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OD REDAKCJI
Z satysfakcją oddajemy do rąk P.T. Czytelników kolejny
10. (jubileuszowy) numer „Rocznika Kolbuszowskiego”. Każdy jubileusz jest dobrym momentem do zastanowienia się nad przebytą
drogą i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Dlatego wprowadzono szereg zmian w funkcjonowaniu periodyku. Powołano Redakcję
(jej pracami kieruje niżej podpisany) oraz Radę Naukową, która
będzie czuwała nad poziomem zamieszczanych tekstów. Zasiedli
w niej wybitni uczeni, związani z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Jagiellońskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana
Pawła II, Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską.
Poszerzono również zakres geograficzny podejmowanej
problematyki na obszar historycznej Puszczy Sandomierskiej.
Jednym z czynników przemawiających za takim posunięciem
jest niewątpliwie nawiązanie do dawnej działalności Towarzystwa Regionalnego im. J.M. Goslara, które otworzyło w 1959 r.
w Kolbuszowej Muzeum Regionalne Lasowiaków (obecne Muzeum
Kultury Ludowej). Nie bez znaczenia jest również fakt, że na ziemi
kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich znajduje się sanktuarium patronki regionu – Madonny z Puszczy. Obecnie jego zasięg
oddziaływania ma ponadregionalną skalę, bowiem gromadzi ono
leśników z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,
Krośnie, Lublinie i Radomiu. W związku z rozszerzeniem problematyki, na szczególną uwagę zasługuje zamieszczony w obecnym
tomie artykuł prof. UR dra hab. Józefa Półćwiartka, który ukazuje
miejsce Kolbuszowej w „strukturach” Puszczy Sandomierskiej.
Każdy jubileusz skłania również do refleksji nad rolą wybitnych jednostek w życiu „małej Ojczyzny”, dlatego edycja 10. numeru „Rocznika Kolbuszowskiego” jest okazją do uczczenia pamięci
wybitnych postaci w dziejach ziemi kolbuszowskiej i sokołowskiej:
Haliny Dudzińskiej, Karola Grodeckiego i Leszka Walickiego.
Licząc na życzliwe przyjęcie jubileuszowego tomu „Rocznika” przez P.T. Czytelników, proszę jednocześnie o nadsyłanie
tekstów związanych z dawną Puszczą Sandomierską. Każda praca
może liczyć na wnikliwą lekturę i życzliwą uwagę.
ks. Sławomir Zych
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GRAŻYNA BOŁCUN – STALOWA WOLA

Wywózki z Ziemi Kolbuszowskiej
do obozów w ZSRR w latach 1944-1945
Tematem artykułu są deportacje osób z rejonu kolbuszowskiego w głąb ZSRR, do „łagrów NKWD”1 w latach 1944-1945. Niniejsza praca oparta jest, oprócz literatury historycznej, w znacznej
mierze na opracowaniu autorów regionalistów: Dionizego Garbacza
(ze Stalowej Woli) i Andrzeja Zagórskiego (z Krakowa) pt.: W kleszczach czerwonych2, zawierającym bezpośrednie relacje zesłańców
(m.in. wspomnienia już nieżyjącego Stanisława Kądzieli z Kolbuszowej3) oraz na opartej na źródłach archiwalnych pracy autorstwa
Jana Łopuskiego4 (bezpośredniego uczestnika deportacji), pt.:
Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie sierpień-grudzień 1944.
Artykuł zawiera m.in. listę z imiennym wykazem osób
z ziemi kolbuszowskiej (z których większość to żołnierze Armii
Krajowej), wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego w latach
1944-1945, po wkroczeniu na ziemie polskie Armii Czerwonej.
Za podstawę sporządzenia tej listy posłużyły badania
1

2

3

4

Obozy pracy w ZSRR, do których zsyłano polskich obywateli z powodów politycznych, przyjęto nazywać „łagrami NKWD” – [ros. łagier
– obóz].
D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów
1991.
Wspomnienia z pobytu w obozach w ZSRR innych kolbuszowian,
uczestników deportacji, były opublikowane: 1) Mieczysława Godlewskiego z Weryni, żołnierza AK, więźnia obozu Borowicze, „Rocznik
Kolbuszowski”, nr 4, 1994-2000, s. 113-142; 2) Haliny Dudzińskiej
z Kolbuszowej, „Rocznik Kolbuszowski”, nr 5, 2001, s. 157-170.
Jan Łopuski ps. „Mariusz” – oficer broni Obwodu AK Dębica, w 1944 r.
oficer broni Inspektoratu AK Rzeszów. W momencie aresztowania
przez NKWD, 17 grudnia 1944 r., był oficerem łączności Inspektoratu
AK Rzeszów. Wywieziony transportem 11 stycznia 1945 r. z Rzeszowa
do obozu w Stalinogorsku. Po powrocie z obozu przedostał się do
Włoch, gdzie wstąpił do II Korpusu WP.
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archiwalne dotyczące deportacji z Rzeszowszczyzny, przeprowadzone przez Andrzeja Zagórskiego z Krakowa5 i wykaz osób
deportowanych, sporządzony przez żyjącego jeszcze Mieczysława
Godlewskiego z Weryni (uczestnika deportacji)6, który to wykaz stanowił cenne źródło danych biograficznych przy weryfikacji listy oraz
pamięć własna (autorka artykułu pochodzi z Nowej Wsi k/Kolbuszowej). Przy weryfikacji posiłkowano się również danymi odnośnie
osób wywiezionych do obozów w Borowiczach i w Swierdłowsku,
zgromadzonymi przez Mieczysława Jędruszczaka z Warszawy7.
Gdy w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 r. – po raz drugi od 17
września 1939 r. – Armia Czerwona (dalej: ACz) przekroczyła przedwojenną granicę państwa polskiego, tym razem w niejednoznacznej roli wyzwoliciela narodu polskiego spod okupacji niemieckiej,
Krajowa Rada Narodowa (dalej: KRN) przystąpiła do organizowania
w kraju życia politycznego i społecznego. Rząd emigracyjny rozpoczął przygotowania powstańcze w ramach planu „Burza”8.
W obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej, zarówno Związek
Patriotów Polskich i Centralne Biuro Komunistów Polskich w ZSRR
oraz KRN i PPR w kraju, przystąpiły do bezpośrednich przygotowań, zmierzających do ustanowienia własnych organów władzy na
wyzwalanych terenach. W dniu 20 lipca 1944 r. utworzono w Moskwie organ polityczny pełniący de facto funkcję drugiego rządu
polskiego. Początkowo nosił on nazwę Delegatury KRN dla Terenów
Wyzwolonych, jednak przemianowano go na Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (dalej: PKWN)9. Wielu Polaków uważało, że
utworzenie PKWN oznacza nie tylko polityczne uzależnienie Polski
5

6

7

8

9

Badania w archiwach dot. deportacji z Rzeszowszczyzny przeprowadził Andrzej Zagórski (autor udostępnia swój adres: 31-276 Kraków,
ul. Opolska 25 m. 137, tel. 33-43-16), współautor publikacji pt.
W kleszczach czerwonych i współautor pozycji Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994. Lista osób wywiezionych obejmuje stan badań
do roku 1985.
Lista osób aresztowanych i wywiezionych do obozów w ZSRR z terenu
Obwodu AK Kolbuszowa krypt. „Kefir”, obejmująca lata 1944-49,
sporządzona w lipcu 2007 r. przez Mieczysława Godlewskiego, bezpośredniego uczestnika deportacji i więźnia obozu w Borowiczach,
znajduje się w zbiorach własnych Autora, zam. w Weryni k/Kolbuszowej. Obejmuje stan badań do czerwca 1993 r.
Wykaz osób, które nie powróciły z obozu w Borowiczach i Swierdłowsku, sporządzony przez Mieczysława Jedruszczaka (autor udostępnia
swój adres: 00-820 Warszawa, ul. Sienna 55 m. 20, tel. 20-91-82),
znajduje się w zbiorach Biblioteki w Kolbuszowej.
G. Bołcun, Wojsko i obronność w pracach Sejmu Ustawodawczego
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1947-1952, Warszawa 2006, s. 15.
A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1991, s. 357.
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od wschodniego sąsiada i otwiera drogę do skomunizowania życia
wewnętrznego kraju, lecz wręcz potwierdza przyłączenie Polski do
ZSRR jako kolejnej republiki.
Krajowa Rada Narodowa, reprezentując program lewicy
komunistycznej, dążyła do wprowadzania własnej wizji państwa
jeszcze w czasie okupacji. Nadrzędnym celem było wyzwolenie
kraju. Narzędziem do jego realizacji miały stać się Siły Zbrojne.
Na wiosnę 1944 r., gdy Armia Czerwona zbliżała się do przyszłych
granic Polski, KRN, mająca poparcie Związku Radzieckiego, rozpoczęła budowę własnych sił zbrojnych poprzez scalanie Armii
Ludowej w kraju i Armii Polskiej w ZSRR. 18 lipca 1944 r. Związek
Patriotów Polskich w Związku Radzieckim uznał zwierzchnictwo
KRN oraz przekazał jej swój dorobek organizacyjny i zbrojny. W tym
dniu uzgodniono treść dekretu KRN stwierdzającego fakt przejęcia
zwierzchnictwa władzy nad Armią Polską w ZSRR, zjednoczenia
jej z Armią Ludową i utworzenia z nich Wojska Polskiego. Dekret
nosił datę 21 lipca 1944 r.10.
Głównym zadaniem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego było kierowanie formowaniem nowych jednostek i instytucji
wojskowych11. 1. Armią WP dowodził gen. dyw. Zygmunt Berling,
stąd żołnierzy tej armii popularnie zwano „berlingowcami”12. Zaciąg
do Wojska Polskiego gen. Berlinga był początkowo ochotniczy.
Wezwania do wstąpienia w szeregi tworzonego wojska polskiego
wygłaszane były przez przedstawicieli Armii Czerwonej i oficerów
polityczno-wychowawczych wojsk gen. Berlinga na organizowanych w tym celu zebraniach publicznych. Apele przedstawicieli ACz
nie spotkały się z należytym odzewem społeczeństwa Rzeszowszczyzny, zaciąg do wojsk gen. Berlinga poniósł niemal całkowite
fiasko. Przyczyną tego była zdecydowana kontrakcja dowództwa
AK – prowadzona za pomocą pracy konspiracyjnej, ulotek i rozkazów do żołnierzy13.
10

11

12

13

Cyt. za: C. Grzelak, H. Stańczyk, S. Zwoliński, Armia Berlinga i Żymierskiego, Warszawa 2003, s. 106. „Dokładna data wydania dekretu
KRN o powołaniu Wojska Polskiego, 21 lipca 1944 r., figurująca
w dokumentach archiwalnych i przytaczana w wielu dotychczasowych
opracowaniach, nie jest prawdziwa. Dokumenty te zostały bowiem
antydatowane (dekret mógł być wydany dopiero po 27 lipca 1944 r.)”.
C. Grzelak, H. Stańczyk, S. Zwoliński, Bez możliwości wyboru. Wojsko
Polskie na froncie wschodnim 1943-1945, Warszawa 1993, s. 83.
Naczelnym Dowódcą Wojska Polskiego został gen. broni Michał RolaŻymierski. Dowódcą 1. Armii WP został gen. dyw. Zygmunt Berling,
dowódcą 2. Armii WP – gen. dyw. Karol świerczewski.
J. Łopuski, Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie sierpień – grudzień 1944, Warszawa 1990, s. 125-128.
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Ponieważ ochotniczy zaciąg do armii gen. Berlinga nie dał
spodziewanych rezultatów, przystąpiono do regularnego poboru.
15 sierpnia i 30 października 1944 r. ogłoszono mobilizację. Ze
względu na upolitycznienie 1. Armii WP i utrwalanie przez nią
nowej władzy, podziemie poakowskie wezwało do bojkotu mobilizacji14. Już na drugi dzień po ogłoszeniu mobilizacji Komenda
Główna AK wezwała wszystkich swoich żołnierzy do jej generalnego bojkotu, nazywając ją „aktem bezprawnym, gdyż wydanym
przez władze samozwańcze, będące na usługach sowietów”. Nawoływała mobilizowanych do dezercji i włączenia się do oddziałów
partyzanckich. W swoich obwieszczeniach wyraźnie zakazywała
żołnierzom Armii Krajowej i osobom cywilnym zgłaszania się do
rejestracji. Zgłoszenie się uznawała za zbrodnię stanu zagrożoną
karą śmierci.15.
Rozkazy dowództwa AK, zabraniające żołnierzom zgłaszania
się do rejestracji i poboru, stawiały ich w szczególnie trudnej sytuacji; byli oni bowiem związani przysięgą, której nie chcieli złamać16.
Uchylanie się od poboru spowodowało oczekiwaną reakcję
w postaci obław przypominających nie tak dawne praktyki niemieckiej żandarmerii. Niezależnie od łapanek poborowych, urzędy administracji terenowej zaczęły coraz bardziej rygorystycznie
stosować administracyjne środki kontroli jak: 1) uzależnianie
załatwienia wszelkich spraw od okazania przez interesanta dowodu uregulowania spraw wojskowych, a jeżeli takiego dowodu
nie okaże – zawiadomienia o tym RKU z podaniem personaliów
petenta, 2) przeprowadzenie przez urzędy gminne kontroli kart
meldunkowych, 3) wprowadzenie obowiązku posiadania przez
osoby objęte powołaniem do służby wojskowej odpowiednich
dokumentów wojskowych17. Stale rosnący nacisk propagandowy
i administracyjny połączony z represjami graniczącymi z terrorem
14
15

16

17

Bołcun, s. 29.
Obwieszczenie komendy Okręgowej AK w Lublinie z 31 sierpnia
1944 r. „Zakazuje się wszystkim żołnierzom Armii Krajowej i osobom
cywilnym zgłaszania się do mającej nastąpić rejestracji. Zgłaszanie
się stanowić będzie zbrodnię stanu, karaną śmiercią”, w: W. Góra,
Polska Ludowa 1944-1984, Zarys dziejów politycznych, Lublin 1986,
s. 65-66.
Końcowa formuła przysięgi składanej przez wstępujących do Armii
Krajowej brzmiała następująco: „Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy
niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało” w: Łopuski,
s. 15.
Tamże, s. 139.
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powodował, że coraz więcej osób zgłaszało się do rejonowych
komend uzupełnień, aby uregulować swój stosunek do wojska
i uzyskać dokumenty niezbędne do normalnego życia. Najszybciej
ulegały presji ośrodki miejskie, najdłużej trwała w oporze wieś,
gdzie warunki przetrwania dla uchylających się od obowiązku
wojskowego były łatwiejsze.
Wobec zupełnego bojkotu mobilizacji przez AK, na wyraźne polecenie Józefa Stalina stopniowo nasilał się terror wobec
społeczeństwa polskiego. 15 października 1944 r. zjawiła się na
ziemiach polskich 64. dywizja wojsk wewnętrznych (NKWD)18.
Oddziały tych wojsk, stale powiększane, rozpoczęły walkę z Państwem Podziemnym. NKWD rozpoczęło aresztowania dowódców
i żołnierzy AK. Aresztowani przez NKWD szeregowi żołnierze AK po
przesłuchaniach i po podpisaniu deklaracji współpracy byli z reguły zwalniani. Oficerów wywożono w nieznanym kierunku. Oprócz
NKWD, w walce ze zbrojnym podziemiem na wyzwalanych terenach
pomagał Armii Czerwonej kontrwywiad SMIERSZ19. Stawało się
jasne, że PKWN dąży do zdobycia i utrwalenia władzy, opierając
się na Armii Czerwonej i korzystając z bezpośredniej pomocy jej
służb specjalnych. Znowu zaczęły się zapełniać więzienia – te same,
w których nie tak dawno jeszcze gestapo torturowało Polaków.
Ziemia kolbuszowska, teren stosunkowo niewielki, dzieliła
smutne i zarazem tragiczne losy całego kraju w okresie zetknięcia
się nowej władzy – PKWN, wkraczającej do Polski z Armią Czerwoną
– z Armią Krajową (na Rzeszowszczyźnie komendantem Podokręgu
AK był Kazimierz Putek)20. Kolbuszowa liczyła przed wojną około
trzy i pół tysiąca mieszkańców. W granicach powiatu mieszkało
blisko 70 tys. ludzi21.
18

19
20

21

H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa
1997, s. 17.
SMIERSZ – (ros. smiert’ szpionam – śmierć szpiegom).
Kazimierz Putek (1891-1949), doktor praw, pułkownik dyplomowany,
pseud. „Gama”, „Kamień”, „Nawój”, „Zworny”. Uczestniczył w I wojnie
światowej w szeregach armii austriackiej. Był dwukrotnie ranny. Od
1918 r. – w Wojsku Polskim, uczestniczył w walkach o Lwów i w wojnie polsko-ukraińskiej. W okresie międzywojennym zajmował różne
stanowiska w Wojsku Polskim. W latach 1941-1943 był szefem sztabu
w Komendzie Okręgu ZWZ-AK Kraków, a od kwietnia 1942 do grudnia 1944 r. komendantem Podokręgu AK Rzeszów. Uwięziony przez
NKWD w 1944 r., następnie przekazany władzom bezpieczeństwa
PRL, zwolniony z więzienia w listopadzie 1945 r. Zmarł w Krakowie
27 lutego 1949 r.
K. Skowroński, Kolbuszowa w sześćsetlecie osady i trzechsetlecie
miasta, w: „300 lat Kolbuszowej w roku ziemi Kolbuszowskiej”, Biuletyn, I, 1961, s. 9-10.

18

Grażyna Bołcun

Pierwsze aresztowania nastąpiły w połowie października
1944 r. W związku z przeprowadzaniem w województwie rzeszowskim reformy rolnej. Aresztowano wówczas około 400 zarządców
i właścicieli majątków ziemskich22. Jan Łopuski uściśla powyższe
dane, potwierdzając, że cyfra ta zgadza się z posiadanymi przez AK
informacjami dotyczącymi stanu więźniów w centralnym więzieniu
rzeszowskim (na Zamku Lubomirskich) w tym właśnie okresie.
Jednakże, jego zdaniem, w większości byli to żołnierze AK, z których tylko nieliczni mogli należeć do ziemiaństwa. Tłumaczy to
tym, że fala aresztowań, jaka nastąpiła w październiku 1944 r. na
obszarach Rzeszowszczyzny, tylko w niewielkim zakresie dotknęła
ziemian, bowiem tylko tych, którzy mieli powiązania z AK i Państwem Podziemnym. Wielu z nich opuściło swoje majątki jeszcze
przed wkroczeniem Armii Czerwonej i już do nich nie powróciło,
przenosząc się do miast. Inni opuścili je dobrowolnie po wkroczeniu wojsk radzieckich23.
W październiku i listopadzie 1944 r. w Rzeszowskiem dominował już nastrój rezygnacji i rozgoryczenia. Opór przeciwko nowej
władzy słabł, coraz więcej ludzi uważało go za bezcelowy i beznadziejny. Słabły również wpływy AK i Państwa Podziemnego, a ich
członków dziesiątkowano aresztowaniami24. Rzeszowskie centralne
więzienie ulokowane w zamku Lubomirskich zaczęło zapełniać
się akowcami25. Trwały nocne przesłuchania prowadzone głównie
przez NKWD. Jednakże coraz częściej, zamiast egzekucji, wysyłano
transporty więźniów na wschód, do ZSRR. Po zatrzymaniach, przeprowadzanych zwykle w ziemiankach, szkołach, aresztowanych
przewożono do obozu przejściowego o bardzo surowym rygorze
w Bakończycach koło Przemyśla. Z tej miejscowości aresztowane
osoby z ziemi kolbuszowskiej (w większości akowców) zsyłano
głównie do trzech miejscowości w ZSRR, a mianowicie: do obozu
Borowicze - Jegolsk (kompleks obozów położonych na północ od
Moskwy), Stalinogorska (położony kilkadziesiąt kilometrów na
wschód od Tuły) oraz obozu w Swierdłowsku.
W Rzeszowskiem NKWD dokonywało aresztowań z pomocą
milicji i UB, a w niektórych przypadkach nawet wojska. Wyłapywano akowców w różny sposób. Jednym z nich było okrążenie
22
23
24
25

M. Turlejska, Spór o Polskę, Warszawa 1972, s. 269.
Łopuski, s. 272.
Tamże, s. 82.
W Rzeszowie aresztowani (głównie członkowie AK) przetrzymywani
byli w trzech więzieniach: w gmachu starostwa przy ulicy 3 Maja
(zajętym przez NKWD), w gmachu Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy
Jagiellońskiej 17 i centralnym więzieniu mieszczącym się w zamku
Lubomirskich, gdzie poprzednio mieściło się więzienie gestapo.
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miejscowości, a następnie patrole radzieckie lub radziecko-polskie
chodziły od domu do domu w poszukiwaniu osób podejrzanych
o przynależność do organizacji podziemnej. Inną metodę aresztowań przyjęto w Kolbuszowskiem. Aresztowania odbywały się
o różnych porach dnia i nocy. NKWD najczęściej zabierało ludzi
wczesnym rankiem, funkcjonariusze UB zwykle nocą i po południu. Dużą pomoc dla NKWD wyświadczyło kolbuszowskie UB.
Szczególnie złą sławą zasłynął funkcjonariusz UB w Kolbuszowej
Stanisław Dzyndra, który aresztantów katował. W czasie przesłuchań kazał trzymać między kolanami miednicę, aby krew z twarzy
nie brudziła podłogi26. Funkcjonariusze UB, po przetrzymaniu
aresztowanych jakiś czas w swoim więzieniu, przekazywali ich
następnie NKWD. NKWD nie uciekało się do przemocy fizycznej.
Po przekazaniu aresztowanych, wywożono ich wkrótce do obozu
w Bakończycach pod Przemyślem.
Z NKWD niejednokrotnie współpracowali sami Polacy. Wedle świadków, listy przeznaczonych do wywózki sporządzali np.
bracia Ostekowie27. W Kolbuszowskiem, najbardziej dotkniętym
aresztowaniami, specjalną rolę odegrał radziecki skoczek spadochronowy. Zrzucony w Rzeszowskiem, ukrywał się w rejonie
Kolbuszowej, m.in. w domu leśniczego Adama Lepionki28 w Wilczej
Woli. Gdy weszła Armia Czerwona, okazało się, że jest funkcjonariuszem NKWD. On współorganizował UB w Kolbuszowej. On
też wydał wiele osób z konspiracji AK, zwłaszcza w Wilczej Woli,
gdzie nie kryto się z przynależnością do podziemia. Nawet Adama
Lepionkę, u którego mieszkał, zadenuncjował i wysłał do obozu
w Borowiczach, skąd ten już nie wrócił.
Aresztowania nasiliły się z początkiem listopada 1944 r.
w Kolbuszowej i w okolicy zabrano do obozu kilkaset osób. Nie
oszczędzono także kobiet. W czasie obławy zginął Jan Buczak,
zastrzelony przez NKWD, gdy próbował ucieczki przed aresztowaniem. UB usiłowało schwytać Władysława Rożka ps. „Sawa”29,
członka dywersji, przerzuconego do Kolbuszowej. Nachodzono jego
kwaterę mieszczącą się w domu Władysławy Rychlowej (wdowa).
W czasie próby pojmania Władysława Rożka, funkcjonariusze UB
zastrzelili przypadkowo niezwiązanego z podziemiem Kazimierza Dula. Władysławę Rychlową wzięto do aresztu, a następnie
26
27
28
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D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, s. 113.
Tamże, s. 115.
Zarówno Andrzej Zagórski z Krakowa, jak i Mieczysław Jędruszczak
z Warszawy w swoim spisie w/w nazwisko podają jako: Lepianka.
Władysław Rożek ps. „Sawa” – w dostępnych materiałach występuje
również pod imieniem Tadeusz.
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przekazano NKWD, które wysłało ją do obozu w Bakończycach.
W domu pozostało jej dwoje dzieci: kilkuletni syn i siedemnastoletnia córka.
Zabierano podejrzane osoby również ze szkół. UB i NKWD
zabrały ze szkoły pięcioro uczniów m.in. Mieczysława Godlewskiego, Marię Skowrońską, Zofię Kotlarek30. Wszystkich wysłano
do ZSRR. Niektóre wsie z Kolbuszowskiego w wyniku aresztowań
zostały niemalże pozbawione mężczyzn. Zabrano rodzeństwa
z Kolbuszowej, np. braci Augustynów: Józefa, Mieczysława (zmarł
w obozie) i Romana, braci Chodorowskich: Józefa i Mariana, Zofię
Januszewską i jej brata Zbigniewa, braci Rząsów: Ludwika i Piotra,
braci Lisów z Raniżowa: Józefa i Juliana, rodzeństwo Pękalskich
z Raniżowa: Annę i Stanisława (Anna była w ciąży), rodzeństwo
Skowrońskich z Kolbuszowej Dolnej: Marię, Jana i Władysława.
Wszystkich później wywieziono do obozu w Borowiczach.
Do Stalinogorska trafili bracia Krajewscy z Weryni: Piotr
i Jan, małżeństwo z Górna: Helena i Czesław Maziarzowie, bracia
Trojnaccy z Ostrowów Tuszowskich: Walerian i Władysław. Nieznany jest los braci Lenartów ujętych w leśniczówce, prawdopodobnie
zostali zastrzeleni wcześniej, nim zdołano ich wywieźć do obozu31.
Jako jedną z pierwszych NKWD aresztowało Zofię Januszewską ps.
„Kamelia”. Po aresztowaniu została umieszczona komendanturze
wojennej NKWD, a następnie w piwnicy obecnego banku w Kolbuszowej. Tam przetrzymywano wszystkich akowców. Wkrótce
do niej dołączyły: Maria Skowrońska, Maria Dudzińska, Natalia
Babka, Stefania Opalińska, Zofia Gruszka, Aniela Mielcuszny,
Zofia Wildhirt.
Transport aresztowanych liczący dwa tysiące osób (wśród
których byli w/w Kolbuszowianie) wyruszył z Bakończyc 26 listopada 1944 r. Po dziewięciu dniach podróży w warunkach niezwykle
ciężkich, 4 grudnia 1944 r. dobrnął do stacji Borowicze na północ
od Moskwy. Kobiety początkowo przebywały w Borowiczach, potem w obozie Szepietowo, a od maja 1945 r. w obozie w Jegolsku.
W obozie, aby łatwiej było się wspierać i przetrwać, kobiety organizowały się w tzw. kąciki, po trzy – cztery osoby. Pomagały także
mężczyznom, dostarczając np. jedzenie. Większość kobiet wróciła
do kraju w marcu 1946 r., ale niektóre zostały później wywiezione
w rejon Swierdłowska (Zofia Golniewicz, Zofia Gruszka, Aniela
Mielcuszny, Natalia Babko). Powrotu doczekały się w listopadzie
1947 r.32
30
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Ostatni transport do obozu w ZSRR odszedł 11 stycznia
1945 r. z Rzeszowa. Szacuje się, że w styczniu 1945 r. z centralnego
więzienia w zamku Lubomirskich wywieziono około 500 osób, zaś
cały transport mógł liczyć ponad tysiąc ludzi33. Najpierw krótki
pobyt w obozie przejściowym w Bakończycach pod Przemyślem
i „straszny” pociąg wyjechał w srogą zimę do Stalinogorska. Tak
wspomina ową morderczą podróż jeden z jej uczestników, wymieniany już wcześniej Jan Łopuski: „Preludium tego, co nas miało
czekać, było przygotowanie do transportu: oczekiwanie nago w stajennym przedsionku, przy temperaturze minus piętnaście stopni,
aż strażnicy ukończą szczegółową rewizję naszej garderoby. Później
załadowano nas po osiemdziesięciu do dużego wagonu, tak zwanej
świniarki. Przez nie szerszą, niż pięć centymetrów szparkę w jednym półprzymkniętym oknie, wpadało do wagonu trochę światła,
dalej panowała ciemność. Na środku stał mały piecyk, do którego
nie było opału, a blaszany lej wetknięty w dziurę w ścianie wagonu
(zwany „megafonem”) stanowił naszą latrynę.
Większość więźniów leżała bez ruchu na podłodze wagonu. Przez pierwsze 36 godzin nie dostaliśmy ani kęsa strawy, ani
kropli wody. Później otrzymywaliśmy dzienną rację: dwa wiaderka
zupy i parę garści cukru do podziału na 80 osób i po 300 gramów
chleba na głowę.
(…) w czasie transportu zdarzyła się jedyna próba ucieczki, w części zakończona sukcesem. Otóż Józef Zadzierski pseud.
„Wołyniak” z Kurzyny k/Niska przemycił, mimo rewizji, gwóźdź.
W rejonie Gródka Jagiellońskiego pod Zimnymi Wodami udało
mu się owym gwoździem wyżłobić kanał w podłogowej desce tak,
że można było wybić dziurę. Nocą uciekło kilkunastu więźniów.
Niestety, jednemu z nich stopa dostała się pod koła. Krzyk rannego
zaalarmował straże. Pociąg zatrzymano, nieszczęśliwca uratowano, ale schwytano na powrót kilku uciekinierów. Jednak siedmiu
zdołało zbiec, wśród nich był Józef Zadzierski i Jan Skrzypek
z Kolbuszowej. Stan osobowy Rosjanie uzupełnili, zabierając po
drodze przypadkowych polskich chłopów.
Do Kijowa przyjechaliśmy po dwóch dniach. Stamtąd transport nasz skierowano na północ. (…) Podróż nasza zakończyła się
czternastego dnia około południa. (…) Pociąg stanął w szczerym
polu i kazano nam opuścić wagony. (…) Gdy po przebyciu około 3
kilometrów zamajaczyły przed nami zarysy łagru [w Stalinogorsku
– GB]: brama, druty kolczaste, i wieżyczki strażnicze, widok ich
przyniósł nam wielką ulgę”34.
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Transport więźniów do miejsca przeznaczenia odbywał
się w warunkach, których określenie jako „trudne do zniesienia”
byłoby eufemizmem nawet dla ludzi przystosowanych do życia
w warunkach ostrej zimy, wytrzymałych i odpornych na trudy podróżowania w wagonach towarowych. O okrutnym reżimie obozów
śmierci i upadlającej pracy, o warunkach wegetacji przynależnej
co najwyżej zwierzętom mówią nam wspomnienia jednego z kolbuszowian, Stanisława Kądzieli35, który tam był i przeżył:
„Lipiec 1944 r. był dosłownie i w przenośni gorący. Na terenie całego obwodu [AK – GB] „Kefir” (chyba i nie tylko) panowała
już atmosfera gorączkowych poczynań. Wymogi akcji <<Burza>>
nakazywały stan pełnego pogotowia, ostrej czujności, <<sprawdzania>> ludzi. Już zza Sanu dochodził pomruk nadciągającego
frontu. W mieście pojawili się odosobnieni dezerterzy niemieccy.
Bez oporu zostali rozbrojeni przez naszych, już z opaskami białoczerwonymi na rękawach. Na cmentarzu osadziła się nasza czujka.
Od strony Mielca ku Nowej Dębie i z powrotem przejechał niemiecki
zwiad. Akurat w naszym mieszkaniu tuż przy trasie odbywała się
<<produkcja>> butelek zapalających (2 kobiety – żona i szwagierka). Na szczęście, <<Niemiaszkom>> bardzo się spieszyło, tylko
z pojazdów posyłali serie maszynowe do uciekających w pobliskie
pole. Byliśmy tam wtedy obaj z <<Nowiną>>, kiedy na naszych
oczach zginął młody AK-owiec, Arseniusz Bryk. Nie zachował pełnej
ostrożności, kiedyśmy leżeli w bruzdach przypłaszczeni do ziemi.
Żandarmeria, załogi landratury i firm niemieckich i co bardziej zaangażowani volksdeutsche wyprowadzali się w gorączce.
Na ratuszu miejskim pojawiła się biało-czerwona flaga, a władzę
objął komendant z opaską AK.
Na św. Annę niespodzianka. Od strony Sędziszowa podeszły niemieckie oddziały i rozpoczęły artyleryjski ostrzał miasta.
Trwało to parę godzin. Niemcy byli tuż, tuż, ale zorientowali się, że
sowiecka <<razwiedka>> przeszła już przez miasto, a za nią ciągnie
siła i odstąpili. W międzyczasie nasi toczyli bój leśny w Porębach
Kupieńskich.
Coraz więcej sowieckich żołnierzy przemieszczało się ku
zachodowi. Szli pojedynczo i grupkami, a za nimi ciągnęły już tabory. Nie tak wyobrażaliśmy sobie przejście frontu. Euforii nie było.
Wiedzieliśmy, że armia sowiecka nie przychodzi jako prawdziwy
sojusznik. Znane były losy naszych oddziałów na Wileńszczyźnie,
w Nowogródzkiem, na Wołyniu, Podolu, we Lwowie.
35

Stanisław Kądziela ps. „Lech” – podporucznik, oficer Komendy Obwodu AK Kolbuszowa, aresztowany przez UB w Kolbuszowej i wydany
NKWD. Wywieziony w 1944 r. do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
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Oto dotarły wieści o wybuchu powstania w stolicy. <<Boże,
co to będzie?>> – zadawaliśmy sobie pytanie. Realia były wręcz
szokujące: zniknęła nasza komendantura z ratusza miejskiego,
zniknęły opaski biało-czerwone. Usadowiły się władze sowieckie.
Te, wojskowe, nakazywały oddawanie broni, w ratuszu rozpoczęła urzędowanie <<trójka inicjatywna>>: Kotas, Wesołowski i Dec
(pierwsi i trzeci byli kolbuszowiakami). Z początkowych liter ich
nazwisk (nomen omen) N (nikt) utworzono skrót znamienny nowej
władzy: N.K.W.D. Do pracy na rozruch poproszono byłych pracowników gminnych (m.in. i mnie). Rychło zorientowałem się, że
niektóre sprawy załatwia <<wielka trójka>> cichaczem, szczególnie,
gdy chodziło o rozdział zarekwirowanych materiałów itp. Chodziło
o swobodę działania. Głowa <<Trójki>>, Kotas, pełnił obowiązki
przewodniczącego Rady Miejskiej. Jego zarządzenia rozwieszano na
tablicy ogłoszeń, a często pod literą O pojawiała się wiele mówiąca
kreska. Załoga sowiecka stawała się coraz liczniejsza. Front stanął
nad Wisłą. Przez 4 dni i noce dochodziły odgłosy walk o przyczółek
w niedalekim Baranowie. Poza tym panowała dziwna, niepokojąca
cisza, którą mąciły dramatyczne wieści o tragedii warszawskiej.
Na pytanie: <<Dlaczego nikt powstańcom nie pomoże>> nie było
odpowiedzi. Doszły natomiast słuchy, że spośród stacjonujących
oddziałów (sztab) pojawili się towarzysze w mundurach NKWD.
To już nie wróżyło nic dobrego. Nadeszła smutna, ale i podniosła uroczystość: ekshumowania i przeniesienia ciał w prostych
trumnach z miejsca walki w Porębach Kupieńskich do zbiorowej
mogiły na tutejszym cmentarzu. Zgromadziły się tłumy tych, co
przeżyli. Trumny przeniesiono na barkach kolegów. Dawało się
już odczuć trupi fetor.
Po zakończeniu ceremonii kościelnej zabiera głos sowiecki
pułkownik. Wychwala męstwo i zasługi poległych. Dziękuje za
pomoc przy przeprowadzeniu oddziałów sowieckich najbezpieczniejszymi drogami. Życzy zwycięstwa nad wspólnym wrogiem:
hitleryzmem. Zdawać by się mogło, że oto są alianci, że pójdziemy
razem do wymarzonej wolności.
Aliści za kilka dni poczęły chodzić słuchy o zbieraniu przez
NKWD informacji o AK-owcach. Pojawili się pierwsi usłużni donosiciele. Ordynarna roosveltowsko – churchillowska zdrada miała
niebawem owocować. Ziemia i naród zostały perfidnie sprzedane.
Już docierają wieści, że strzela się za nie dającymi się rewidować
i identyfikować. W tajemnych okolicznościach ginie Władysław
Rożek ps. <<Sawa>>, wspaniały dywersant. Podobno pochowano
go w pobliskim lesie (Werynia), ale później szczątki jego znikły.
Potem docierają informacje o <<rozwałkach>> dokonywanych
w tutejszych lasach na tych, którzy szli na pomoc walczącej stolicy.
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Niebawem zostaje uruchomiona <<polska placówka>> Służby
Bezpieczeństwa z załogą w polskich (o zgrozo!) mundurach. I oto
przy końcu października i na początku listopada nadeszła fala
aresztowań. W rocznicę październikowej rewolucji, gdy ludzie szli
na akademię do przyszłego domu kultury, zjawił się w budynku
miejskiej rady narodowej major NKWD. Najpierw porozumiał
się ze <<swoimi>>, a następnie poprosił mnie i stojąc oparty
o okno, zapytał, dlaczego nie jestem w armii. Odpowiedziałem, że
się przygotowujemy, ale muszę jeszcze zaopatrzyć rodzinę, żonę
i dziecko. <<No, niczego – odpowiedział – Pójdziesz z nami>>.
Wyprowadził mnie na korytarz i oddał pod opiekę żołnierzowi
w polskim mundurze z <<kurycą>>. Ten zaś rzekł, że mam iść
z nim. Nie byłem skuty, miałem swobodę ruchów i szybko przeanalizowałem sytuację. Zrozumiałem, że jeśli zbiegnę, cała moja
rodzina, żona i dziecko, teściowie, znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Poszedłem wtedy ze swym aniołem stróżem do
wiadomego budynku. U wejścia zauważyłem znajomego, jak się
okazało, tajnego już współpracownika UB. Zmieszał się, nie próbowałem z nim rozmowy. Żołnierz wziął klucze i sprowadził mnie
do podpiwniczenia. W tym momencie uprzytomniłem sobie całą
moją tragicznie paradoksalną sytuację: oto jako oficer saperów WP,
kilkuletni konspirator, ciągle oscylujący na granicy śmiertelnego
zagrożenia ze strony niemieckiego wroga, jestem teraz w mocy
jakiegoś chłystka, który tak realizuje swoją służbę <<ojczyźnie>>.
Nie wytrzymałem i powiedziałem głośno, ni to do siebie, ni to do
„opiekuna”: <<K…mać! Ale się człowiek doczekał! W „wolnej Polsce”
idzie do kryminału>>. W międzyczasie zgrzytnął zamek w drzwiach.
Wszedłem do lochu wymoszczonego słomą, gdzie było już kilku
towarzyszy niedoli. Wkrótce zrobiło się gęsto. Doszedł i sam starosta Michał Mytych i jego zastępca, Józef Bagiński i Stanisław
Karkut, były przedwojenny posterunkowy. Powoli nawiązywały
się rozmowy o nowej rzeczywistości. <<Odstawią nas ciupasem
do wojska>> – powszechnie się słyszało. Osobiście mnie zgadzało
się to ze słowami majora. Ale oto rozpoczęły się przesłuchania. Co
chwilę wywoływano kogoś. <<Rozmowy>> były rutynowe: dane
personalne, przynależność organizacyjna (pseudo, funkcja). Jeśli
powiedziałeś, że tak, to było źle, bo słuchałeś rządu londyńskiego,
jeśli zaś nie, to źle, to <<coś ty za Polak?>> Potem rewizja osobista, zabranie wszystkiego, co miało wartość, dowód osobisty.
Sam pozornie niczego nie skrywałem, podałem pseudo, raczej
nieużywane, a jako wprowadzającego do organizacji wymieniłem
kolegę, który zginął w akcji na niemiecką placówkę w Biesiadce
(przy drodze Kolbuszowa – Mielec). Zabrano mi obrączkę, pieniądze, zegarek i dokumenty. Przesłuchujący mnie oficer w polskim
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mundurze (por. Wiśniewski) jakoś nie marudził, mimochodem
zagadnął, co mówiłem do żołnierza, który mnie sprowadzał po
schodach. Powtórzyłem bez zająknienia. Okazało się, że było to
moje pierwsze i ostatnie przesłuchanie. Widocznie nie stanowiłem
żadnego obiektu.
Niektórzy byli wzywani po kilka razy. Na razie nikt się nie
uskarżał na bicie. Nastrój był jeszcze znośny. Ale sytuacja uległa
radykalnej zmianie, gdy po raz któryś wezwano <<na górę>> Stanisława Karkuta, w którego domu mieszkał adiutant Komendy
Obwodu i gdzie znajdowała się kancelaria. Gdy twardo milczał lub
udzielał wymijających odpowiedzi, porucznik Wiśniewski doskoczył
do niego, uderzył w twarz i niemal krzyczał: <<pojedziesz na Sybir
i ch… twojej mogiły nie znajdzie!>>
<<Ciekawie>> przebiegło przesłuchanie kolegi Nowaka,
wydartego naszym borom i lasom. Po ustaleniu personaliów
padło pytanie: <<Znajesz szto eto AK?>> Ten zamyślił się chwilę
i z głupia frant rzeknie po mazursku: <<Cosik kiedysik godali, że
to pewnikiem Akcja Katolicka, ale ja tam nie był>>. A indagujący
w <<polskim>> mundurze jak nie skoczy na równe nogi: <<Szto
ty j… mać, duraka udajesz!>> i bęc go w twarz. Potem już nieco
spokojniej: <<Nu, niczewo, budiet takie, szto nada. Żyć budiesz,
no j… nie zachoczesz!>> Powiedzenie rychło się wśród nas rozpowszechniło, a jego wymowną treść mieliśmy sprawdzić sami na
sobie. Odtąd wszystko zaczęło być jasne.
W listopadowe, posępne niedzielne przedpołudnie załadowano nas na wojskowe ciężarówki. Kobiety, opatulone w chusty,
szły do kościoła nie przypuszczając, co za transport jedzie trasą
rzeszowską. Siedzieliśmy pod plandekami, w milczeniu śledząc
przez szczelinę zmieniający się krajobraz. <<Dokąd nas wiozą?>>
– takie pytanie nurtowało każdego. Przebąkiwano, że w Przemyślu
ma się organizować nowa armia ludowego wojska polskiego. Może
mnie tam? Ale, dlaczego ograbiono nas z obrączek, pieniędzy,
zegarków? Tak robiło gestapo.
Jakoś minęliśmy Rzeszów, Jarosław, Radymno. Potem
niektórzy z nas zaczęli poznawać podprzemyskie okolice. W końcu
wyładowano nas w Bakończycach. Baraki, stajnie i sporo luda
w cywilu. Nie byliśmy więc pierwsi. Znowu <<opis>>, <<inwentaryzacja>>. Potem piętrowe prycze i półmrok. Są koledzy z Rzeszowa,
z Przeworska, Dubiecka i inni. Panuje przekonanie, że będziemy
wcieleni do wojska. Tylko gdzie? Na wszelki wypadek zostawiliśmy
ślady naszej bytności, pisząc jakoś przemycanymi ołówkami na
papierze pakunkowym świstki, które wetknęliśmy za belki poddasza. Może kiedyś je odnajdziemy albo może ktoś kiedyś je odczyta.
Zawierają się znajomości, snują opowiadania. Nie brak
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wszakże głosów doradzających powściągliwość, bo – podobno –
umieszczeni są donosiciele. Każdorazowe otwarcie drzwi stajni
miało zwiastować coś nowego. Owszem, od czasu do czasu pojawiali się <<mundurowi>>. Bądź anonsowali coś w rodzaju posiłku
(zupa z brukwi i kawałek chleba), bądź też nakazywali sporządzenie rejestru uwięzionych z wymieniem zawodu, służby wojskowej
itp. Po kilku dniach, w słoneczne popołudnie, drzwi się na dobre
rozwarły i usłyszeliśmy polecenie wyjścia. Po krótkim przemarszu
w kolumnie oczom naszym ukazały się wagony towarowe, a przy
nich straż w mundurach sowieckich. Na wagonach napisy w języku rosyjskim. Wymieniliśmy spojrzenia. Zapachniało Wschodem.
W wagonach ulokowano nas dość gęsto. Zapadła noc i każdy szuka
miejsca na podłodze, by się jakoś ułożyć. Było ciepło, jak na połowę listopada. W całkowitej ciemności sprawdzono stany osobowe,
po czym wagony zaryglowano. Ruszyliśmy. Jedni w milczeniu
rozważali swój zagadkowy los, drudzy dzielili się najczarniejszymi
przewidywaniami, inni wreszcie nieugięcie wierzyli w <<wojsko>>,
a poniektórzy półgłosem rozważali możliwość ucieczki przez wydarcie desek podłogowych. Była jeszcze pełna noc, gdy nagle pociąg
zatrzymał się. Słychać było krzyki konwojentów i zgrzyt otwieranych drzwi. Czyżby już trzeba wysiadać? Za chwilę wszystko się
wyjaśniło. Drzwi się nagle otwarły i uzbrojeni strażnicy z jakimiś
oficerami weszli do środka, przeliczali stan osobowy, zbadali stan
techniczny wagonu (szczególnie podłogi) i szybko wyszli ryglując
wagon za sobą. Później dowiedzieliśmy się, że przyczyną nagłego
postoju była ucieczka kilku więzionych, którym udało się rozmontować w wagonie podłogę i zaryzykować wyskoczenie. Do dziś nie
wiem, kto tam był i z jakim skutkiem zrealizowano owo trochę
szaleńcze zamierzenie. Pociąg ruszył dalej. Ktoś przed świtem powiedział, że przez szparę rozpoznaje Gródek Jagielloński. Tak na
dobre tośmy rozeznali się dopiero w Brodach. Może zatem wiozą
nas do Żytomierza lub Sum? Głód, łaknienie i pierwsze sygnały
zimna zaczęły dawać znać o sobie. Popadliśmy w jakiś trans. Ktoś
inny informował, że minęliśmy straszliwie zniszczony Tarnopol. Co
dalej? Ano, na wschód, w kierunku przeciwnym do zachodzącego
słońca. Równina, mało zamieszkałe obszary dowodziły, że już
jesteśmy poza granicami Rzeczypospolitej. Wreszcie dotarliśmy
do Kijowa. Długi postój, a potem kierunek północ. Chyba minęliśmy Homel, a potem, po wielu godzinach męczącego ni to snu,
ni to drzemki, stanęliśmy na jakiejś węzłowej stacji. O jej wadze
świadczyła masa torów, wagonów, wielki ruch i mnogość jakowychś czerwonych domostw. Co to jest? z fragmentów rozmowy,
jaką prowadzili przechodzący obok naszych wagonów kolejarze,
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wnioskowaliśmy, że to Moskwa. Niepokój nasz zaczął się pogłębiać.
Co to wszystko znaczy?
Po wielu godzinach postoju ruszyliśmy. Pociąg teraz jechał
szybko, znać, że byliśmy na ruchliwej trasie. Wreszcie odczytaliśmy nazwę następnej postojowej stacji: Kalinin. A więc na północ!
Dokądże zatem? Murmańsk? Archangielsk? Potem znowu jakaś
węzłowa stacja. Od niej odbiliśmy na jakąś chyba jednotorową linię,
a pociąg jechał wolno. Minęliśmy jakieś laski brzozowe, jakieś karłowate sosny. Wreszcie trochę przestraszeni, jakoweś zabudowania
i stop! Po chwili wagony są otwierane i wysiadamy. Czynimy to
z trudem. Głodni, złaknieni i zziębnięci. Znaleźliśmy się na jakimś
placu między magazynami. Kazano nam usiąść na zlodowaciałej
ziemi. Za chwilę pojawili się liczni konwojenci z bronią i psami.
Aha! Jesteśmy przekazywani w inne ręce. Rozpoczyna się marsz
<<nędzników>> ulicami miasta, które wydaje się być znaczące.
Widać budynki wielopiętrowe i parterowe, ale to wszystko jakieś
inne niż <<nasze>>. I ludzi niewielu. Mają twarze zmizerowane,
stroje byle jakie, zimowe (walonki, kufajki, czapy). Przechodzące
obok nas kobiety rzekły między sobą: <<wojennoplenni>>. Ktoś
z naszych dorzucił: <<Poljaki>>. Nic z tego nie zrozumiały. Jak się
później okazało, szli tędy jeńcy niemieccy, Łotysze, Estończycy, ale
Polaków jeszcze nie widziano. Za parę godzin samiśmy stwierdzili,
że jednak nie myśmy byli pierwsi spośród tych, którzy mówili po
polsku, tyle, że nasi poprzednicy musieli być milczący. I tę okoliczność niebawem przyszło nam potwierdzić. Miasto położone
było na pagórkach, raz więc szliśmy pod górę, raz znowu w dół. Na
peryferiach dojrzeliśmy jakieś wykopy, chodniki deskowe, taczki.
A więc kopalnie? Za miastem teren dalej był pagórkowaty. Szliśmy
dość forsownie, widać było, że niektórzy poruszają się już ciężko.
Konwojenci dogadują, żeby nie ustawać. Jednakże coś się niedobrego dzieje. Parę osób odstaje, wśród nich postrzegamy naszego
kolegę, Agenora [Cassina – GB]. Okazuje się, że ma odmrożone
stopy. A więc już się zaczyna makabra! Zapóźnionych ładują na
jakiś przygodny samochód. Do szpitala, gdzie zaszła konieczność
amputacji kilku palców. Pochód ciągnie dalej. Mijamy jakąś wieś.
Domy drewniane, jakby puste. Cisza. Straszny świat! a konwojenci
ciągle nas podganiają, psy poszczekują. Jeszcze wzniesienie, a za
nim cel nasze wędrówki: ŁAGIER! Wizerunek Oświęcimia. Duża
przestrzeń ogrodzona w kwadrat. Na rogach wieżyczki strażników z bronią. Stajemy przed bramą. Przy niej niby to portiernia.
Przekazują nas. Wchodzimy na duży plac. W rogu duży budynek
drewniany: kuchnia. Obok dalsze, typu barakowego. A w przeciwległej stronie całe rzędy ziemianek. To tu! Przyprowadzają nas. Koło
najbliższej ziemianki kręcą się jakieś długobrode postacie, niby
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pustelnicy. Nie kwapią się do kontaktów. Byli to – jak się później
dowiedzieliśmy – nasi Wileńczycy i Nowogrodzianie, AK-owcy,
aresztowani po zajęciu ziem kresowych przez armię sowiecką.
Do dziś nie mogę przeżałować, iż nie spróbowałem skontaktować się z tym ludźmi. Przecież nie było wykluczone, że odnalazłbym pośród nich swoich znajomych. Szansa była krótka
w czasie, gdyż z jakowyś względów (można się tego domyślać) ludzi
tych wkrótce przekazano do innego łagru. A nasza dola obozowa
właśnie się zaczęła. Było to w Jogle [w Jegolsku – GB]. Najpierw
musieliśmy się oswoić z drylem nowego życia: prycze, ciemne,
acz dość ciepłe ziemianki, porcja ziemistego chleba, trochę zupy
spożywanej w puszkach po konserwach. A propos: odtąd puszka
przytroczona do pasa stała się symbolem życiodajnym. Apele, tzw.
prowierki, coraz silniejsze mrozy, dokuczliwe wiatry-suchowieje,
krótkie dni (słońce <<chodziło>> po małym łuku, ledwie wystającym ponad horyzont, znak, że byliśmy na dość dalekiej północy),
karłowate drzewa – widomy znak niedalekiej tundry, zupełny brak
kontaktu z szerokim światem, nowe reguły <<gry życiowej>>, twarda rzeczywistość obozowa (<<machorka i suchar>> – towary na
miarę waluty). Więzy przyjaźni stare, i zawiązujące się, nieufność
wobec niektórych <<podejrzanych>> o kolaborację z władzami obozowymi, przejawy religijności (niedziele, święta, modlitwy wieczorne
i ranne), podtrzymywanie na duchu tych, którzy psychicznie się
łamali, próby kontaktów z otoczeniem poza obozowym, wreszcie
szczególne pogawędki patriotyczne czy <<towarzyskie>>. Wkrótce
okazało się, że nie danym nam będzie trwać w bezczynności obozowej. Jogla [Jegolsk – GB] był łagrem pierwszego etapu, wprowadzającego. Tu odbywała się już preselekcja materiału ludzkiego
(oględziny, szczepienie, spisy, <<oswajanie>> z nowym rygorem).
Po paru dniach doczekaliśmy się pierwszej osobowej straty. Oto kolega z naszych okolic, Marzec Jan z Trzęsówki, nocą,
czy to straciwszy z wyczerpania orientację, czy to w następstwie
nerwowego wyczerpania rzucił się na druty okalające obóz i został
zabity. Szybkimi krokami zbliżały się święta Bożego Narodzenia,
ale dla wielu pierwsze poza kręgiem najbliższych. Jakoś i władze
obozowe jakby się wyciszyły. Okazało się, że pośród nas jest także i ksiądz. Wokół niego i jego oddziaływania toczyło się w tych
dniach obozowe życie. W wieczór wigilijny gromadzili się w swych
ziemiankach obozowicze według regionów: Warszawiacy, świętokrzyżanie, Rzeszowiacy, Lasowiacy z wideł Wisły i Sanu… . Zachowane odrobiny chleba służyły za opłatek, pojawiły się mini-choinki,
łuczywa zastępowały świeczki. Dziwna zaradność polska rzucała
się w oczy. A co dopiero nastroje! w naszym kręgu na górnej pryczy
siedząc niemal po turecku, wigilijny rej wodził kolega Jakub Kusy
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(z Raniżowa). Gdy już nam wszystkim repertuar kolęd wydał się
wyczerpany, on jeszcze wyśpiewał donośnym solo: <<Witaj Jezu
mały, woła naród cały! Hej kolęda, kolęda!>>
Ogólnie uroczysty nastrój dopełniały słowa kolegi, hrabiego
Jerzego Tyszkiewicza, gorącego patrioty i arcy-optymisty36. Cóż,
ani kolega Kusy, ani kolega Tyszkiewicz nie dożyli czasu powrotu
na ziemię ojczystą. Były to dalsze nasze bolesne ofiary.
Nazajutrz łagier-komando podało wiadomość, że można
pisać listy do rodzin. Wszystkie nawet najmniejsze strzępy pakunkowego papieru, jakimś cudem zdobyte, w mig zostały zapisane.
Tylko <<doświadczeni>> nie włączyli się do akcji. Po prostu już
nie wierzyli w szczerość zapowiedzi. Było i tak, że grupa robocza,
przywożąc pieczywo i inną żywność z miasta (Borowicze), próbowała nadać coś na pocztę. Chyba nie było wypadku, by cokolwiek
od nas dotarło do kraju. Tam sądzono, że już nie istniejemy tak,
jak ci, co szli na odsiecz walczącej Warszawie.
W nocy jakaś uzbrojona banda leśna podeszła do obozu,
rozwarła bramy i zachęcała wszystkich do wyjścia. Dziwne, że przy
tym nie rozległ się ani jeden strzał. Później dowiedzieliśmy się, że
faktycznie po lasach błąkały się grupy wyczekujące wyzwolenia
od <<zapadników>> (alianci zachodni). Liczyły na to i kręgi lokalnej biedoty. Ostatecznie nie wiadomo, czy byliśmy świadkami
zewnętrznej akcji, czy też była to po prostu prowokacja. W każdym
bądź razie nikt nawet nie drgnął, trzeźwo oceniając beznadziejność próby przedarcia się do Polski zimą poprzez sterroryzowany, zniszczony kraj, w dodatku strzeżony przez zdziczałych ludzi
i specjalnie tresowane psy.
W Sylwestra następna niespodzianka: podobno brak
w obozie opału, potrzeba ochotników, którzy by z <<pobliskich
lasów>> dostarczyli drzewo. Brzmiało to zachęcająco i znalazła
się dość liczna grupa śmiałków – ochotników, powodowana też na
pewno chęcią zobaczenia <<świata>>. Mijały godziny, a nikt nie
powracał. Była już niemal głęboka noc, gdy przed bramą zamajaczyły cienie. Słychać było zrzucane na ziemię kłody. Ludzie się
36

Tyszkiewicz Jerzy ps. „Koral” – hrabia, właściciel majątku ziemskiego
Werynia, ur. 1892 r., w Zakopanem, studiował w Monachium, przed
I wojną światową służył w armii austriackiej, następnie w Legionach
w 8 Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego, w 1944 r.
pełnomocnik rządu i delegat Obwodu AK Kolbuszowa na Kraj, oficer
wywiadu AK (zasłużony w rozpoznaniu wyrzutni V1, V3 w Bliźnie).
Aresztowany we wrześniu 1944 r. przez NKWD i wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Chory na astmę, zmarł w obozie w lutym
1945 r. Zob. G. Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na
Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996, s. 214-215.
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przewracali z wycieńczenia. Po wejściu do obozu nawet z początku
nie chcieli wiele mówić. W międzyczasie ci, co nie uczestniczyli
w wyprawie, pościągali kłody spod bramy na teren obozu. Niebawem dowiedzieliśmy się, że wyprawa miała makabryczny przebieg:
najpierw intensywny marsz przez wiele, wiele kilometrów, później
wyciąganie zamarzniętych kłód z głębokiego śniegu, następnie
wspólne dźwiganie tychże na ramiona i marsz, marsz, marsz.
Ostatnie kilometry szli już jak w transie, zataczając się. Na kontakt z rzadka spotykanymi ludźmi nie było szansy. Stwierdzono
tylko, że w odległości kilku, względnie kilkunastu kilometrów od
naszego istnieje następny łagier, gdzie znajdują się (chyba) Niemcy
pracujący przy wyrębie lasu. Toteż należało oczekiwać dalszego
biegu wypadków. Nie mieliśmy już dobrych przeczuć. Zaraz po
nowym roku zaczęła się normalka. Przeglądy, łaźnie, szczepienia.
Zapytywany nadzór informował bez zmrużenia oka, że pojedziemy
z powrotem do kraju. Czyżby? i oto w scenerii szalejącej zadymki
zgromadzono nas, ustawiono w szeregi, sprawdzono imienne listy
i oddano w opiekę licznemu konwojowi. Podejrzanie przedstawił się
ten wymarsz <<do rodiny>>. Zaraz za obozem skręciliśmy w pola
i na przełaj brnęliśmy niemal po pas w śniegu, ciągle ponaglani
przez natarczywych <<aniołów stróżów>>. Marsz był niezwykle
wyczerpujący, starsi zaczęli ustawać. Hrabiego Tyszkiewicza podtrzymywaliśmy, by nie upadł. Męczyła go astma. Jakoś udało się
nam holować go kilometrami. Jeszcze tylko jeden pagórek i oto od
strony czoła kolumny, które stanęło na szczycie, dał się słyszeć
szmer, a potem pełne wściekłości pokrzykiwanie konwojentów:
<<Bystrieje! Bystrieje!>> Gdyśmy doszli do szczytu wzniesienia
i spojrzeli przed siebie, wszystko stało się jasne: w kotlinie zarysowały się kontury łagru z nieodzownymi, strzelistymi wieżyczkami.
Ot i była <<Rodina!>>
Tak więc następnym <<etapem>> okazał się łagier w Szepietowie (czy w Szybietowie). Było w nim na pierwszy rzut oka nawet
nieco <<przytulniej>> niż w Jogle. Czekała nas także <<miła>>
niespodzianka. Z małego baraczku wyszły… nasze panie, które
dzieliły nasz los, ale od razu były skierowane do tego właśnie obozu.
Zdążyły się już zaaklimatyzować i jakoś sobie radziły. Kontakty
z nimi były utrudnione, ale na wszystko znajdą się sposoby. Zaraz też poczuliśmy pomoc z ich strony w postaci zaoszczędzonych
porcji chleba, cukru. Przekazywaliśmy sobie nawzajem informacje.
Zima jeszcze nie była – jak na rosyjskie warunki – zbyt ostra, ale
<<idylla>> nie trwała zbyt długo. Chyba właśnie od niewiast dotarła
poufna wiadomość, że większość mężczyzn, którzy są jeszcze przy
najlepszym zdrowiu, wkrótce wyjedzie (oczywiście do <<Polszy>>).
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No i znowu zaczął się korowód spisów, oględzin, wizyt w <<bani>>
(<<wszobańce>>).
Wkrótce nadszedł dzień odmarszu. Wyczytano <<wybrańców>>, ustawiono w długiej kolumnie. Znowu ekipa konwojentów,
psy. Pogoda była jakaś mglista, ponura jak u Grottgera. I chyba nikt ze zgromadzonych nie wierzył, że czeka nas kierunek:
<<Polsza>>.
Na pożegnanie otoczyli nas ci, których szczęśliwie, nie
<<wyróżniono>>. Gdy mijaliśmy bramę wyjściową, mój serdeczny
przyjaciel, Leon Zieliński, wręczył mi na pożegnanie trochę ciepłego
okrycia – chyba od niewiast – koszulę dodatkową. Do końca życia
będę pamiętał ten jego uczynek. Wielka to była pomoc, jako że niebawem miały się zacząć trzaskające mrozy. Ruszyliśmy przełajem
ku jakimś jarom, skrzętnie omijając miasto (Borowicze). Musiała
tam być jakowaś rzeka (Mata?) – wszystko na to wskazywało.
Gdzieniegdzie było widać porozrzucane drewniane domki, szkółkę
z niewielką liczbą dzieci i zziębniętą młodą ich opiekunką. I oto
na wzgórzu dojrzeliśmy dominujący nad okolicą murowany budynek, a poniżej niego jakieś maszyny. One to przysłaniały nam
właściwy widok obiektu, który był celem naszego marszu (ciągle
do <<Polszy>>). Po dość stromym zboczu wdrapaliśmy się w górę
i zobaczyliśmy … łagier.
Parę metrów przed znanymi konstrukcjami (druty, wieżyczki) przebiegał pojedynczy tor kolejowy. Przy przejściu napis:
<<Gis pojezda!>> Brama się rozwarła i weszliśmy na wolną przestrzeń pomiędzy licznymi barakami (nie ziemiankami). Ilu z nas
miało tu znaleźć doczesne przeznaczenie? Był to bowiem podobóz:
szlachtłagier, z którego tylko szczęśliwcy mieli się cało wydostać.
Szybko rozdzielono nas według list spisowych. Nie obsadziliśmy
wszystkich obiektów, bo w jednym baraku byli jeszcze Niemcy, po
których mieliśmy przejąć obóz we władanie. Oni to, za zadanie,
mieli przyuczyć nas do wypełniania najważniejszych funkcji: kuchnia z <<chliboriezką>>, <<bania>>, <<bolnica>> (mini szpitalik),
no i oczywiście <<komendantura>> obozu i baraków. Tak więc
siłą rzeczy musieliśmy nawiązać kontakt przynajmniej z kilkoma
„instruktorami”. Rychło dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w obozie
zagłady, że podstawą jest praca w tzw. szachcie – <<kopalni>>
węgla, że fatalna jest żelazisto czerwona woda, która powoduje
wyniszczające biegunki u tych, którzy nie opanują głodu (trzeba
kilka dni wytrzymać bez jedzenia), że w barakach jest zimno, że
trzeba podstawowe funkcje obozowe obsadzić rzetelnymi ludźmi
itd., itd., itd.
I zaczęło się życie – gehenna.
Wydzielono brygady: szachtowe (kopalniane), ciesielsko-
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budowlane (<<stroitielnyje>>), służb specjalnych (wewnątrzobozowych), kucharzy (<<powary>>), rozdzielacze chleba (<<chliboriezka>>), obsługa <<bani>>, pomoc przy lekarzu i izbie chorych,
magazynie odzieżowo-obuwniczym (z nieśmiertelnym Niemcem
Kipkem, jedynym, który trwał do końca naszego pobytu w tym
obozie zagłady).
Codziennie odbywały się apele przeprowadzane w błyskawicznym tempie zwłaszcza przez polakożercę, lejtnanta Rodina
i lejtnanta Małoletniewa.
Jakiś czas obok naszych wychodzili na szachtę jeszcze
Niemcy, ale po wypadku tąpnięcia, kiedy to wielu z nich zginęło,
resztę odesłano do innego obozu. Pozostali Niemcy przyuczali
swych polskich następców, m.in. czynił to leańszczyk, Schulze
z Berlina – Spandlu. Właśnie z nim zetknął mnie los, gdyż jako
znający język rosyjski zostałem wprowadzony przez komendanta
baraku (kolega Józef Niedziałek z Rudnika n. Sanem, czy Leżajska)
i komendanta obozu (kolega Gregorczyk) dla sprawowania funkcji
nadzorującego pracę <<bani>>. Wspomniany już Schulze dobrze
mnie z wszystkimi agendami zaznajomił, a w krytycznym momencie, gdy zacząłem przechodzić dramatyczny <<kolit>> doradził mi
wypalanie i spożywanie węgla drzewnego. Nie było mi o to trudno,
gdyż zawsze pewna ilość drzewa brzozowego była dostarczana
do rozpalania. Pozyskany tak węgiel drzewny był rozprowadzany
jako podstawowy lek pośród chorych na biegunkę. Tylko silna
wola (powstrzymywanie się od posiłków w ciągu kilku dni, co przy
potwornym wygłodzeniu nie było rzeczą łatwą) rokowało nadzieję.
Sam te próbę szczęśliwie wytrzymałem i po przebyciu takiej kuracji byłem już <<przystosowany>>. Przez pozostały czas pobytu
w łagrach nie doznałem już żadnych niedomagań trawiennych.
Czerwona, żelazista woda robiła swoje. Gwałtownie rosła
liczba chorych. Pierwsi pożegnali się z tym światem ci, którzy oddawali żywność za tytoń.
Tak odszedł od nas na zawsze kolega Adam Burkiewicz,
sąsiad z mej ulicy. Potem dolegliwości zmogły kolegę [Teodora – GB]
Mytycha – juniora (ojciec przeżył). śmierć zaczęła zbierać obfite żniwo. Codziennie dyżurni zgłaszali „na bramie” sowieckiej władzy, ilu
tej nocy zmarło w każdym baraku. Ten zapisywał coś <<w kojcu>>
i dodawał: <<Nu, ładna>>. Za chwilę podtaczano skrzypiące sanie
lub wóz i składano na nich trupy, a następnie ludzką siłą pociągową transportowano na grzebowisko. Takie widoki były czymś
powszednim, aż do wiosny. Stan liczbowy obozu gwałtownie malał.
Podczas pracy w łaźni miałem możność obserwowania kąpiących
się. Twarze pamiętałem, ale za każdym następnym pojawieniem
się tychże, miałem coraz większe trudności w rozpoznaniu: oczy
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zapadały się, głos łamał, reakcje były spóźnione (żyli jeszcze, a już
nie żyli). Stanowili grupę tzw. dystrofików, szkieletów ludzkich ciał,
których jeszcze zaliczano do stanu obozowego, a nie robiono niczego dla odratowania (tu byłoby potrzebne intensywne odżywianie).
Nasz polski doktor, kolega Hornowski z okolic Warszawy, przydany
do pomocy lekarce obozowej (akurat kobiecie wyjątkowo dobrej,
życzliwej) dwoił się i troił, by ratować, kogo się tylko da. śmiem
sądzić, że ich działalności przynajmniej kilkaset osób zawdzięcza
uratowanie życia.
Wewnątrz obozu panowało ogólne przygnębienie. Nastrój
ten potęgowała jeszcze ostra zima. Powracające z pracy brygady
słychać było z daleka, gdy najpierw zmoczone zalewającą kopalnie wodą, a później zmarzłe na silnym mrozie ubranie wydawało
charakterystyczny trzask. Pewnego razu, gdy taki pochód – widmo
wkraczał w bramę obozu, nieopodal przystanął lejtnant Rodin.
Podparł się pod boki, przymrużył jedno oko i szyderczo strzelił:
<<A oto Polaki, tie, katoryje chcieli ledszej Polszy od morza do
morza (te słowa rzucił poprawnie). Nada rabotać!>>
Widać było, że niektórzy byli już u szczytu psychicznego wyczerpania. Takie załamanie bardzo często prowadziło do
samounicestwienia. Doszły nas słuchy, że jest grupa śmiałków,
którzy niepomni na fatalną zimę, nie doceniając trzeźwo szans,
postanowili zaryzykować ucieczkę. Gdy niczego nie przeczuwający
konwojenci grup roboczych na chwilę tylko osłabili nadzór, trójka
ryzykantów oddaliła się, wykorzystując także warunki terenowe
(zabudowania, nie doświetlone drogi dojścia). Po pewnym czasie
stwierdzono brak 3 ludzi, zaalarmowano obóz. Wieczorny apel
bardzo się przedłużał, ale wielokrotne odliczanie i <<prowierka>>
baraków prowadziły do tego samego wyniku: do stanu nie starcza
3 <<osobników>>. W ciągu kilku dni panowała złowróżbna cisza.
W chwilach pozostałych na swobodne rozmowy kalkulowano, gdzie
jest ta trójka, dojdzie, czy wpadnie. Wszystko wskazywało na to,
że w konkretnych warunkach powodzenie ucieczki było wręcz
nieprawdopodobne.
Upłynęło 2-3 tygodnie, gdy nagle zarządzono w obozie
alarm. Było to coś niezwykłego, przewracało bowiem cały rytm
łagrowego życia. Zgromadzono nas przy bramie, gdzie stały sanie
z jakimś ładunkiem przerzuconym płachtą. Niebawem zjawiło się
naczalstwo i gruby, z nalaną czerwoną krwią major (którego chyba widziałem w naszych stronach <<kuszającego>> na zapleczu
frontowym) zabrał głos: <<Oto wasi bracia. Taki los czeka każdego, kto by próbował sam decydować o swym losie na rosyjskiej
ziemi>>. To powiedziawszy zdarł płachtę, a pod nią ujrzeliśmy
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zmasakrowane, pokrwawione zwłoki uciekinierów. Długotrwałe
przygnębienie zawładnęło nami.
Lejtnant Rodin odbywał teraz sprężyste apele. Gdy nie zdążyłem ustawić wszystkich kąpiących się w karnym szeregu, gdyż
niektórzy ledwo się poruszali, z wymowną nienawiścią spojrzał
na mnie i zlecił towarzyszącemu mu przy tym obchodzie naszemu
komendantowi <<Posaditie jego w karcer!>> No i cóż, posiedziałem
parę godzin w zimnej, ciasnej klitce. Oczywiście komendant robił
wszystko, by mój pobyt trwał tam jak najkrócej. Przy następnym
apelu lejtnant popatrzył się spod oka na mnie, gdy mu meldowałem
stan osobowy, jakby nigdy nic.
Innym razem poszedłem ku bramie, by dyżurnemu oficerowi zameldować o braku opału. Trafiłem akurat na lejtnanta
Małoletniewa, naszego <<milczka – ponuraka>>. Powiedziałem po
rosyjsku, o co chodzi. W tym momencie tylko zdążyłem dojrzeć
niesamowity błysk jego oczu i potok słów. <<Czto, u nas w Rossiji
węgla niet? J… twoju mać!>>. Odruchowo uskoczyłem na bok
i uniknąłem potężnego kopnięcia w brzuch, które mogło się dla
mnie tragicznie zakończyć. Lejtnant stracił równowagę, ale o dziwo!
Ochłonął i odszedł. Po jakimś czasie i opał się znalazł.
A czas biegł nieubłaganie. Jakoś do rąk naszych dotarł
strzęp „Prawdy”. Dowiedzieliśmy się, że ruszyła ofensywa zimowa,
że front przesunął się daleko na zachód, że w kraju powstał Rząd
Tymczasowy itd.
Skład osobowy obozu uzupełniono <<posielcami>> z Szepietowa. Dowiedzieliśmy się, że i tam [w Jegolsku – GB] nie obeszło
się bez ofiar (m.in. zmarł gorący patriota, hrabia Jerzy Tyszkiewicz),
reszta żyje nadzieją przetrwania, a o naszym potwornym obozie
mają tam zaledwie zielone pojęcie. Skąd w ogóle do nich coś docierało, nie wiemy. Może przez grupy transportowo-zaopatrzeniowe?
Potem przyszły dalsze wieści o postępach na frontach wojny, o likwidacji band kontrrewolucyjnych itp. Boże! Czy to miało
być tak? Którego dnia zajrzał do <<bani>> tajemniczy mundurowy,
bez dystynkcji. Zawsze widać go było krążącego szybkim krokiem
pomiędzy barakami, czegoś nadsłuchującego. Baliśmy się go.
Okazało się, że był lwowskim Żydem. Nosił broń i niekiedy kogoś
z naszych zabierał i wyprowadzał poza łagier. Nigdy już taki wyprowadzony nie wracał. Otóż tym razem, gdy zostaliśmy sam na sam,
wyjawił, że prosi o upranie bielizny, a następnie po cichu dodał,
iż powinniśmy wrócić do kraju, ale on nie może. Nigdy więcej na
taki temat już z nim nie rozmawiałem.
A słońce zaczęło coraz śmielej wyłaniać się ponad horyzont. W jego promieniach gdzieniegdzie już się zaczął topić śnieg.
Niespokojne myśli biegły ku swoim. Co się tam dzieje? Ani my
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o nich, ani oni o nas od tylu miesięcy nie wiedzieliśmy dosłownie
niczego. Minęły w trudnym nastroju święta Wielkanocne. Ci, którzy
jeszcze byli na <<chodzie>>, odwiedzali słabszych i umęczonych.
Dobywali resztek optymizmu. Wreszcie <<po Stanisławie>> ruszyła lawina. W budynku naczalstwa zaczął się nadzwyczajny ruch,
bez przerwy paliły się światła. Po raz pierwszy dyżurni oficerowie
przemówili ludzkim językiem. <<Koniec wojny, koniec niemieckiego
faszyzmu!>>
A co z nami?
My zaś w dalszym ciągu marzliśmy w nie ogrzanych barakach, próbowaliśmy rano budzić sąsiadów, a oni już nigdy nie
mieli się odezwać, wynosiliśmy ciała umarłych tak, jak wynosi
się jakąś makulaturę, czy w najlepszym razie padłe zwierzęta,
w bardziej niż prymitywnych warunkach zjeżdżaliśmy do kopalni,
gdzie woda bryzgała ze wszech stron, cudem wracaliśmy na powierzchnię, wznosiliśmy konstrukcje drewniane szachty, przez co
uzyskiwała ona jakiś w miarę przyzwoity wygląd, ratowaliśmy się
przed plagą wszy, bezlitosnym <<kolitem>>, głodem, wystawiani
w latrynach na szaleńczy mróz i śnieżne zadymki, niedosypiali,
cierpieli drwiące szykany, przytłoczeni przez nostalgię i dręczeni
pytaniami, na które nie było odpowiedzi. Za co? Dla kogo?
Czasem nawet nasi <<opiekunowie>> kręcili głowami, gdyśmy przezwyciężali nieprawdopodobne kłopoty. Słyszeliśmy wtedy
tylko: <<Ot, Polaczki!>> Bywało i tak, że ktoś podświadomy czy
nawet sterroryzowany pogróżkami wyładowywał się na swoich.
I trzeba było znieść mentorskie: <<Szto wy za narod, szto wy nie
uważajetie drug druga?>> Trudno było o większe zakłamanie.
Czyżby więc ta cała makabra miała się zakończyć?
Ciepło, coraz cieplej. <<Ujedietie damoj!>> – poszeptywali
nasi nadzorcy skromniejsi rangą (<<starszyny>>, <<siestry>>).
Wszelki nacisk jakby zelżał. Któregoś razu komendant obozu
otrzymał instrukcję, że może kilkunastoosobową ekipę wysłać
do miasta (do dentysty, miejskiej łaźni). Jakoż <<wytypowano>>
szczęśliwców. Dobrym dla mnie trafem znalazłem się wśród nich,
faktycznie miałem wielkie potrzeby w zakresie leczenia zębów.
Przy pięknej pogodzie z jednoosobowym nadzorem i to bez broni
ruszyliśmy na prawdziwą przechadzkę. Przeszliśmy obok gmachu
naczalstwa, gdzie ciągle odbywały się pijacko-seksualne, wręcz
zwierzęce orgie i ścieżkami wśród zieleniejących wzgórz podążyliśmy z <<przewodnikiem>> do miasta. Mijaliśmy ludzi nieco
żywiej poruszających się, przyglądających się nam z pewną nieufnością, byliśmy bowiem ubrani w to, czym dysponował magazyn
rzeczy poniemieckich. Mimochodem rzuciliśmy parę słów, że nie
jesteśmy <<Germańcami>>, lecz Polakami. Coś niecoś docierało,
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ale określono nas jako <<zakluczonych wojennoplennych>>,
czy wreszcie <<intrenirowanych>>. W przychodni dentystycznej
kolejka. Czekaliśmy karnie. Panie <<zubne wraczi>> przyjmują
grzecznie, ale nie wdają się w rozmowy (widocznie <<nielzia>>).
Za jednym zamachem uskuteczniono wiercenie i plombowanie.
I o dziwo, trzymało się to wszystko świetnie aż do końca dni obozowych. W <<bani>> miejskiej względny ład. Kubełki na wodę.
Kąpią się wszyscy razem, kobiety, mężczyźni. Nudyzm na sto dwa,
ale ani krzty jakichś drwin czy sensacji. Powracamy w spokoju
bez najmniejszego kłopotu dla <<opiekuna>>. W obozie zdajemy
relację, otoczeni przez ciekawych.
Część załogi skierowano do prac w kołchozach i sowchozie.
Nawiązują się kontakty międzyludzkie. Docierają pierwsze porcje
mleka (oczywiście nieformalnie). Boże, jakże tych kilka kroków
budowało?! Przypominały się nasze rodziny, pola, zagrody. I wtedy
coś ściskało nasze gardła.
Zdarzało się, że nasi <<kołchoźnicy>> byli pojedynczo
goszczeni w domach lokalnych wyrobników, ludzi starszych,
pamiętających różne czasy. Wyciągano zakazane ikony zza pieca
i ze łzami w oczach wspominano… Tupot za oknami natychmiast
powodował wstawienie obrazów z powrotem za piece. <<Znajesz,
syn idziot>>. Jakoż zjawiał się komsomolec i rozmowa natychmiast schodziła na robocze tematy. A oto jeszcze parę obrazów
z ówczesnego kalejdoskopu obozowego: pewnego popołudnia
przyczłapał do <<bani>> starszyna, blondyn, chłop nie chłop
i zagaduje: <<słysz brygadir, mnie siewodnia wieczorem nużna
komnata u tiebie. Poniał?>> <<Konieszna, poniał>> – odrzekłem.
A on dalej: <<Smotri>> i wyciąga plik zdjęć. <<Eto moja pierwaja
żona, moskowskaja bl…t, eto wtoraja, leningradzkaja bl…t, a eto
trietaja, kalinińskaja bl…t, eto tiepieriennaja, borowickaja, toże
bl…t. Nu niczego, do wieczera!>> Wiedziałem, że chce się chłop
zabawić i że noc mamy (załoga łaźni) z głowy. Jakoż na szarówkę <<starszyna>> przyprowadził <<siestricu>> (kręciła się przy
obozowej lekarce i wyglądała na przyzwoitą niewiastę). Myśmy
się <<dyplomatycznie>> ulotnili i szukali schronienia u kolegów
w różnych barakach. Rano przyszła nasza <<siestra>>, i jak to
baba, zaraz poczuła, że ktoś tu był. Zgadła i pobiegła do izby
przyjęć obozowej lekarki. Po powrocie tylko kiwała głową i dodała,
że szkoda tej <<dziewuszki>>. Innym razem tuż przed wschodem
słońca obudził nas niesamowity tumult i krzyki, aż strażnik z niedalekiej wieżyczki (<<bania>> była usytuowana przy torze w rogu
obozu) zainteresował się zajściem. Słychać było pojedyncze krzyki:
<<tutaj!, łap go!, trzymaj!>> To były echa polowania na kota, który
jakoś przyplątał się do obozu. Cóż, to też mięso. A swoją drogą
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to w puszkach, w zaciszu barakowym gotowano na chruście, czy
okrawkach drzewa, wszystko, co miażdżyły zęby: podkradzione
ziemniaki, buraki, trawę, brukiew, żaby… dlaczegóżby więc kot
miał być gorszy?
Przykry wypadek zdarzył się na <<Stroitielnej>>. Nasz
krajan, Józef Skóra nieopatrznie stanął na osuwisko piasku i momentalnie spadł i został przysypany. Zanim zdołano go odkopać,
już nie żył. A było to akurat w tym czasie, kiedy śmierć już nie
zbierała żniwa i wiele dni bywało bez <<zapisów>> na portierni.
Urządziliśmy mu w miarę katolicki pogrzeb. Miał trumnę zbitą
z gładkich desek, na czele szedł <<obozowiec>> z krzyżem, potem
niesiono trumnę na ramionach współtowarzyszy i śpiewano żałobne pieśni. Kto żyw, wyległ w obozie od strony zasieków przy torze
i oglądał niesamowity w swej scenerii widok. Akurat przejeżdżający
torem maszynista z wrażenia aż zatrzymał lokomotywę. Może to był
pierwszy taki pogrzeb, jaki przyszło mu oglądać w tamtym dzikim
świecie? Długośmy biadali nad pechowym losem kolegi Skóry, bo
już w sercach naszych tliła się iskierka nadziei na powrót do kraju.
Byli wśród nas ludzie <<szczególni>>. Zdążyłem się jakoś
zaprzyjaźnić z kolegą Tadeuszem Jacobin (vel Jakobin) z Kieleckiego (Radomia). Gdy już w obozie jakoś <<inaczej>> żyć się zaczęło,
zjawił się w któreś popołudnie, przyglądnął mi się, uśmiechnął
i poprosił, bym mu podał odwróconą dłoń. Zapadł w jakiś trans.
Chwilę milczał, a potem wyszeptał: <<Masz przerywaną, długą
linię życia. Czekają cię trudne chwile. W tym życiu dwie kobiety.
Jedna umrze, a z drugą będziesz żył długo i szczęśliwie>>. I oddalił
się na swych krzywych nogach. Dziś, gdy prawie wszystko już się
spełniło, nie mogę go zapomnieć i odszukać.
Inną <<nadzwyczajnością>> była jakaś poważna siła – fluid,
świadczący o tym, że ktoś o mnie myśli, za mnie się modli. To mi
dodawało sił w dniach zwątpienia. Jakoż modlono się w mej intencji
i w domu (żona i córeczka), i w kościele (kolega, nasz kapelan). To
była więź, która przenikała poprzez tysięczne kilometry i czyniła
człowieka odpornym, ufnym w zrządzenie Boże. Jestem głęboko
przekonany, że to ostatnie rządziło mym losem w wielu dramatycznych, napiętych chwilach mego żywota. Staram się o tym pamiętać.
Potem gruchnęła w obozie wieść, że ma przybyć jakaś międzynarodowa komisja Czerwonego Krzyża, czy coś temu podobnego. Jakoż
<<władze>> dostały <<kota>>. Nawet <<kopalniacy>> nie wyszli
z obozu w pełnym składzie. Cała pozostała reszta <<pucowała>>
łagier od A do Z. Wszędzie musiało być na medal. I faktycznie,
jakowaś komisja się zjawiła. Przyglądali się obozowym realiom.
Niezapomniany był widok, gdy po wejściu do jednego z baraków
stanęła przed pryczami, na których kucały, drzemały dziwne

38

Grażyna Bołcun

postacie z kształtu przypominające ludzi. Ruchy ich były niemal
żadne, oczy zapadnie, tępo blade, policzki zapadnięte. <Władze>>
objaśniły <<gościom>>, że to grupa <<dystrofilców>>. Widok tych
nieszczęśników był iście przerażający. Żyli jeszcze, a nie żyli.
Po tej wizycie wikt uległ poprawie. Najwyraźniej zaczęto
nas podkarmiać. Pojawiły się słuchy, że <<polskie prawitielstwo
sdiełało dogawor z SSSR>> i że mamy być odesłani do kraju. Potem
przyszedł koniec wojny na Dalekim Wschodzie. Bomba atomowa
i… cisza. Wygrzewaliśmy się jeszcze w wolnych chwilach do łaskawego słońca i marzyli o tym, co czeka nas na naszej ziemi. Jedni
tęsknili za swoimi, inni nade wszystko za tym, żeby się wreszcie
najeść ruskich pierogów, ba, nawet samej <<kartoszki>>, ale cały
szaflik. Zaczęto sporządzać nowe spisy. Niektórych wzywano na
przesłuchanie. Znać było, że zacznie się coś dziać. Polski upór,
jakowaś nadzwyczajna zaradność, zaczęły święcić triumfy, gdyż
mimo kolosalnych ubytków społeczność nasza obozowa była jeszcze dość liczna. W tym właśnie obozie masowo wyginęli Niemcy
i Estończycy. Kto będzie po nas? Wiedział o tym Gułag.
Późną już jesienią przybyli do obozu Węgrzy i trochę Czechów. Węgrzy byli dobroduszni, wiecznie rozgadani, ciągle z higieną na bakier. Początkowo część z nich rozlokowano na poddaszu
<<bani>>. Nocą przybiegali do mnie nasi z rozpaczą w głosie, że
<<coś>> ze strychu kapie. Wiadomo, brudasom i leniuchom Madziarom nie chciało się schodzić na wybieg. Trudno się było z nimi
dogadać, właściwie pozostały tylko migi lub strzępy niemieckiego.
Dowiedzieliśmy się od nich, że wkrótce jedziemy do domu.
Co dnia ktoś inny zapewniał nas, że odjedziemy do Polski!
Istotnie, zmieniono nam <<sorty mundurowe>>, bieliznę, doprowadzono do jakiegoś takiego wyglądu, przygotowano do przekazania agend nowoprzybyłym. Przed świętami Bożego Narodzenia
zapowiedziano odprawę. I nadszedł ów dzień. Cały stan obozowy
zatrzymano na apelu. Pogoda była jakaś zamazana, dość ciepło,
jak na tę porę roku. Ustawiono nas w obszerny kwadrat, kilkoma rzędami. Oto od strony wejścia do obozu pojawiła się grupa
<<naczalstwa>>, jacyś pułkownicy, majorzy, kaprale. Odebrali
meldunek, rozejrzeli się wokół, zabiera głos widocznie najstarszy
rangą. Nie sposób zapomnieć scenę, jaka się wówczas rozegrała. Słychać w miarę donośnie: <<Ujeżdajetie w Polszu>>. W tym
momencie rozlega się śmiech. Stojący koło nas oficer mruczy:
<<Czewo j… wasza mat, smiejeties?!>> Któryś z nas nie wytrzymał
i rąbie: <<Skolko uże raz my w Polszu ujeżdżali!>> I odpowiedź:
<<No tiepier nastojaszcze tak. Czesnoje słowo ruskowo oficera!>>
I znowu śmiech. W międzyczasie mistrz ceremonii ciągnie dalej:
<<My dogawarilis z waszym prawitielstwem. Nu niczewo, my wsiaki
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i w Polszu najdiemsa!>> Tu byliśmy zgodni. Domyślaliśmy się, do
jakiej Polski pojedziemy (czego wszakże do końca nie byliśmy pewni. Po prostu nie wierzyliśmy, będąc tyle razy oszukani). A potem
ciąg dalszy. Rozglądając się po wymizerowanych twarzach, zgiętych
postaciach, dodaje: <<A pretensji kakie to jest?>>. <<Żeby choć
ktoś się nie wychylił>> – myślimy. Koło nas zaczyna się ruch. Ktoś
się przepycha do czoła. Inni krzyczą: <<Nie puszczajcie go!>>, ale
na próżno. Facet nie wytrzymał i staje przed mówiącym. Tak mówi:
<<Proszę, żeby mi oddano złotą obrączkę, pieniądze, zegarek>>.
<<Ładna, ładna, ostań!>> – odpowiada komandir. <<Nu ostalnyje
do swidanija!>>
Kolumna się wyprostowała, zakołysała i ruszyła w kierunku otwartej już bramy. Ów <<z pretensją>> został i słuch o nim
zaginął. Czy wrócił do Polski, jeden Bóg raczy wiedzieć.
Przeszliśmy przez tor i zeszliśmy dół, nie oddalając się
wszakże zbytnio od torowiska. Minęliśmy jakieś magazyny
i… znowu łagier, ale jakiś inny. Bez wielkiego nadzoru, bez psów,
bez łajania, wydzierania się konwojentów. Wszakże to coś już
innego. Przystajemy, rozdzielają nas do różnych baraków. Tam
zastajemy znajomych z Szepietowa. Oni już wiedzą, że myśmy mieli
dojść z <<szachtowego>>. Ileż radości w powitaniu po przejściu
przez piekło! Tu pozostajemy jakiś czas. Podkarmią nas, byśmy
mieli siły znieść długą, męczącą podróż porą zimową.
Rozmowom, planom, nadziejom nie było końca. Chociaż
w barakach jest duszno i ciemno, wszystko znosimy w dobrym
nastroju. Nasi robią jakieś transparenty i afisze, bo w mieście mają
odbyć się wybory. I znowu, jak rok temu w Jogle [Jegolsk – GB],
gromadzimy się w wieczór wigilijny, już bez biedaka, śp. [Jakuba
– GB] Kusego [z Raniżowa – GB], który nie doczekał, jak zresztą
i wielu innych, a potem <<znad Wisły, Niemna, Sanu, Bugu, męczeńska do Cię woła krew>>.

Lista osób z ziemi kolbuszowskiej
wywiezionych do obozów w ZSRR
w latach 1944-1945
Zasadniczym celem niniejszego artykułu było przedstawienie w miarę kompletnej, uporządkowanej imiennej listy osób
z ziemi kolbuszowskiej, deportowanych w głąb Związku Radzieckiego w latach 1944-1945.
Autorka podjęła trud zweryfikowania zebranych materiałów, ich uporządkowania w postaci alfabetycznego zestawienia
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imiennego, z krótką biografią zesłanych osób, ograniczając się
wyłącznie do regionu kolbuszowskiego37.
Ze względu na pewne rozbieżności podczas weryfikacji
analizowanych materiałów, możliwe są w niniejszej liście pomyłki
i niedokładności, zarówno odnośnie imion i nazwisk, jak i nazw
obozów, do których byli wywożeni aresztowani.
Ocenia się, że NKWD wywiozło z Rzeszowskiego w okresie
od sierpnia 1944 r. do stycznia 1945 r. około 1500 do 2000 ludzi.
Ponadto należy zaznaczyć, że zdecydowana większość wywiezionych to żołnierze Armii Krajowej. Obecnie ustalenie dokładnej
liczby wywiezionych jest prawie niemożliwe, ze względu na niedostępność archiwów władz bezpieczeństwa PRL38.
Pierwsze zwolnienia z obozów pracy w ZSRR nastąpiły
późnym latem 1945 r. (pociąg ze Stalinogorska do Warszawy
wyruszył w pierwszych dniach września 1945 r.). Dalsze powroty uwięzionych nastąpiły w latach 1946-1947. Spośród trzech
miejsc zesłania (Stalinogorsk, Borowicze-Jegolsk, Szepietowo),
Stalinogorsk był najłagodniejszy pod względem warunków życia,
najmniejsza tam była umieralność. Najkrócej dla większości trwało
tu zesłanie, bo po niespełna ośmiu miesiącach wielu uwięzionych
powróciło do kraju.
Szczęście mieli ci, którym udało się przyjechać do Polski
w pierwszych transportach. Potem było coraz trudniej dostać się
do kraju, byli więc tacy, którzy dopiero po dojściu do władzy Nikity
Chruszczowa, we wrześniu 1953 r., nareszcie zostali zwolnieni do
domu. Szacuje się, że co najmniej 20-30% wywiezionych nigdy nie
wróciło do kraju, zmarło w wyniku niesłychanie trudnych warunków bytowania, głodu, chorób i wycieńczenia39.
Powrót do kraju bynajmniej nie oznaczał spokojnego życia.
Byłych zesłańców stale inwigilowali funkcjonariusze UB i ówczesna milicja, niektórzy z nich trafili znów do więzień UB, inni znów
ukrywali się całymi latami, obawiając się aresztowania. Ale w niejednym sercu pozostała nadzieja, że przyjdzie inny czas. Nadszedł
on dopiero 29 grudnia 1989 r.40
37

38
39
40

Autorka porównywała dane osobowe dot. osób wywiezionych, zgromadzone przez wspomnianych: Andrzeja Zagórskiego z Krakowa, Mieczysława Godlewskiego z Weryni, Mieczysława Jedruszczaka z Warszawy
z danymi zawartymi w dostępnej literaturze faktograficznej.
Garbacz, Zagórski, s. 168.
Tamże, s. 169.
29 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił nowelizację Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolitą Polską, usunięto artykuły dotyczące kierowniczej roli PZPR
oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Uchwalono nowe zasady
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Altamer Stanisław – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK, ur.
1912 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Do kraju
powrócił jesienią 1945 r.
Augustyn Jan – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1 lutego
1919 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Augustyn Józef – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1906 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
jesienią 1945 r.
Augustyn Mieczysław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK,
ur. 1916 r., wywieziony do obozu w Borowiczach. Zmarł
w obozie.
Augustyn Roman – Kolbuszowa Dolna, członek AK, urzędnik,
ur. 1913 r., wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Augustynowicz Józef – Kolbuszowa, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Babko Natalia41 – Kolbuszowa, członek AK, ur. 1900 r.,
nauczycielka, komendant Służby Kobiet, aresztowana w listopadzie 1944 r., osadzona w przejściowym obozie w Bakończycach pod Przemyślem, następnie przewieziona do
obozu w Borowiczach, potem do obozu w Szepietowie. Od
maja 1945 przebywała w obozie w Jegolsku, gdzie wspólnie z więźniarką o nazwisku Chmiel (lub Chmielowską)
z Krakowa zaopiekowała się dzieckiem Cyganki z Rumunii.
Wywieziona następnie do obozu w Swierdłowsku, powróciła do kraju w listopadzie 1947 r. wraz z w/w dziewczynką
(Swietłana), którą przybrała na wychowanie. Adoptowana
kobieta mieszkała w Mielcu (wg stanu badań na 1985 r.).
Babula Bronisława – Ostrowy Tuszowskie, wywieziona do
obozu w Stalinogorsku, powróciła jesienią 1945 r.
Bagiński Józef – Kolbuszowa, żołnierz BCh, AK, ur. 1896 r.
w Przasnyszu, w 1939 r. wydostał się ze Lwowa, w 1944 r. był
zastępcą starosty w Kolbuszowej. Aresztowany w listopadzie
ustrojowe – zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada tzw.
sprawiedliwości społecznej, pluralizm polityczny, swoboda działalności gospodarczej oraz ochrona własności. Nowelizacja przyniosła
też zmiany o charakterze symbolicznym, czego wyrazem było przywrócenie korony orłowi białemu w herbie Polski.
Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko podaje jako: Babka.
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1944 r., wywieziony do obozu przejściowego w Bakończycach
pod Przemyślem. Stamtąd trafił do obozu w Borowiczach;
następnie przebywał w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1947 r.
Bajdak Eugeniusz – Brzostowa Góra, żołnierz AK, placówka Majdan Królewski, ur. 1920 r., wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju jesienią
1945 r.
Bajek Marcin – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, placówka
Dzikowiec, ur. 1914 r., aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Bajor Franciszek – Kolbuszowa, żołnierz AK, wywieziony
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Bandura Jan – Trzeboś, żołnierz AK, placówka Sokołów Młp.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Bańka Franciszek – Jagodnik, żołnierz BCh, AK, placówka
Cmolas, ur. 1913 r., wywieziony z Kolbuszowej w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Bator Jan – Lipnica, żołnierz AK, placówka Dzikowiec, ur.
1910 r.; przed wojną instruktor rolny w Kolbuszowej (pochodził z okolic Krakowa). Wywieziony w styczniu 1945 r.
do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Bator Jan – Werynia, żołnierz AK, ur. w październiku 1902 r.,
przyjezdny w czasie okupacji do Weryni, aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Batory Stefan42 – Werynia, żołnierz AK, ur. 1920 r.; w czasie
konspiracji jego dom był punktem kontaktowym AK, w domu
był magazyn broni ze zrzutów; aresztowany w Kolbuszowej
w listopadzie 1944 r. i wywieziony do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Białek Stanisław – Siedlanka, żołnierz AK, placówka Cmolas,
Stefan Batory – brat Józefa Batorego, adiutanta komendanta Obwodu
AK Kolbuszowa, członka WiN, straconego w marcu 1951 r. oraz brat
Augustyna Batorego, który poległ z rąk niemieckich w 1944 r. Stefan
Batory po powrocie z obozu z ZSRR został aresztowany przez UB
(odsiedział w więzieniu pięć miesięcy). W trakcie rewizji zniszczono
całe jego gospodarstwo.
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ur. 1920 r., dowódca drużyny dywersyjnej. Wywieziony
z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł
w obozie.
Biały Józef ps. „Kos” – Górno, żołnierz AK, ur. 1917 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Stalinogorsku w styczniu 1945 r. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Biedawski Janusz – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1908 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie przebywał
w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Bielecki Stanisław Janusz – Kolbuszowa Dolna, członek AK,
ur. 1908 r., wysiedlony z Poznańskiego, pracownik umysłowy w czasie okupacji geodeta. Aresztowany w listopadzie
1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie
przebywał w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Bieleń Józef ps. „Pomsta” – Dzikowiec, żołnierz BCh, AK, ur.
1918 r., wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
Bieniek Stanisław – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1904 r.,
wywieziony z Kolbuszowej w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Biernat Władysław – Nienadówka, żołnierz AK, placówka
Sokołów Młp., wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
Biesiadecki Franciszek – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK,
dywersant, aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie przebywał
w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Biesiadecki Józef – Kupno, żołnierz AK, ur. 1904 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Biesiadecki …? – Werynia, żołnierz AK, ur. 1920 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Biesiadecki Stanisław ps. „Balon” – Kolbuszowa Dolna, ur.
1906 r., żołnierz AK – pluton dywersyjny, wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Biesiadecki Stefan – Kolbuszowa Dolna, ur. 1924 r., żołnierz
AK – uczeń gimnazjum, wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Blat Adam – Werynia, żołnierz AK, ur. 4 grudnia 1921 r.,
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wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
Bogacz Franciszek – Zarębki, żołnierz AK, ur. sierpniu
1896 r., wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie
przebywał w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Boiński Jan – Kolbuszowa, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w Borowiczach, powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Buczek Józef 43 ps. „Lis” – Nienadówka, żołnierz AK,
ur. 1914 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku.
Burkiewicz Adam ps. „świerk” – Kolbuszowa Dolna, członek
AK, ur. w październiku 1919 r., pracownik umysłowy, aresztowany na początku listopada 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach, następnie przebywał w obozie w Szepietowie,
gdzie zmarł w 1945 r. na biegunkę.
Burkiewicz Tadeusz – Kolbuszowa Dolna, ur. w listopadzie
1913 r., z zawodu krawiec, niepełnosprawny, wywieziony
do obozu w Borowiczach, powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Burszta Władysław – Sokołów Młp., żołnierz AK, ur. w listopadzie 1921 r., członek Konspiracyjnego Stronnictwa
Narodowego, w 1944 r. zdał maturę w tajnym nauczaniu,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Podjął z kolegami próbę ucieczki z obozu, lecz po kilku dniach
został schwytany (wraz z trzema kolegami). Powrócił do kraju
w lutym 1946 r. Ukończył studia na AGH w Krakowie.
Cassina Agenor44 – Kolbuszowa, ur. w styczniu 1919 r.,
żołnierz AK – służba farmaceutyczna (zaopatrywał partyzantów w leki), aresztowany na początku listopada 1944 r.
i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. W czasie
transportu do obozu odmroził nogi, stracił z tego powodu
trzy palce w prawej stopie (odcięto je). Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Chmielecki Leopold – Werynia, żołnierz AK, wysiedleniec
z Łęczycy, w czasie okupacji pracował pod nazwiskiem Tuszyński u hrabiego Jerzego Tyszkiewicza w Weryni. Aresztowany w Kolbuszowej i wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Chmielowiec Karol ps. „Jurand” – Majdan Królewski, żołnierz AK, ur. 1897 r., dowódca placówki AK w Majdanie

Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko pisze jako: Buczak.
Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko pisze jako: Cassino.
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Królewskim, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Zmarł w obozie45.
Chmielowiec Tadeusz s. Karola – Majdan Królewski, żołnierz
AK, ur. 1920 r., wywieziony z Przemyśla do obozu Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Chodorowski Józef – Kolbuszowa Górna, żołnierz AK, podoficer WP, ur. w październiku 1907 r., wywieziony do obozu
Borowiczach – Jegolsku. Zginął w obozie w czasie pracy
przysypany ziemią46.
Chodorowski Marian (brat Józefa Chodorowskiego) – Kolbuszowa Górna, żołnierz AK, ur. w listopadzie 1921 r.,
wywieziony do obozu Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
Chojnacki Edward – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1905 r., policjant „granatowy”, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku, powrócił do kraju jesienią 1945 r.
Chorzępa Wojciech – Sokołów Młp., żołnierz AK, ur. 1894 r.,
kapitan Korpusu Ochrony Pogranicza WP w 1939 r., organizator placówki AK krypt. „Sosna II” w Górnie i ZWZ-AK,
wywieziony z Kolbuszowej do obozu Borowiczach – Jegolsku.
Zmarł w obozie.
Cisek Stanisław – Trzeboś, żołnierz AK, ur. 1919 r., wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Cisek Stanisław – Staniszewskie, żołnierz AK, wywieziony
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Ciundzikiewicz …?47 – Werynia, żołnierz AK, przybył z Wileńszczyzny w 1944 r., zamieszkał u hrabiego Jerzego Tyszkiewicza w Weryni. Po aresztowaniu hrabiego Tyszkiewicza
i wyjeździe całej jego rodziny złapany przez NKWD, został
w styczniu 1945 r. wywieziony do obozu w Stalinogorsku,
gdzie zmarł.
Czachor Jan – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1913 r.,
Andrzej Zagórski podaje, że w obozie w Borowiczach zmarł syn – Tadeusz Chmielowiec; Mieczysław Godlewski podaje, że w obozie zmarł
ojciec – Karol Chmielowiec.
Od autorki: Stanisław Kądziela w swoich wspomnieniach podaje,
że podczas pracy poniósł śmierć poprzez przysypanie ziemią Józef
Skóra z Kolbuszowej (spadł z osuwiska piasku na kopalni „Stroitielnej”. Być może również w ten sam sposób zginął Józef Chodorowski
z Kolbuszowej.
Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko pisze jako:
Ciundziewicki.
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wywieziony z Kolbuszowej do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Czachor Stanisław – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1911 r., muzyk, wywieziony z Kolbuszowej do obozu w Borowiczach,
następnie przebywał w obozie w Swierdłowsku. W obozach
grywał na uroczystościach dla strażników NKWD. Do kraju
powrócił jesienią 1947 r.
Czarnecki Franciszek – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1920 r.,
wywieziony z Kolbuszowej w 1944 r. do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. Do kraju powrócił w lutym 1946 r.
Czarnecki Piotr (brat Franciszka) – aresztowany w Kolbuszowej na początku listopada 1944 r., przebywał w obozie
w Jegolsku. Został zastrzelony w obozie.
Dec Stanisław – Górno, żołnierz AK, ur. 1921 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Zmarł
w obozie.
Dec Władysław – Górno, żołnierz AK, dywersant, ur. 1924 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł
w obozie.
Drewnicki Henryk – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w maju
1922 r., uczeń gimnazjum, wywieziony w 1944 r. z Kolbuszowej do obozu przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem, następnie do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Drewnicki Włodzimierz – Sokołów Młp., żołnierz AK, ur.
1901 r., wywieziony do obozu Borowiczach, następnie do
obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Duda Władysław – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur.
1920 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju listopadzie 1945 r.
Dudzińska Maria – Kolbuszowa, członek AK, ur. 1925 r.,
uczennica gimnazjum, aresztowana w listopadzie 1944 r.,
przewieziona do obozu przejściowego w Bakończycach pod
Przemyślem. Następnie wywieziona do obozu w Borowiczach,
potem do obozu w Szepietowie. Od maja 1945 r. przebywała
w obozie w Jegolsku. Wróciła do kraju w marcu 1946 r.
Dul Edward – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1924 r., wywieziony
do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Dul Stanisław – Trzeboś, wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju jesienią 1945 r.
Dworak Jan – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur. 1925 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
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Dziuba Maciej – Kupno, żołnierz AK, ur. 1909 r., żołnierz
kampanii wrześniowej 1939 r., wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Dziubek Franciszek – Staniszewskie, żołnierz AK, ur. 1923 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Frąckiewicz Ludomir ps. „Rożan” i „Mnich” – ur. w 1900 r.
na Żmudzi, ukończył gimnazjum w Kijowie, brał udział
w rewolucji lutowej 1917 r., usiłował przedostać się do
Polski. W 1920 r. wstąpił w Żytomierzu do Legionów. Brał
udział w wojnie z bolszewikami. Po I wojnie światowej służył
w WP. Po wybuchu II wojny światowej walczył z Niemcami.
Od 1941 r. był członkiem ZWZ-AK; kapitan, zastępca komendanta Obwodu AK Kolbuszowa. W czasie akcji „Burza”
dowódca zgrupowania partyzanckiego „Rożan”. Aresztowany
w sierpniu 1944 r. i wywieziony do obozu w Riazaniu. Powrócił do kraju w 1947 r.
Fryc Stanisław – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1910 r., dowódca
plutonu, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju jesienią 1945 r.
Fusiek Józef – Krzątka, ur. w czerwcu 1921 r., wywieziony
do obozu Borowicze – Jegolsk. Powrócił do kraju w marcu
1946 r.
Gaweł Jan – Kupno, żołnierz AK, ur. 1899 r., w chwili
aresztowania pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Kolbuszowa. Wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Gaweł Paweł – Widełka, żołnierz AK, ur. 1919 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w październiku 1945 r.
Godlewski Mieczysław ps. „Godło” – Kolbuszowa, ur. 1923 r.,
gimnazjalista, żołnierz AK; od 1943 r. łącznik Komendy
Obwodu AK, od czerwca 1944 r. w grupie wywiadu pod dowództwem porucznika Ziemiańskiego ps. „Młot”. Zabrany ze
szkoły w Kolbuszowej i aresztowany na początku listopada
1944 r. Wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
Golis Marian – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w lutym 1909 r.,
pracownik Starostwa w Kolbuszowej, wywieziony z Kolbuszowej na początku listopada 1944 r. do obozu w Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Golniewicz Zofia ps. „Klaudia” – Kolbuszowa, członek AK, ur.
w grudniu 1921 r., wysiedlona z Poznańskiego, wywieziona
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z Kolbuszowej do obozu w Jegolsku, a następnie do obozu
w Swierdłowsku. Powróciła do kraju w listopadzie 1947 r.
Gorzelany Antoni – Kolbuszowa Górna, żołnierz BCh, AK, ur.
1915 r., aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Gorzelany Jan (brat Antoniego) – ur. 1917 r., pracownik
umysłowy, aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Gorzelany Józef (drugi brat Antoniego) – żołnierz BCh,
komendant Ludowej Straży Bezpieczeństwa, aresztowany
w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Gruszka Zofia48 – Kolbuszowa, członek AK, ur. 1906 r., nauczycielka w latach 1927-1940, aresztowana w Kolbuszowej
w listopadzie 1944 r., przewieziona do obozu przejściowego
w Bakończycach pod Przemyślem, stamtąd do obozu w Borowiczach, następnie do obozu w Szepietowie. Od maja
1945 r. przebywała w obozie w Jegolsku, następnie w obozie
w Swierdłowsku. Wróciła do Polski w listopadzie 1947 r.
Grzybek Adam – Wólka Sokołowska, żołnierz AK – dowódca plutonu, ur. 1911 r., kapral WP w 1939 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Wrócił do
Polski w listopadzie 1945 r.
Guzenda Józef ps. „Pszczoła” – Nienadówka, żołnierz AK,
porucznik, dowódca placówki AK Sokołów Młp. krypt. „Sosna
II”, ur. 1903 r. w Pabianicach, żołnierz kampanii wrześniowej
1939 r., nauczyciel ze Lwowa, skąd w 1940 r. przedostał się
do Nienadówki, gdzie zaczął pracować w tajnym nauczaniu.
Aresztowany i więziony początkowo w Rzeszowie, potem wywieziony do obozu w Jegolsku, następnie przebywał w obozie
w Swierdłowsku. Wrócił do Polski w listopadzie 1947 r.
Góralski Stanisław – Wilcza Wola, żołnierz AK, wydostał się
z Buczacza w 1940 r., ukrywał się, pracując w lasach Wilczej
Woli. Po wejściu Rosjan w lipcu 1944 r. ukrywał się wraz
z czterema kolegami z Buczacza na plebanii w Kolbuszowej.
Aresztowany i wywieziony do obozu Borowiczach, powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Hałka Edward – Majdan Królewski, żołnierz AK – dowódca
placówki AK w Majdanie Królewskim, ur. 1916 r., wywieziony
Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko pisze przez „ó”,
tj.: Grószka.
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z Kolbuszowej na początku listopada 1944 r. do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Wrócił do Polski w listopadzie 1947 r.
Hanus Kazimierz – Górno, żołnierz AK, ur. w listopadzie
1915 r. w Dukli; przed wojną ukończył Szkołę dla Leśniczych,
walczył w 1939 r. w obronie Modlina, w czasie okupacji był
leśniczym w Górnie. Wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w maju 1946 r.
Iwaszko Władysław – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur.
1924 r., wywieziony do obozu w Borowiczach, gdzie zmarł.
Jadach Józef – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1924 r.,
aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Wrócił do Polski w listopadzie
1945 r.
Jadach Michał (ojciec Józefa) – Kolbuszowa Dolna, żołnierz
AK, ur. 1896 r., aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie
1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Wrócił do
Polski w listopadzie 1945 r.
Jakubowski Józef – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1892 r.,
leśnik. Wywieziony do obozu w Borowiczach, skąd powrócił
w marcu 1946 r.
Januszewska Zofia ps. „Kamelia” – Kolbuszowa, ur. 1914 r.,
komendant sekcji sanitarnej obwodu AK, aresztowana
przez NKWD 13 listopada 1944 r. i wywieziona do obozu
przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem. Od maja
1945 r. przebywała w obozie w Jegolsku. Wróciła do kraju
w marcu 1946 r.
Januszkiewicz Zbigniew49 – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK,
ur. 1910 r., mechanik, wywieziony z Kolbuszowej do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Wrócił do kraju w marcu 1946 r.
Jęczmieniowski Wincenty – Kolbuszowa, żołnierz AK – podoficer zawodowy, ur. 1898 r., wywieziony z Kolbuszowej do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Wrócił do kraju w marcu
1946 r.
Kacperski Franciszek – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1909 r.,
sanitariusz wojskowy, wywieziony z Kolbuszowej do obozu
w Borowiczach, następnie do Swierdłowska. Wrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Kaflowski Kazimierz – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK,
ur. 1909 r. w Stryju, podchorąży, nauczyciel w Porębach
Kupieńskich. Wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko pisze jako:
Januszewski.
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w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie 1945 r. Od
1947 r. aktywny działacz PPR i PZPR.
Kamler Jan – Sokołów Młp., członek NOW-AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku, powrócił do
kraju w październiku 1945 r.
Kardyś Jan – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur. 1902 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku.
Kardyś Jan – Kupno, żołnierz AK, podporucznik, ur. we
wrześniu 1912 r., wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Kardyś Paweł – Kupno, żołnierz AK, ur. 1906 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Kardyś Stanisław – Kupno, żołnierz AK, ur. w grudniu
1922 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Karkut Józef – Poręby Dymarskie, żołnierz AK, ur. 1910 r.,
leśnik, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Karkut Stanisław – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w marcu
1901 r., policjant „granatowy” (przedwojenny posterunkowy), wywieziony w 1944 r. do obozu w Jegolsku, następnie
przebywał w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Kasak Wojciech – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur.
1907 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Kawalec Józef – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1918 r., wywieziony
z Kolbuszowej w 1944 r. do obozu w Jegolsku. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r. Po powrocie aresztowany przez UB;
w 1951 r. skazany przez Sąd Wojskowy w Rzeszowie na 14
lat więzienia, zwolniony na mocy amnestii.
Kądziela Stanisław ps. „Lech” – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur.
w październiku 1919 r., elew Szkoły Podchorążych Saperów
w Warszawie w 1938 r., kapral podchorąży w kampanii
wrześniowej 1939 r., od 1939 r. członek ZWZ-AK w stopniu
podporucznika saperów, uczył się w tajnym nauczaniu.
Aresztowany przez UB w Kolbuszowej i wydany NKWD.
Wywieziony w 1944 r. do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r. Po powrocie, aż do
emerytury był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym
w Kolbuszowej.
Kic Anna – Kolbuszowa, członek AK, ur. w listopadzie 1904 r.,
w okresie okupacji urzędnik Starostwa w Kolbuszowej,
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wywieziona do obozu w Borowiczach, następnie do Swierdłowska. Powróciła do kraju w listopadzie 1947 r.
Kida Walenty – Górno, żołnierz AK, dywersant, wywieziony
do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Kiełb Filip – Górno, żołnierz AK, wywieziony do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Kiełb Józef – Górno, żołnierz AK, wywieziony do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Kisiel Władysław – Kolbuszowa, żołnierz AK, oficer kwatermistrz, ur. w grudniu 1909 r., podporucznik kampanii
wrześniowej w Armii „Prusy” w 1939 r., w konspiracji od
1939 r., w okresie okupacji pracownik Urzędu Skarbowego
w Kolbuszowej, aresztowany i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do Swierdłowska. Powrócił
do kraju w listopadzie 1947 r.
Klecka Jan50 – Wilcza Wola, żołnierz AK, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu
1946 r.
Klinke Maria – Kolbuszowa, ur. 1921 r., członek AK (nie zaprzysiężona), aresztowana 7 listopada 1944 r., wywieziona
do obozu w ZSRR. Powróciła do kraju 4 marca 1946 r.
Klubek Stanisław – Kupno, żołnierz AK, ur. w kwietniu
1919 r., rusznikarz, wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku, powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Klubek Stanisław – Cmolas, żołnierz AK, wywieziony styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Knysza Wojciech – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1912 r.,
rolnik, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Kobylarz Jan – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1920 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Kochanowicz Wawrzyniec – Raniżów, ur. 1920 r., wywieziony
do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zastrzelony w obozie
przez strażników konwoju.
Kogut …? – Wilcza Wola, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Kolasa Mieczysław – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1914 r.,

Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko podaje jako:
Jan Klecha i miejscowość: Dzikowiec – w miejsce Jan Klecka, Wilcza
Wola.
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wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Konefał Józef – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1922 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w marcu 1946 r.
Konefał Stanisław – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1920 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do
kraju w marcu 1946 r.
Kopeć Adam – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1926 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
Kopeć Ludwik ps. „Klon” – Brzostowa Góra, żołnierz AK, ur.
1902 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Kopeć Wawrzyniec – Kopcie, żołnierz BCh, AK, ur. w lutym
1915 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Kopeć Władysław (brat Adama) – Wilcza Wola, żołnierz BCh,
AK, ur. 1919 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Kot Józef – Trzeboś, żołnierz AK, ur. 1918 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Kotlarek Zofia – uczennica gimnazjum w Kolbuszowej, zabrana ze szkoły, aresztowana i wywieziona do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Kowal Michał – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1914 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Kowal Stanisław – Dzikowiec, żołnierz BCh, AK, ur. 1914 r.,
w czasie aresztowania w 1944 r. był milicjantem, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Kowal Wojciech – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1924 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł
w obozie.
Kowalczyk Jan – wywieziony z Kolbuszowej do obozu
w Jegolsku.
Kowalski N. – pochodził ze Lwowa, aresztowany w Sokołowie
Młp., wywieziony do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju
w marcu 1946 r.
Kozak Jan – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1920 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
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127. Kozak Józef – Wilcza Wola, żołnierz BCh, ur. 1914 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
128. Kozłowski Tadeusz – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w styczniu
1927 r., wysiedlony z Poznańskiego, uczeń gimnazjum w Kolbuszowej, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
129. Krajewski Jan – Werynia, żołnierz AK, dywersant, ur. 1921 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w 1945 r.
130. Krajewski Piotr ps. „Miecz” (brat Jana) – Werynia, żołnierz
AK, dywersant, ur. 1910 r., sierżant WP, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
131. Kraska Marian ps. „Dąb” – Górno, żołnierz AK, ur. w czerwcu
1905 r., podoficer WP, wywieziony z Przemyśla w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Zmarł w obozie.
132. Krasoń Józef ps. „Wrzos” – Górno, żołnierz AK, plutonowy
WP, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
133. Kruczek Adolf – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w lutym
1923 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
134. Krupa Gustaw – Kolbuszowa, aresztowany w Jarosławiu
jesienią 1944 r. i wywieziony do obozu w ZSRR.
135. Krupa Jan – Zarębki, żołnierz AK, ur. w sierpniu 1926 r.,
w okresie aresztowania w 1944 r. był milicjantem, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
136. Krzak Józef – Trześń, żołnierz AK, ur. 1925 r., aresztowany za
posiadanie broni (zdradził go sołtys Jan Wacht), wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
137. Kubica Szymon – ur. 1900 r., żołnierz WP, wywieziony do
obozu w Borowiczach, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
138. Kudej Jan – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1907 r., gajowy w Porębach Kupieńskich, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
139. Kuryś Jan – Turza, wywieziony do obozu w Borowiczach.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
140. Kuryś Tomasz – Turza, żołnierz AK, ur. 1914 r., żołnierz WP,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
141. Kusy Jakub – Raniżów, żołnierz AK, starszy sierżant, ur.
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1904 r., wywieziony z Kolbuszowej w listopadzie 1944 r. do
obozu w Jegolsku, następnie do Szepietowa. Zmarł w obozie.
Knysza Wojciech – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1912 r.
w Windzówce, wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
Kwaśnik Jan – Dzikowiec, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w Borowiczach. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Kwaśnik Michał – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1921 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Lajstowicz Jan – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1907 r., leśniczy, wysiedlony z Poznańskiego. Wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Lenart Stanisław ps. „Jawor” (syn Wojciecha) – Werynia, ur.
1919 r., aresztowany 21 października 1944 r. przez NKWD
i skazany na 10 lat obozu. Zamordowany przez NKWD.
Lenart Wojciech – Werynia, ur. 1880 r., prawdopodobnie
zamordowany przez NKWD.
Lenart Jan (syn Wojciecha) – Werynia, zamordowany
w ZSRR51.
Lenart Józef – Kolbuszowa Dolna, wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku.
Lepionka Adam s. Andrzeja52 – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur.
1902 r., w okresie okupacji leśniczy w Wilczej Woli. W 1943 r.
ukrywał w leśniczówce spadochroniarza radzieckiego, który
współpracował z UB i po wejściu Rosjan w 1944 r. zaaresztował A. Lepionkę. Leśniczy został wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Leśniewski …? – placówka AK Sokołów Młp., wywieziony do
obozu w Jegolsku.
Lipski Kazimierz – Kolbuszowa, żołnierz BCh, AK, ur. w marcu 1919 r., w okresie okupacji pracował jako urzędnik.
Wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie do obozu
w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Lis Józef – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1914 r., rolnik, aresztowany 14 listopada 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju 6 lutego 1946 r.
Lis Julian (brat Józefa) – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1923 r.,

Sprawę tragicznych losów rodziny Lenartów z Weryni opisuje Mieczysław Godlewski w swoim artykule pt. Odnaleziony ślad po 60-ciu
latach, pozostającym w zbiorach Biblioteki w Kolbuszowej.
Zarówno Andrzej Zagórski z Krakowa jak i Mieczysław Jędruszczak
z Warszawy w swoim spisie w/w nazwisko podają jako: Lepianka.
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krawiec, aresztowany 14 listopada 1944 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił wraz z bratem
do kraju 6 lutego 1946 r.
Łakomy Władysław – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur.
1909 r., podoficer WP w 1939 r., wywieziony z Kolbuszowej do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Łeptuch Franciszek – Krzątka/Wilcza Wola, nie należał do
AK, ur. 1914 r., wywieziony z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Maciąg Jan – Brzostowa Góra, żołnierz AK, ur. 1924 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Maciąg Włodzimierz53 – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 3 stycznia 1925 r. w Brześciu n/Bugiem. Aresztowany w listopadzie
1944 r. i wywieziony do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r. (w PRL profesor UJ, pisarz i krytyk literacki).
Madej Karol – Kłapówka k/Weryni, żołnierz AK, ur. 1903 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Zmarł w obozie.
Magda Antoni ps. „Piętak” – Trzęsówka, żołnierz AK, ur.
1909 r., rolnik, podoficer WP, wywieziony z Kolbuszowej
w 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Do kraju powrócił
w listopadzie 1945 r.
Magda Jan (brat Antoniego) – Trzęsówka, żołnierz AK, ur.
1914 r., wywieziony z Kolbuszowej w 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Do kraju powrócił w listopadzie 1945 r.
Maj …? – Kolbuszowa, członek AK, sekretarz w Gimnazjum w Kolbuszowej, wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku.
Majewski Bronisław – Zarębki, żołnierz BCh, AK, żołnierz
WP, ur. 1916 r., po wejściu Rosjan w lipcu 1944 r. był milicjantem (do aresztowania w listopadzie 1944 r.), wywieziony
z Kolbuszowej do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Do kraju
powrócił w marcu 1946 r.
Marek Gabriel ps. „Lis” – Kupno, żołnierz AK, ur. w lutym
1907 r., nauczyciel, organizator tajnego nauczania, porucznik rezerwy, inspektor Obwodu AK Kolbuszowa i oficer
zrzutowy. Aresztowany 15 października 1944 r. i wywieziony
do obozów w ZSRR. W czasie transportu współorganizował

Maciąg Włodzimierz – syn Jana Maciąga, kapitana Legionów Piłsudskiego, zamordowanego w Katyniu w 1940 r., matka, z domu
Jabłońska, była nauczycielką.
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razem z Józefem Zdzierskim z Kurzyny k/Niska i Janem
Skrzypkiem z Kolbuszowej ucieczkę z pociągu pod Gródkiem
Jagiellońskim [Zimne Wody]. W trakcie ucieczki został ranny
i ujęty przez NKWD54. Przebywał w obozie w Borowiczach
– Jegolsku, następnie w obozie w Swierdłowsku. Do kraju
powrócił w listopadzie 1947 r.
Marek Jan – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur. 1918 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Do kraju powrócił w październiku 1945 r.
Marut …? – Wilcza Wola, żołnierz AK, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Do kraju powrócił
w październiku 1945 r.
Marzec Jan – Trzęsówka, żołnierz AK, ur. 1882 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony z Przemyśla do
obozu w Jegolsku, gdzie w wyniku szoku nerwowego zbliżył
się do drutów obozowych (ogrodzenie pod napięciem) i został
zastrzelony przez straż obozową.
Matejek Roman – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. w październiku 1922 r., aresztowany w październiku 1944 r.
i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Do kraju
powrócił w lutym 1946 r.
Matuła Antoni – Trzeboś, żołnierz AK, ur. 1921 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Do kraju powrócił
w lutym 1946 r.
Maziarz Czesław – Górno, żołnierz AK, ur. 1921 r., ukończył
szkołę podchorążych, aresztowany 20 września 1944 r.,
więziony w Rzeszowie do stycznia 1945 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju we wrześniu 1945 r. W 1952 r. aresztowany przez UB
i skazany przez Sąd Wojskowy na 10 lat więzienia. Przebywał w więzieniu w Krakowie na Montelupich, w Wiśniczu
i Jaworznie. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie
Warszawskim, w 1968 r. habilitował się (w PRL profesor
SGGW w Warszawie). Zmarł w 1986 r.
Maziarz Helena (żona Czesława) – Górno, żołnierz AK,
aresztowana we wrześniu 1944 r., więziona w Rzeszowie,
a następnie w styczniu 1945 r. wywieziona do obozu w Stalinogorsku. Po powrocie do kraju we wrześniu 1945 r. została
działaczką PZPR.
Maziarz Józef – Górno, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w Stalinogorsku. Wrócił do kraju w listopadzie 1945 r.

Do tych informacji Mieczysław Godlewski nie odnosi się. Autorka
artykułu powołuje się na dane zawarte w: Garbacz, Zagórski, s. 206.
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173. Mazur …? – Wola Domatkowska, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
174. Mazur Jan – Przedbórz, żołnierz BCh, AK, podoficer, ur.
1916 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Wrócił do kraju w marcu 1946 r.
175. Mazur Stanisław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1907 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Wrócił do kraju w lutym 1946 r.
176. Mazurkiewicz Wiktor – Kolbuszowa, członek AK, urzędnik,
aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do obozu
w Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
177. Miazga Władysław ps. „Osa” – Poręby Kupieńskie, żołnierz
AK, aresztowany we wrześniu 1944 r., w trakcie wywózki,
24 listopada 1944 r., wraz z Janem Skrzypkiem z Poręb
Kupieńskich zbiegł z transportu w rejonie Sądowej Wiszni. Ukrywał się skutecznie przed UB na zachodzie Polski.
W marcu 1945 r. UB zamordowało jego ojca i ojca Jana
Skrzypka.
178. Mielcuszny Aniela55 ps. „Wadas” – Kolbuszowa, członek AK,
ur. 1926 r., łączniczka Komendy Obwodu, aresztowana
w listopadzie 1944 r., przewieziona do obozu przejściowego
w Bakończycach pod Przemyślem, skąd została wywieziona
do obozu w Borowiczach, później do obozu w Szepietowie.
Następnie przebywała w obozie w Swierdłowsku. Wróciła do
kraju w listopadzie 1947 r.
179. Mika Wojciech – Turza, żołnierz AK, placówka Sokołów Młp.,
ur. w styczniu 1910 r., aresztowany we wrześniu 1944 r.,
więziony na zamku w Rzeszowie, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
180. Mytych Edward – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1926 r., uczeń
gimnazjum w Kolbuszowej, wywieziony w 1944 r. do obozu
w Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
181. Mytych Franciszek – Kolbuszowa, żołnierz BCh, ur. w lutym
1908 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do
obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
182. Mytych Michał ps. „Piorun” – Werynia, żołnierz BCh, AK,
legionista, ur. we wrześniu 1897 r., pierwszy starosta kolbuszowski w 1944 r., aresztowany w listopadzie 1944 r.
i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie

55

Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko podaje jako:
Milcuszny.
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do obozu we Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Mytych Teodor (syn Michała) ps. „Zagłoba/Soplica”56 – Kolbuszowa, ur. 9 maja 1923 r., uczeń, łącznik AK, aresztowany
wraz z ojcem w listopadzie 1944 r. i wywieziony do obozu
w Jegolsku. Następnie przebywał w obozie w Szepietowie.
Zmarł w obozie na biegunkę, wyniszczony głodem.
Niezgoda Władysław ps. „Wrzos” – Kolbuszowa, żołnierz AK,
ur. 1910 r., podoficer WP, aresztowany w listopadzie 1944 r.,
Wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie
do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Nizioł Franciszek – Górno, żołnierz AK, ur. we wrześniu
1922 r., aresztowany w grudniu 1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju we wrześniu 1945 r.
Nizioł Marcin – Górno, żołnierz AK, aresztowany w grudniu
1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju we wrześniu 1945 r.
Noga Tadeusz ps. „Wilkołak” – Raniżów, żołnierz AK, ur.
1919 r., zastępca komendanta placówki AK Raniżów, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Nowak Antoni – Krzątka, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Nowak Michał – Lipnica, żołnierz AK, ur. 1911 r., podoficer
rezerwy WP, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Opalińska Stefania ps. „Kajzerka” – Kolbuszowa, żołnierz
AK, ur. w maju 1913 r., aresztowana w listopadzie 1944 r.,
skierowana do obozu przejściowego w Bakończycach pod
Przemyślem, następnie wywieziona do obozu w Borowiczach,
potem do obozu w Szepietowie. Od maja 1945 r. przebywała
w obozie w Jegolsku. Wróciła do kraju w marcu 1946 r.
Opaliński Ludwik (mąż Stefanii) – Kolbuszowa, piekarz, ur.
1900 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do
obozu w Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Opid Adolf – Ostrowy Baranowskie, leśniczy, żołnierz AK,

Mytych Teodor (junior) pozostawił po sobie pamiętnik pisany w czasie okupacji niemieckiej. Oryginał znajduje się w zbiorach Biblioteki
w Kolbuszowej.
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aresztowany w grudniu 1944 r. i wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Oryszczak Walerian – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1919 r.
w Nisku, pracownik UJ w Krakowie, aresztowany w listopadzie 1914 r. i wywieziony do obozu w Jegolsku.
Osiecki Henryk – Kolbuszowa, żołnierz AK wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Osiniak Zdzisław ps. „Osika”57 – Kolbuszowa, łącznik AK, ur.
w lutym 1926 r., ranny w czasie akcji „Burza”. Aresztowany
w listopadzie 1944 r., i wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Ozimek Józef ps. „Szakal” – Kolbuszowa, żołnierz AK, dywersant, aresztowany w 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Ozimek Władysław – Nowa Wieś k/Kolbuszowej, żołnierz AK,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Ożóg Bronisław58 – Sokołów Młp., żołnierz AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Ożóg Jan – Nienadówka, żołnierz AK, ur. 1922 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Ożóg Sławomir – Sokołów Młp., żołnierz AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Pastuła Władysław – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur.
1916 r., uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Pawłowski Jan – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1921 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Pazdro Marcin – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. w lipcu 1903 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony
z Przemyśla do obozu w Jegolsku. Zmarł w obozie.
Pełka Marcin – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1922 r.,

Cyt. za Mieczysławem Godlewskim: Osiniak Zdzisław wykonał i postawił na cmentarzu w Kolbuszowej, w ciągu jednej nocy, pomnik
partyzantom poległym w czasie akcji „Burza”.
Andrzej Zagórski w swoim spisie imię w/w podaje jako: Stanisław.
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wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Pędzimąż Stanisław – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1920 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony z Kolbuszowej do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w grudniu
1945 r.
Pękalska Anna ps. „Jaskółka” – Raniżów, łączniczka AK, ur.
1919 r., aresztowana w listopadzie 1944 r. (była w ciąży)
i wywieziona z aresztu w Kolbuszowej do obozu przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem, a następnie do obozu
w Borowiczach. Od maja 1945 r. przebywała w obozie w Jegolsku, gdzie 24 czerwca 1945 r. urodziła córkę Barbarę,
z którą w marcu 1946 r. powróciła do kraju.
Pękalski Stanisław (brat Anny) – Raniżów, żołnierz AK, ur.
1910 r. wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Piekut Jan – Górno, żołnierz AK, placówka AK Sokołów Młp.,
wywieziony do obozu w Jegolsku. Zmarł w obozie.
Piekut Jan – Górno, żołnierz AK, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Piersiak Adam – Górno, żołnierz AK, ur. 1893 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Pietryga Szymon – Nienadówka, żołnierz AK, wywieziony
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Pietryga Stefan – Nienadówka, żołnierz AK, wywieziony do
obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Pietryga Szczepan – Nienadówka, żołnierz AK, aresztowany
w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku.
Wrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Pikor Ludwik – Kolbuszowa, żołnierz AK, wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Pikor Wojciech – Nienadówka, żołnierz AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Plata Adam – Dzikowiec, żołnierz BCh, AK, wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Pluciński Leonard – Kolbuszowa, żołnierz AK, aresztowany
w Kolbuszowej (pochodził z Poznańskiego), wywieziony do

Wywózki z Ziemi Kolbuszowskiej do obozów...
218.
219.

220.

221.

222.

223.
224.
225.
226.

227.

228.

61

obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Płaza Jan – Dzikowiec, żołnierz AK, ur. 1908 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony z Przemyśla do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie na wiosnę 1945 r.
Potocki Jan s. Wojciecha – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1913 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Został zastrzelony w obozie
17 sierpnia 1946 r. przez konwój w czasie drogi do pracy
(wychylił się z szeregu, aby podnieść niedopałek papierosa,
który leżał na torach).
Preneta Władysław – Kupno, żołnierz AK, aresztowany we
wrześniu 1944 r. przebywał w więzieniu UB w Rzeszowie,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Prugar Stanisław – Górno, żołnierz AK, ur. 1922 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., więziony w więzieniu UB w Rzeszowie, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Prugar Władysław ps. „Czarny” – Sokołów Młp., żołnierz
AK, w latach 1940-43 organizator i dowódca placówki ZWZAK Sokołów Młp. Wywieziony do obozu w Jegolsku. Zmarł
w obozie.
Przyszlakowski Michał – Kolbuszowa Dolna, członek AK,
urzędnik, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Przywara Jan – Kopcie, żołnierz BCh, AK, ur. 1919 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1944 r.
Przywara Stanisław – Kopcie, żołnierz AK, ur. 1920 r., rolnik,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie na wiosnę 1945 r.
Rak Władysław – Kupno, żołnierz AK, ur. 1920 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r.
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Rychlowa Władysława – Kolbuszowa Dolna, członek AK, ur.
1906 r., wdowa po policjancie „granatowym” (który w czasie
okupacji niemieckiej również należał do AK). Jej dom był
punktem kontaktowym AK, aresztowana 1 października
1944 r., przetrzymywana w więzieniu UB w Rzeszowie,
wywieziona w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powróciła do kraju w listopadzie 1945 r.
Rząsa Ludwik – Poręby Dymarskie, żołnierz AK, ur. 1902 r.,
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aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony z Kolbuszowej
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Rząsa Ludwik – Zarębki, żołnierz AK, ur. 1909 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Rząsa Piotr (brat Ludwika) – Zarębki, żołnierz BCh, AK, ur.
1902 r., podoficer WP, aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie
do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Rzeszutek Michał – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK, ur.
1907 r., kapral WP, dowódca plutonu AK, aresztowany
w grudniu 1944 r. i wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Rzeźnik Ludwik – Wola Raniżowska, żołnierz AK, ur. 1925 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu
1946 r.
Sajdak Józef – Kupno, żołnierz AK, ur. 1911 r., aresztowany
w grudniu 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Sajdak Stefan – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1922 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Sołtyka Władysław59 – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK,
ur. 1920 r., aresztowany w grudniu 1944 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Sarama Jan – Przedbórz, żołnierz BCh, AK, ur. 1913 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Zmarł w obozie.
Serafin Antoni – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1913 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Sidor Jan – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1918 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Siemiątkowski Stefan – Kolbuszowa, członek AK, ur. 1891 r.,
lekarz, wysiedlony z Poznańskiego. Aresztowany i wywieziony
do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie przebywał

Andrzej Zagórski w swoim spisie nazwisko w/w podaje jako: Sałtyka.
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w obozie w Swierdłowsku. Wrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Sitarz Antoni – Widełka, żołnierz AK, ur. 1914 r., podoficer
WP, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Sitarz Józef – Kłapówka, żołnierz AK, ur. 1918 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r.
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Skowrońska Maria – Kolbuszowa Dolna, członek AK, ur.
1921 r., aresztowana w listopadzie 1944 r., przewieziona do
obozu przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem, a następnie do obozu w Borowiczach. Od maja 1945 r. przebywała
w obozie w Jegolsku. Powróciła do kraju w lutym 1946 r.
Skowroński Jan (brat Marii) – Kolbuszowa Dolna, żołnierz
AK, ur. w listopadzie 1923 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Skowroński Władysław (brat Marii)60 – Kolbuszowa Dolna,
żołnierz AK, ur. 1915 r., wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. W domu Marii, Jana i Władysława Skowrońskich
był punkt kontaktowy AK i radiostacja. Władysław powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Skóra Józef – Kopcie, żołnierz AK, aresztowany w listopadzie
1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Skóra Józef ps. „But” – Kolbuszowa Górna, żołnierz AK,
ur. 1909 r., kapral rezerwy, dowódca plutonu AK, w końcu
1944 r. został wywieziony do obozu w Jegolsku, następnie
przebywał w obozie w Szepietowie. Zginął w obozie wiosną
1945 r. (podczas pracy w kopalni nieopatrznie stanął na
osuwisku piasku, spadł i został przysypany ziemią).
Skóra Piotr (brat Józefa Skóry ps. „But”) – Kolbuszowa
Górna, żołnierz AK, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Zmarł w obozie.
Skrzypek Jan – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, leśniczy,
podchorąży rezerwy, uczestnik kampanii wrześniowej
1939 r., aresztowany w październiku 1944 r., i przewieziony
do obozu przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem,

Po powrocie z obozu, UB na wiosnę 1946 r. dokonywało kilkakrotnych rewizji w domu rodziny Skowrońskich. W trakcie jednej z nich
Władysław Skowroński został postrzelony w nogę, co spowodowało
u niego trwałe kalectwo.
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uciekł pomyślnie z transportu pod Gródkiem Jagiellońskim
[Zimne Wody – Sadowaja Wisznia] w drodze do obozu w Stalinogorsku61. Po ucieczce ukrywał się skutecznie przed UB
na ziemiach zachodnich Polski. W 1956 r. UB zamordowało
jego ojca.
Smyrski Jacenty – Kłapówka, żołnierz AK, ur. 1910 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r.
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Smyrski Stanisław – Nowa Wieś k/Kolbuszowej, nie należał
do AK, ur. 1898 r., leśniczy w Nowej Wsi i lasów hrabiego
Jerzego Tyszkiewicza. Wywieziony z Przemyśla do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Sobolewski Józef ps. „Szpak” – Kopcie, żołnierz AK, ur.
1917 r., rolnik, wywieziony z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Sobolewski Józef – Kopcie, żołnierz AK, ur. 1922 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Sondej Franciszek – Zielonka k/Raniżowa, żołnierz BCh, AK,
ur. 1922 r., aresztowany w październiku 1944 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Staniszewski Franciszek ps. „Bury” – Kolbuszowa, żołnierz
AK, ur. 1908 r., aresztowany i wywieziony w listopadzie
1944 r. do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Staniszewski Kazimierz ps. „Kruk” (brat Franciszka) – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1914 r., aresztowany w listopadzie
1944 r., wywieziony do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Stępień Tadeusz – Majdan Królewski, żołnierz AK, ur.
1914 r., podoficer rezerwy, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Stolarz Franciszek – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1921 r.,
aresztowany w październiku 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.

Główny organizator ucieczki, Józef Zadzierski pseud. „Wołyniak”
z Kurzyny k/Niska przemycił gwóźdź. Owym gwoździem wyżłobił
kanał w podłodze wagonu i wybił dziurę. Nocą uciekło kilkunastu
więźniów. W czasie ucieczki jednemu z nich stopa dostała się pod
koła pociągu i krzyk zaalarmował straże. Schwytano kilku uciekinierów. Siedmiu z nich zdołało zbiec, wśród nich Józef Zadzierski i Jan
Skrzypek.
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258. Sudoł Jan – Wilcza Wola, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w ZSRR.
259. Sudoł Stanisław – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1925 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
260. Sudoł Stanisław – Kopcie, żołnierz AK, ur. 1921 r., milicjant,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu
1946 r.
261. Sukiennik Ludwik – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK, ur.
1914 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
262. Surowiec Wawrzyniec – Ostrowy Baranowskie, żołnierz AK,
ur. 1924 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
263. Szczęch Ludwik – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1914 r.,
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
264. Szot (Szut) …?. – żołnierz placówki AK Sokołów Młp., wywieziony z Przemyśla do obozu w Jegolsku. Zmarł w obozie.
265. Szumlański Kazimierz62 – Widełka, żołnierz AK, ur. 1914 r.,
aresztowany w październiku 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach, następnie do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
266. Szyngler Tadeusz – żołnierz AK, aresztowany u Karola
Chmielowca, komendanta placówki AK w Majdanie Królewskim, dokąd przybył z Niska prawdopodobnie z tajną pocztą
AK. Został wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
267. Szwaja Jan – Górno, żołnierz AK, ur. 1923 r., aresztowany
w listopadzie 1944 r. i osadzony w więzieniu UB w Kolbuszowej. Następnie przewieziony do więzienia UB w Rzeszowie,
gdzie był torturowany. Wywieziony następnie z Przemyśla
do obozu w Borowiczach, zmarł w obozie z powodu ran po
torturach UB.
268. śnieżek Franciszek ps. „Kwiat” – Werynia, żołnierz AK, łącznik hrabiego Jerzego Tyszkiewicza, ur. 1920 r., aresztowany
we wrześniu 1944 r. i wywieziony do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
62

Andrzej Zagórski w swoim spisie nazwisko w/w podaje jako:
Szymański.
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269. Tęcza …? – Hadykówka, żołnierz AK, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
270. Tęcza Jan – Wola Rusinowska, żołnierz AK, ur. 1912 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
271. Tęcza Michał ps. „Obijak” – Kopcie, żołnierz AK, ur. 1907 r.,
podoficer, dowódca plutonu dywersji AK, wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
272. Tęcza Wojciech – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1895 r., rolnik,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
273. Trojnacki Walerian – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK, ur.
1908 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
274. Trojnacki Władysław (brat Waleriana) – Ostrowy Tuszowskie,
żołnierz AK, ur. 1906 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do
obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
275. Tunia Julian ps. „Mars” – Kupno, żołnierz AK, ur. 1914 r.,
nauczyciel, porucznik rezerwy WP, w 1939 r. internowany
na Węgrzech. Do kraju powrócił w 1940 r. Aresztowany
w październiku 1944 r. i wywieziony do obozu w Jegolsku,
następnie do obozu w Swierdłowsku. Z obozów ZSRR powrócił do kraju w listopadzie 1947 r. W PRL był poważanym
nauczycielem – humanistą i długoletnim Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi k/Kolbuszowej (aż do wieku
emerytalnego).
276. Tupaj …? – Górno, żołnierz AK, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
277. Tupaj Franciszek ps. „Kalina” – Kolbuszowa / Górno, żołnierz
AK, ur. 1914 r., podporucznik rezerwy, w latach 1943-44
komendant placówki AK Sokołów Młp krypt. „Sosna I”.
Organizator BCh i AK na terenie Górna. Aresztowany przez
UB we wrześniu 1944 r., torturowany i wywieziony do obozu
w Jegolsku. Zmarł w obozie z powodu ran po torturach UB.
278. Tuszyński Jan – Werynia, żołnierz AK, przyjechał do Kolbuszowej w czasie okupacji niemieckiej (prawdopodobnie
wysiedleniec z Poznańskiego), pracował u hrabiego Jerzego
Tyszkiewicza. Wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
279. Tylutki Bolesław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1924 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
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280. Tyszkiewicz Jerzy ps. „Koral” – hrabia, właściciel majątku
ziemskiego Werynia, ur. 1892 r., w Zakopanem, studiował
w Monachium. Przed I wojną światową służył w armii austriackiej, następnie w Legionach w 8 Pułku Ułanów im.
Księcia Józefa Poniatowskiego, w 1944 r. pełnomocnik rządu
i delegat Obwodu AK Kolbuszowa na Kraj, oficer wywiadu
AK (zasłużony w rozpoznaniu wyrzutni V1, V3 w Bliźnie).
Aresztowany we wrześniu 1944 r. przez NKWD i wywieziony
do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Chory na astmę, zmarł
w obozie w lutym 1945 r.
281. Ulman Wojciech – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1912 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
282. Urban Franciszek – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1912 r., rolnik, wywieziony z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
283. Urban Józef – Nowa Wieś k/Kolbuszowej, żołnierz AK, ur.
1912 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
284. Walicki Franciszek – Górno, żołnierz AK, aresztowany
w grudniu 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku.
285. Walicki Stanisław – Sokołów Młp., żołnierz AK, ur. 1920 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
286. Walicki Wawrzyniec – Sokołów Młp., żołnierz AK, aresztowany w grudniu 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
287. Waligóra Zenon ps. „Nemo” – Kolbuszowa, ur. 1923 r.,
żołnierz AK, łącznik Komendy Obwodu AK Kolbuszowa –
Widełka, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do
obozu Borowicze – Jegolsk. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
288. Wąsowicz Wawrzyniec ps. „Góral” – Kolbuszowa, żołnierz AK,
ur. 1900 r., policjant „granatowy”, przybył do Kolbuszowej
przed 1939 r. z Harty (Bieszczady), referent bezpieczeństwa
Obwodu AK Kolbuszowa. Aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie
do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
289. Wcisło Bronisław – Wólka Niedźwiedzka, żołnierz AK, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
290. Wiącek Jan – Lipnica, żołnierz AK, ur. 1899 r., chorąży WP
w 1939 r., zawodowy wojskowy, w czasie okupacji przybył do
Lipnicy wraz z rodziną z Warszawy. Wywieziony w styczniu
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1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wiewiura Franciszek63 – Trześń-Zapole, żołnierz BCh, AK,
ur. 1909 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wildhirt Jan64 - Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1898 r.,
dywersant oddziału Władysława Rożka ps. „Sawa”, aresztowany w październiku 1944 r. (wraz z synem Tadeuszem
i córką Zofią). Wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Wildhirt Tadeusz (syn Jana) – Kolbuszowa Dolna, żołnierz
AK, ur. 1921 r., aresztowany w październiku 1944 r. i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
Wildhirt Zofia (córka Jana) – Kolbuszowa Dolna, członek AK,
ur. 1926 r., aresztowana w październiku 1944 r., przewieziona z Kolbuszowej do obozu przejściowego w Bakończycach
pod Przemyślem. Następnie w 1944 r. wysłana do obozu
w Borowiczach – Jegolsku, a potem do obozu w Szepietowie. Od maja 1945 r. przebywała w obozie w Swierdłowsku.
Powróciła do kraju w listopadzie 1947 r.
Wilk Jan – Zarębki, żołnierz BCh, AK, ur. 1922 r., w 1944 r.
był milicjantem, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Wilk Jan ps. „Wierzba” – Huta Komorowska, żołnierz AK,
ur. 1908 r., podoficer WP w 1939 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. W lutym 1945 r. zbiegł z obozu
wraz z Wincentym Jaworskim z Sędziszowa Młp. i Henrykiem
Pietrusińskim z Warszawy. Ucieczka miała miejsce w czasie pracy. Wszyscy trzej zostali schwytani przez NKWD na
granicy nad Bugiem i odstawieni do obozu w Borowiczach.
Jan Wilk powrócił do kraju z obozów w ZSRR w listopadzie
1947 r.
Wilk Mieczysław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1924 r., wywieziony w 1944 r. do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Wilk Stanisław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1899 r.,

Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko pisze przez „ó”, tj.:
Wiewióra.
Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko pisze przez „ch”,
tj.: Wildchirt.
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policjant „granatowy”, aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Wiśniowski Wojciech – Widełka, żołnierz AK, porucznik
rezerwy WP, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Wrócił do kraju w lipcu 1946 r.
Wit Józef – Kolbuszowa Górna, żołnierz BCh, AK, ur. 1912 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Wlazło Andrzej – Kupno, żołnierz AK, ur. 1904 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Własnowolski Julian ps. „Trzaska” – Kolbuszowa, żołnierz
AK, ur. 1913 r., lekarz, porucznik rezerwy WP w 1939 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w lipcu 1946 r. i w niedługim czasie zmarł65.
Wojda Antoni – Kupno, żołnierz AK, ur. 1926 r., aresztowany
w październiku 1944 r., więziony w więzieniu UB na zamku
w Rzeszowie, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wojda Józef – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur. 1920 r.,
uczeń gimnazjum w Kolbuszowej, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wolak Marian – Ostrowy Baranowskie, ur. 1926 r., żołnierz
AK – partyzant, łącznik oddziału „Lisa”, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Wołosz Michał – Majdan Królewski, żołnierz AK, ur. 1912 r.,
żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., wywieziony w 1944 r.
do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Wójcicki Józef – Niwiska, żołnierz BCh, AK, ur. 1923 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wyka Antoni – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1893 r., uczestnik
I wojny światowej, dostał się do niewoli rosyjskiej i 4 lata
spędził na zesłaniu na Syberii. Nauczyciel w Cmolasie (prowadził tajne nauczanie), od 1939 r. należał do konspiracji.
Aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu

Mieczysław Godlewski podaje, że Julian Własnowolski powrócił
z obozu w listopadzie 1945 r.
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w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Wyka Kazimierz – Widełka, żołnierz AK, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Wyka Marcin – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1892 r., leśniczy, wywieziony do obozu w Borowiczach. Zmarł w obozie.
Zalewski Kazimierz (prawdziwe nazwisko: Kazimierz Fijałkowski) – Wilcza Wola, ur. 1923 r. w Buchaczu na Podolu,
skąd przybył. Partyzant AK, w czasie akcji „Burza” walczył
w oddziale „Sulimy” w Porębach Kupieńskich. Po wejściu
Rosjan do Kolbuszowej w 1944 r. ukrywał się u Michała
Mytycha w Weryni. Aresztowany w listopadzie 1944 r. (na
ulicy) został wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Zmarł w obozie.
Ziemiański Józef – żołnierz AK, wywieziony z Kolbuszowej
w listopadzie 1944 r. do obozu w Jegolsku.
Zieliński Leon ps. „Wyspa” – Kolbuszowa Dolna, żołnierz
AK, ur. 1890 r., uczestnik I wojny światowej, ślusarz rusznikarz. W czasie okupacji niemieckiej prowadził warsztat
naprawy rowerów. W jego domu był punkt kontaktowy AK.
Tu łącznicy wszystkich placówek AK dostarczali meldunki.
Leon Zieliński wspólnie z Mieczysławem Godlewskim ps.
„Godło” szyfrowali meldunki i przekazywali do Komendy
Obwodu AK Kolbuszowa. Aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Ziemiański Józef ps. „Maczuga” – Kolbuszowa, żołnierz
AK, ur. 1914 r., oficer z 1939 r., dowódca grupy wywiadu.
Aresztowany w październiku 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Ziemiński …? – Wólka Niedźwiedzka, żołnierz AK, łącznik,
placówka AK Sokołów Młp., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Zienkiewicz Leon – Kolbuszowa, żołnierz AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Zienkiewicz Stefan – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1899 r.,
policjant „granatowy”, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Zięba Jozef – Wola Rusinowska, żołnierz AK, ur. 1913 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Zuber Jan – Kupno, żołnierz AK, ur. 1907 r., aresztowany
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w grudniu 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
320. Zwolak Zbigniew – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1922 r., ślusarz, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
321. Żarkowski Stanisław66 – Lipnica, żołnierz AK, ur. 1917 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
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Deportations from the Kolbuszowa Area
to the Camps in the Soviet Union
in the Years 1944-1945
The Kolbuszowa area shared sad and tragic fate with the
rest of the country during the time of a new rule introduced in the
summer of 1944. The following article focuses on the deportations
of Polish citizens from the area of Kolbuszowa to the camps organized and ran by the People’s Commissariat for Internal Affairs in
the Soviet Union in the years 1944-1945.
People from this area, after a short stay in the transit camp
in Bakończyce near Przemyśl, were mainly sent to the camp in
Borowicze-Jegolsk, Szepietowo, Stalinogorsk or Swierdłowsk.
The memoirs of one of those who were deported are
an important part of this article. His name was Stanisław Kądziel.
He was a Home Army soldier from Kolbuszowa (the memoirs
of the other people from Kolbuszowa who stayed in the Soviet
camps have been already published in Kolbuszowski Annual
(Rocznik Kolbuszowski): the memoirs of Mieczysław Godlewski
from Werynia-Kolbuszowski Annual, issue 4, year 1994-2000 and
the memoirs of Halina Dudzińska from Kolbuszowa- Kolbuszowski
Annual, issue 5, year 2001).
The main aim of this article is to present, as far as possible,
a complete list with the names of those who were deported from
the Kolbuszowa area to the Soviet Union in the years 1944-1945.
The author made an effort to verify the gathered material, put the
list of the names in alphabetical order, with a short biography
of the deported people, and confined herself exclusively to writing
about the Kolbuszowa region. Making this list, the author used
archival research conducted by Andrzej Zagórski from Cracow
and Mieczysław Godlewski’s own material, the prisoner from the
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camp in Borowicze. In addition, she referred to her own memory
(the author comes from Nowa Wieś, near Kolbuszowa). Verifying
the material, she also made use of information about people deported to the camps in Borowicze and świerdłowsk gathered by
Mieczysław Jędruszczak from Warsaw.
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KRZYSZTOF HAPTAś – MIELEC

Wizytacja dziekańska parafii
kolbuszowskiej z 12 lutego 1878 r.
Dokumentacja wizytacji dziekańskich i kanonicznych
dotycząca poszczególnych parafii z terenu diecezji tarnowskiej,
a znajdująca się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie, stanowi
niezastąpione źródło do badań dla historyków zajmujących się
dziejami Kościoła katolickiego na tym obszarze w XIX-XX w. Precyzyjnie ukazuje stan i zachodzące w parafiach zmiany w krótszych
lub dłuższych okresach czasowych. Z tego też względu powinna
ona być wydawana drukiem, tak by jak najszersze grono badaczy
mogło zapoznać się z jej zawartością.
Ogrom informacji zawartych we wspomnianej dokumentacji
wizytacji dziekańskich i kanonicznych z XIX i XX w., a dotyczących najstarszej kolbuszowskiej parafii, zachęca do wydania ich
drukiem, tym bardziej, że ten okres w historii wzmiankowanej
parafii praktycznie nie został jeszcze opracowany1. W niniejszym
artykule prezentujemy (jako bodziec do podjęcia się tego trudu
i potwierdzenie wartości źródłowych tego typu materiałów) tylko
jedną jej wizytację, dziekańską, którą 12 II 1878 r. przeprowadził,
w zastępstwie za dziekana mieleckiego i jednocześnie proboszcza
kolbuszowskiego ks. Ludwika Ruczkę2, wicedziekan dekanatu
1

2

Przykładowo tekst autorstwa M. Piórka jest zaledwie ogólnym wprowadzeniem do całości niezwykle bogatego w treść zagadnienia. Zob.:
M. Piórek, W latach 1772-1945, w: Parafia kolegiacka Wszystkich
Świętych w Kolbuszowej w latach 1510-2010. Studia, szkice i materiały, red. S. Zych, Kolbuszowa 2010, s. 91-145.
Ks. Ludwik Ruczka, syn Franciszka i Domicelli z domu Wisłockiej, ur.
16 IX 1814 r. w Szlachtowej. Po ukończeniu gimnazjum w Przemyślu
i krótkim epizodzie studenckim na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Lwowskiego, w 1836 r. rozpoczął naukę w tarnowskim Seminarium
Duchownym. święcenia kapłańskie przyjął 24 IX 1839 r. (A. Nowak
podaje, że 24 X) w Tarnowie. Wikariusz w Wadowicach oraz Oleśnie
koło Dąbrowy Tarnowskiej, wykładowca historii Kościoła i prawa

76

Krzysztof Haptaś

i proboszcz mielecki ks. Józef Knutelski3.
Wizytacja, z której prezentujemy tylko fragment dokumentacji dotyczący kolbuszowskiego kościoła, przeprowadzona została
w dniach 11-21 lutego 1878 r., niewątpliwie w oparciu o ustalony
wcześniej schemat wizytacyjny. Pytania w nim zawarte sugerują
pogrupowane w punktach odpowiedzi. Pierwszą z odwiedzonych
przez ks. Knutelskiego parafii była ta w Rzochowie. Następnie zwizytowane zostały: Niwiska, omawiana tutaj Kolbuszowa, Cmolas,
Trzęsówka, Ostrowy (Tuszowskie), Gawłuszowice, Baranów (Sandomierski), Padew (Narodowa), Jaślany (kapelania) i Chorzelów4.

3

4

kanonicznego w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po rezygnacji
z pracy pedagogicznej, 4 I 1848 r. objął probostwo w Kolbuszowej
(B. Kumor podaje, że został na nie instytuowany 25 I); wieloletni
dziekan dekanatu mieleckiego. Położył ogromne zasługi dla parafii
kolbuszowskiej. Pomagał Galicjanom – powstańcom styczniowym
zesłanym na Sybir; wyratował stamtąd kilkuset z nich. Wspierał ich
ponadto materialnie. W latach 1861-1897 (z przerwą od roku 1865
do 1873) poseł do wiedeńskiej Rady Państwa. Za zasługi położone
dla miasta 26 XI 1889 r. obdarzony honorowym jego obywatelstwem.
Zmarł 30 XI 1896 r. w Kolbuszowej; pochowany na miejscowym
cmentarzu parafialnym. B. Kumor, Ruczka Ludwik, w: Polski Słownik
Biograficzny, t. 32, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991, s. 595-597;
A. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 17861985, t. 4, Tarnów 2004, s. 33, 34; M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy
po powstaniu styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego
– Działalność księdza Ludwika Ruczki – Powroty, Warszawa 2004,
s. XLIII-XLIV; S. Pijaj, Posłowie z regionu mieleckiego do Sejmu Krajowego we Lwowie i Wiedeńskiej Rady Państwa. Ludzie i stronnictwa,
w: Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych. Materiały
z sesji naukowej zorganizowanej pod patronatem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550. rocznicy zezwolenia
królewskiego na założenie miasta Mielca, red. K. Haptaś, Mielec 2007,
s. 211; B. Szafraniec, Kolbuszowa w dobie autonomii galicyjskiej, w: Pięć
wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Studia, szkice i materiały
z dziejów miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 248.
Ks. Józef Knutelski, syn Tomasza i Anny z domu Cichoń, ur. 24
I 1829 r. w Sromowcach Wyżnych. święcenia kapłańskie przyjął
6 VIII 1856 r. w Tarnowie. Wikariusz w Lubzinie, Ropczycach i katedrze tarnowskiej. 7 I 1868 r. instytuowany na probostwo w Mielcu;
od 5 IX 1872 r. wicedziekan, a od maja 1885 r. dziekan dekanatu
mieleckiego. Zmarł 13 VII 1893 r. w Zakopanem; pochowany na
cmentarzu parafialnym w Mielcu. A. Nowak, Słownik biograficzny
kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 3, Tarnów 2001, s. 47.
Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Wizytacje dziekańskie dek.:
mielecki, syg. wiz. dz. VII/4, Protokół spisany podczas wizytacyi dekanalnej kościołów Dekanatu Mieleckiego w miesiącu lutym r. 1878
przez podpisanego, strony nie liczbowane.
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W ciągu 11 dni ks. Knutelski odwiedził prawie wszystkie parafie
wchodzące w skład dekanatu mieleckiego5, z wyjątkiem mieleckiej
świątyni, co mogło się wiązać z faktem, że wizytację przeprowadzał miejscowy ksiądz proboszcz, a to, być może, odrzucało taką
możliwość. Nie wykluczone jednak, że i ona została zwizytowana,
a jej opis nie został dołączony do całości, ale znajduje się wśród
innych dokumentów zgromadzonych w tarnowskim archiwum
diecezjalnym.
W roku przeprowadzenia wizytacji parafia kolbuszowska
liczyła 9351 wiernych mieszkających w 14 miejscowościach, z których 816 przypadało na samą Kolbuszową6. Funkcję proboszcza
pełnił od trzydziestu lat wyżej wspomniany ks. Ruczka, który
w momencie przeprowadzania wizytacji był posłem do Rady Państwa, i prawdopodobnie obowiązki związane z tym stanowiskiem
były przyczyną jego nieobecności oraz tego, że to ks. Knutelski
przeprowadził wówczas wizytację dziekańską kościołów dekanatu
mieleckiego. Wikariuszami kolbuszowskimi w 1878 r. byli dwaj
księża – ks. Maciej Pajor7 (od roku 1875) i ks. Ignacy Twardowski8
5

6

7

8

W 1880 r. w dekanacie mieleckim, liczącym wówczas 54 166 katolików, posługę duszpasterską sprawowało 21 księży. B. Kumor,
Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985, Kraków
1985, s. 142. Szerzej o dziejach kościoła katolickiego na ziemi mieleckiej w XIX i XX w. zob. w: J. Białobok, Kościół katolicki na ziemi
mieleckiej w XIX i XX stuleciu, w: Mielec. Studia i materiały z dziejów
miasta i regionu, t. 3, red. F. Kiryk, Mielec 1994, s. 160-207.
Schematismus universi venerabilis cleri Dioeceseos Tarnoviensis
tam saecularis quam regularis Anno Domini 1878, Tarnoviae b.r.,
s. 39, 40.
Ks. Maciej Pajor, syn Tomasza i Elżbiety z domu Pasionek, ur. 29
I 1836 r. w Żbikowicach. święcenia kapłańskie przyjął 16 VI 1860 r.
w Tarnowie. Wikary w Wojniczu i Wadowicach, administrator
w Zwierniku; następnie objął wikariat w Ropczycach (tu również
administrował), później w Wieliczce. Od 31 III 1875 r. wikary w Kolbuszowej. Podczas pobytu w niej zaangażował się w działalność
Towarzystwa Zaliczkowego „Szczęść Boże”, w którym od 1879 r. był
przewodniczącym rady nadzorczej. W czasie posługi duszpasterskiej
popadł w konflikty z parafianami, co obrazuje również prezentowana
dokumentacja wizytacji dziekańskiej. W ich wyniku przeniesiony
na wikariat do Kęt. Pod koniec życia objął probostwo w Zielonkach,
gdzie zmarł 22 VIII 1881 r. Nowak, t. 3, s. 284; J. Basta, Instytucje
oszczędnościowo-kredytowe w Kolbuszowej w okresie zaborów (do
1914 roku), w: Kolbuszowa. 300 lat miasta. Materiały z sesji naukowej
6-7 X 2000 r., red. J. Bardan, Kolbuszowa 2001, s. 169 (tutaj błędnie
odnotowany jako ks. Michał Pajor).
Ks. Ignacy Twardowski, syn Michała i Marii z domu Stańskiej, ur.
5 I 1846 r. w Wojniczu. święcenia kapłańskie przyjął 29 VII 1873 r.
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(od roku 1876). Obaj, pod nieobecność proboszcza, brali na siebie
ciężar wszelkich obowiązków związanych z należytym funkcjonowaniem parafii, co w pełni pokazuje wydawany materiał źródłowy.
W świetle informacji zawartych w prezentowanej dokumentacji wizytacji dziekańskiej widać, że świątynia kolbuszowska
w ćwierć wieku po tragicznym pożarze z 2 X 1852 r.9 z zewnątrz
prezentowała się okazale, ale jej wnętrze pozostawiało już wiele
do życzenia. Zakurzone ściany (w przeciwieństwie do zakrystii,
w której było czysto), posadzka w fatalnym stanie z pewnością nie
przynosiły chluby, ale poczynione kroki w kierunku zmiany tego
stanu rzeczy napawały optymizmem co do przyszłości. Wyposażenie kościoła było odpowiednie i należycie, miejscami wręcz wzorowo
utrzymane. Interesująca jest wzmianka dotycząca zamarzniętej
wody w chrzcielnicy, świadcząca o temperaturze panującej w zimie
w kolbuszowskiej świątyni. Niezwykle cenne wiadomości dotyczące
zasobu archiwum parafialnego zawarte są w dziale Libri metricales.
Porównanie ówczesnego zasobu archiwum z tym, co obecnie się
w nim znajduje, pokazuje, jak wiele dokumentów nie zachowało
się do dnia dzisiejszego10. Z kolei krótkie opisy cech charakteru
księży wikarych (prowadzących nawet do poważnych konfliktów
z parafianami, co widać na przykładzie ks. Macieja Pajora) oraz
wypełnianych przez nich obowiązków parafialnych dają duże
możliwości przy rozpoznaniu tych zagadnień w skali parafii, ale
w dłuższym okresie czasowym, przykładowo w latach 1772-1918.
Poniższy materiał źródłowy został zmodernizowany pod
względem pisowni dużych liter i występującej w nim interpunkcji. Błędy ortograficzne występujące w kilku wyrazach nie zostały
poprawione względem dzisiaj obowiązujących zasad. Tekst nie
jest zaopatrzony w numery stron, ale zostały w nim zaznaczone
miejsca, w których one się rozpoczynają.

9

10

w Tarnowie. Wikary w Nowym Targu, od 1876 r. w Kolbuszowej,
następnie od 26 VI 1878 r. w Wieliczce, później w Radgoszczy. Po
rozgraniczeniu pozostał w diecezji krakowskiej. Zmarł przed 1900 r.
Nowak, t. 4, s. 162.
Jego opis zawarty jest w kronice parafialnej. Wypis prezentuje
M. Piórek w: Kolatorzy kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej od XVI wieku do 1939 roku, w: Pięć
wieków Kolbuszowej, s. 71.
J. Bardan, Archiwum parafialne – spis inwentarzowy, w: Parafia
kolegiacka, s. 391-396.
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III. KOLBUSZOWA

Po odbytej wizytacyi kościoła w Niwiskach, udał się niżej
podpisany o godzinie 11. przed południem do Kolbuszowy i w godzinach popołudniowych uskutecznił swoje czynności:

a Ecclesia.

Kościół w Kolbuszowy murowany, murem obwiedziony,
cynkiem w roku 1876 pokryty i sygnaturą ozdobiony, wygląda
na zewnątrz poważnie i ozdobnie. We wnątrz jednak jest brudny i zdezelowany. Mury prochem i kurzem pokryte, a posadzka
w nawie i w kaplicach [s.] wydeptana i powybijana. To też konkurencya uchwaliła zezszłego roku z inicyatywy księdza dziekana
Ruczki wymalowanie kościoła, posadzką kamienną i podsiębitkę,
co wszystko w bieżącym roku ma być wykonane. Ołtarzy jest tu
5; – wszystkie portatilami, potrójnemi obrusami i światłem zaopatrzone, i w czystości utrzymywane.

b. Tabernaculum.

Tabernakulum jest umieszczone w wielkim ołtarzu, a w tem
znajduje się Sanctissimum w puszcze dobrze wyzłoconej na korporale spoczywającej, co 14 dni renowane. Przed Sanctissimum
pali się lampa dniem i nocą.

c. Sacristia.

W zakrystyi jest czysto i porządnie. Aparata kościelne
w dobrym stanie, bielizna kościelna dobra i czysta, kielichy dobrze wyzłocone. Jest klęcznik, praeparatio ad Missam, tablica
renovatio Sanctissimi. Tabela Mszy fundacyjnych i miednica do
umywania palców.

d. Baptisterium

Chrzcielnica jest umieszczona między presbiterium a nawą
po stronie epistoły, na podwójnym gradusie – w niej kociołek
miedziany niezbyt dobrze wybielony – woda do chrztu zamarłzła,
lecz we flaszce jest takowa czysto utszymana. Naczynia na olea
śś. w czystości utrzymane, są umieszczone w szafce pod kluczem.

e. Libri metricales

Książki parafialne prowadzone w nieobecności księdza
dziekana Ludwika Ruczki przez ks. Macieja Pajora, wikarego
miejscowego, są czysto i dokładnie pisane, mają indeksa; księża
wikaryusze piszą właśnie kopie z tych ksiąg, i z nakazu ks. Ruczki
mają takowe wkrótce przedłożyć. Książka zapowiedzi, dziennik
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podawczy, [s.] książka ogłoszeń z ambony – książki stypendyi
własnych są także w porządku prowadzone. Książka Mszy fundacyjnych jest pod zamknięciem, dlatego jej nie przeglądałem. Księża
wikaryusze od prawiają po 50 Mszy rocznie z polecenia księdza
Ruczki, i prowadzą ewidencyą takowych.

f. Aedificia parochialia

Dom mieszkalny murowany, tak zewnątrz jak i wewnątrz
jest porządnie utrzymany i również kuchnia, stodoły, stajnie i inne
budynki gospodarskie są kosztem konkurencyi zeszłego roku wyrestaurowane i w dobrym znajdują się stanie.

g. Status moralis

a) Tak ks. Maciej Pajor, jak i ks. Ignacy Twardowski są, o ile
mi wiadomo, księżmi moralnemi, trzeźwemi i w wypełnieniu swych
obowiązków gorliwemi. Miewają na przemian homilije i kazania. Ks.
Pajor miewa katechizacyje w kościele, a ks. Twardowski wyjeżdża
ex curendo po wsiach; do szkoły czteroklasowej uczęszczają na
udzielanie katechizmu obydwa; żyją z sobą w zgodzie i nieudzielają
się za wiele.
b) Zapytany ks. Maciej Pajor o moralność parafian kolbuszowskich odpowiada, że lud w parafii kolbuszowskiej jest dobry
i pobożny, uczęszcza licznie do kościoła, przystępuje do Sakramentów świętych, szanuje kapłanów i składa hętnie należytości
konkurencyjne na wyrestaurowanie kościoła.
c) Wyjeżdżając z Kolbuszowy, zastąpił mi tamtejszy burmistrz drogę i żalił się w imieniu parafian na ks. Macieja Pajora, że
jest dla nich przykry, [s.] że ich z ambony publikuje, że w kancelaryi
jest dla nich ostry, że w naukach przedślubnych za wiele wymaga
i wielkie robi trudności –. – prosi zatem, aby tego księdza Pajora
Najprzewielebniejszy Konsystorz przenieść raczył.

h. Quo ad disciplinaria

Nabożeństwo w dni niedzielne i świąteczne ściśle do istniejących przepisów bywa odprawiane, a mianowicie: Primaria w lecie
o 7mej, a w zimie o 8mej z wystawieniem Najś. Sakramentu w puszce
i homilia. Dalej śpiewają różaniec, po którym następuje asperzya,
procezya, suma z kazaniem. Po południu różaniec, nauka, nieszpory, które się kończą błogosławieństwem. Odpust odprawia się
na Wszystkich świętych, a nabożeństwo 40. godzinne w niedziele
Septuagesima, Sexagesima i Quinquagesima.
W załączeniu przedkłada się kazanie ks. Twardowskiego.
Ks. Pajor odmówił kazania, twierdząc, że już jest dawno księdzem.
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– z powodu nieobecności ks. dziekana Ruczki nie przedkłada
się wykazu rzeczy przy kościele sprawionych, tylko akazanie ks.
Twardowskiegoa.
Kolbuszowa dnia 12 lutego 1878
Ks. Knutelski

a

Dopisane inną ręką.
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JOLANTA LENART – RZESZÓW

Alfabetyzacja społeczeństwa powiatu
kolbuszowskiego i podstawowa oświata
dorosłych w pierwszych latach po II wojnie
światowej
1. ZWALCZANIe ANALfABeTyZMU WAŻNyM
ZADANIeM SPOłeCZNyM
W Polsce międzywojennej analfabetyzm wśród ludności
w wieku powyżej 10 lat sięgał ok. 20 % (w 1938 r.)1. Po zakończeniu
II wojny światowej w Polsce było ok. 3,5-4 mln analfabetów, z czego
połowa przypadała na ludność w wieku 18-50 lat, głównie wiejską.
W celu likwidacji analfabetyzmu, będącego (według nowej
władzy) „spuścizną rządów burżuazji i obszarnictwa oraz zaporą
na drodze Polski Ludowej do pełnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego Narodu”2, wprowadzono społeczny obowiązek bezpłatnej
nauki dla analfabetów i półanalfabetów.
Alfabetyzacja tej części społeczeństwa, która nie nauczyła
się czytać i pisać wskutek polityki oświatowej państwa i utrudnionego dostępu do oświaty w okresie międzywojennym, została
podjęta już w pierwszych latach Polski Ludowej. Na terenie powiatu
kolbuszowskiego rozporządzenie w tej sprawie zostało rozesłane
przez Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej do kierowników wszystkich szkół powszechnych już 14 września 1945 roku. Czyniło ich
ono odpowiedzialnymi za zorganizowanie kursów początkowych
1

2

W 1919 roku analfabetyzm w Polsce sięgał 36%. Wprowadzenie
obowiązku szkolnego dla dzieci, jak również program zwalczania
analfabetyzmu dorosłych, zwłaszcza w czasie służby wojskowej,
znacznie poprawiło sytuację w tym zakresie.
W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1993, Warszawa
1995, s. 25.
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dla analfabetów i półanalfabetów. Zobowiązano ich do zorganizowania nauki i pozyskania do tego celu nauczycieli oraz innych
ochotników i sprawowania opieki metodycznej nad ochotnikami
nie będącymi nauczycielami. Poza tym do zadań kierowników
należało zabezpieczenie odpowiedniego lokalu na naukę, opracowanie programu kursu i rozplanowanie go w taki sposób, aby mógł
być zrealizowany w całości w ciągu 3 – 5 miesięcy. Uwieńczeniem
szkolenia miały być egzaminy sprawdzające, zakończone wydaniem
świadectw. Polecono rozpoczęcie nauki na tych kursach w dniu
15 września lub najpóźniej 1 października 1945 roku, gdyby w jej
rozpoczęciu przeszkodziły uczestnikom prace polowe (oczywiście
były to terminy nierealne).
Zajęcia miały odbywać się w grupach liczących 10 – 30
osób. Należało „trzymać się zasady, aby żaden analfabeta nie znalazł się poza możnością uczenia się. W razie potrzeby objąć nauczaniem indywidualnym”3. Program kursu obejmował naukę pisania
i czytania oraz ćwiczenia utrwalające osiągnięte już wyniki. Poza
lekcjami czytania i pisania można było, na życzenie uczestników,
wprowadzić naukę rachunków lub zagadnienia współczesnego
życia. Zalecano, aby metody nauczania uwzględniały odrębne
cechy psychiki dorosłych4.
Jednakże ze względu na ogrom różnorodnych zadań, związanych przede wszystkim z odbudową szkolnictwa wszystkich
szczebli, problem upowszechnienia umiejętności czytania i pisania
wśród całego społeczeństwa został w pierwszych latach niepodległości jedynie dotknięty. Poza tym alfabetyzacja w niektórych
środowiskach natrafiała na znaczny opór społeczny. Wskazuje na
to m.in. sprawozdanie z wizytacji powiatu kolbuszowskiego odbytej
w dniach 13-15 lutego 1945 r. przez Stefanię Chendyńską: „W Raniżowie zwizytowano dwa kursy, kurs stopnia I – obowiązanych do
nauki jest 21, z tego 10 uczęszcza na kurs, 5 uczy się indywidualnie, nie objęto nauczaniem 6. Są to złośliwie oporni, a namawia
ich do tego ob. Sobuś – obywatel amerykański, również analfabeta.
Wzywani oni byli kilkakrotnie do gminy, gdzie kierownik szkoły,
przewodniczący Gminnej Rady Narodowej, wiceprzewodnicząca
GRN i równocześnie przedstawicielka Ligi Kobiet uświadamiali ich
o znaczeniu nauczania. W rezultacie obywatel Sobuś oświadczył,
że do niego jako obywatela Ameryki, nikt nie ma prawa, a pozostali
3

4

Archiwum Państwowe w Rzeszowie (dalej: APR), Inspektorat Szkolny
w Kolbuszowej, sygn. 2, Okólnik z 14 września 1945 r. do kierowników
szkół powszechnych w powiecie w sprawie obowiązkowego przymusu
kształcenia analfabetów i półanalfabetów.
Tamże.
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oświadczyli, że jeżeli Sobuś nie uczęszcza i nic mu za to nie jest, to
i oni uczęszczać nie będą. Opornymi zajmie się wiceprzewodnicząca
GRN w Raniżowie i przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej”5.
Nie wszyscy jeszcze odczuwali potrzebę opanowania umiejętności czytania i pisania i wszelkimi sposobami bronili się przed
pójściem na kursy, co znacznie utrudniało pracę w tym zakresie.
świadome tych trudności Ministerstwo Oświaty w czerwcu 1947
roku wydało instrukcję, która omawiała sprawy rejestracji analfabetów i półanalfabetów, jak również organizację pracy w tym
zakresie. Zgodnie z założeniami tej instrukcji, na terenie powiatu
kolbuszowskiego (podobnie jak w całym kraju) zaczęły powstawać instytucje do walki z analfabetyzmem. W niedługim czasie
powiat został objęty siecią rad społecznych, nadzorowanych
przez Powiatową Radę Społeczną do Zwalczania Analfabetyzmu.
W lipcu 1948 roku Powiatowa Rada Społeczna zorganizowała
konferencję dla kierowników szkół oraz przedstawicieli organizacji
społeczno-politycznych i gospodarczych. Omówiono na niej sposoby przeprowadzania spisów analfabetów i półanalfabetów oraz
analfabetów wtórnych, jak również wytypowano tych, którzy będą
odpowiedzialni za ich nauczanie6.

2. „WALKA” Z ANALfABeTAMI NA TeReNIe
POWIATU KOLBUSZOWSKIeGO
Przeprowadzony w 1948 r. spis ujawnił na terenie powiatu
2174 analfabetów i 328 półanalfabetów, razem 2502, z tego w wieku do 50 lat – 1524 osoby. Nauczaniem początkowym w postaci
skróconych kursów oraz nauczaniem zespołowym, świetlicowym
lub indywidualnym udało się wkrótce objąć 343 analfabetów i półanalfabetów w wieku 14-50 lat7. W celu utrwalenia umiejętności
czytania i pisania i nie dopuszczenia do wtórnego analfabetyzmu
5

6

7

APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
2077, Sprawozdanie z wizytacji powiatu kolbuszowskiego odbytej
w dniach 13-15 luty 1945 w celu zbadania akcji W.A.
M. Piórek, Zarys historyczny szkolnictwa podstawowego w latach
1918-1970 w powiecie kolbuszowskim, [w:] Biuletyn nr 11 Wydziału
Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Kolbuszowa 1971, s. 66-67.
APR, Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej, sygn. 19, Analfabetyzm
w roku szkolnym 1947/48. Obowiązkową nauką czytania i pisania
należało objąć analfabetów i półanalfabetów w wieku 14-50 lat.
Z obowiązku tego mogły być zwolnione osoby upośledzone umysłowo
lub fizycznie.
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polecono kursantom uczęszczanie na zajęcia zespołów czytelniczych, które zakładano przy szkołach i bibliotekach. W roku
1948 odnotowano na terenie powiatu 12 takich zespołów, m.in.
w Korczowiskach, Przedborzu, Nienadówce, Nowej Wsi, Siedlance
oraz w Kolbuszowej i Sokołowie. W zajęciach (łącznie 365 spotkań)
uczestniczyło 171 uczestników w wieku 14-20 lat8.
Wyniki działań w zakresie zwalczania analfabetyzmu
w dalszym ciągu nie zaspokajały jednak ambicji władz. W związku
z tym, w dniu 7 kwietnia 1949 roku Sejm wydał Ustawę w sprawie
likwidacji analfabetyzmu, która miała wprowadzić do dotychczasowych działań zupełnie nową jakość. Zgodnie z treścią Ustawy,
nauczanie innych stawało się od tej pory obowiązkiem moralnym
tych wszystkich, którzy potrafili przynajmniej czytać i pisać.
Premier J. Cyrankiewicz w jednym z swoich przemówień,
stwierdził m.in., że analfabeci „są i nie przestaną być podstawową
bazą reakcji, w szczególności kleru, podczas, gdy my z analfabetów uczynić musimy jeden z ważnych czynników realizacji planu
6-letniego”9.
Prowadzone działania opierały się na bezpłatnej pracy osób
nauczających, komisji społecznych, rejestratorów i opiekunów
społecznych10. Tak, jak na początku tej akcji w 1945 roku, również
i teraz większość zadań postawiono przed nauczycielami, głównie
kierownikami szkół podstawowych. Wielu problemów przysparzało
im m.in. pozyskiwanie chętnych do prowadzenia kursów dla analfabetów i szkolenie tych, którzy nie byli nauczycielami.
Autorzy sprawozdań z dziesięciodniowych kursów metodyki
nauczania początkowego dla dorosłych na pierwszy plan wysuwali
zapał oraz ofiarną pracę nauczycieli z różnych środowisk, których
połączył wspólny cel: „powszechne udostępnienie klasie robotniczej
w całej rozciągłości bogactw kultury i oświaty” oraz „skuteczna
walka po czasach ciemnoty i wyzysku”. Jedna z uczestniczek takiego kursu wspomina: „Kursistów było 26. Początkowo czuliśmy
się obco. Starsi trzymali się osobno, młodsi osobno. Dość szybko
nastąpiło jednak zbliżenie, wywołane wspólnym przejęciem się
zagadnieniami poruszonymi na wykładach i dyskusjach […]. Jest

8

9
10

APR, Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej, sygn. 19, Zespoły czytelnicze w roku szkolnym 1947/48. W roku 1949/50 odnotowano na
terenie powiatu podobną liczbę zespołów czytelniczych, jak również
ich uczestników.
Roszkowski, s. 26.
M. Pęcherski, M. świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach
1917-1977, Warszawa 1978, s. 262-264.
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to w dużej mierze zasługą kierownictwa kursu, które umiało wytworzyć tak miłą, sprzyjającą współpracy atmosferę”11.
Szczególne nasilenie prac związanych z rejestracją analfabetów przypadło na „Tydzień Walki z Analfabetyzmem”, który został
ogłoszony na dni 11-18 grudnia 1949 roku. Informował o tym
Okólnik Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem Stefana
Matuszewskiego z dnia 1 grudnia 1949 roku. Apelowano w nim
do całego społeczeństwa, aby stanęło do „likwidacji wiekowych
zaniedbań kulturalnych”12. Na czoło wszystkich zadań wysunięto
uzupełniającą rejestrację analfabetów i półanalfabetów. Pisano
dalej, że: „Ponieważ Ministerstwo Oświaty nie będzie w tym okresie
przeprowadzać powszechnego spisu dzieci, należy rejestrację uzupełniającą przeprowadzić przy pomocy aparatu zmobilizowanego
przez komisje społeczne, wykorzystując do tego celu dotychczasowe spisy oraz inne informacje zdobyte na miejscu. Uzupełniająca
rejestracja w okresie <<Tygodnia>> powinna być ostateczną. Dlatego należy dołożyć starań, aby w każdej gromadzie i gminie były
wyłożone do wglądu wykazy osób nie umiejących czytać i pisać.
Ożywić działalność komisji rejestracyjnych. Włączyć do tej akcji
młodzież i wszystkie organizacje społeczne”13. Komisjom gminnym
polecono przesłać zestawienia do pełnomocników powiatowych
w terminie do dnia 25 grudnia 1949 roku. Ci ostatni zobowiązani byli do przesłania swoich zestawień do województwa, do 20
stycznia 1950 roku. W końcowej części okólnika nadmieniono,
że „sumienność i dokładność w przeprowadzeniu uzupełniającej
rejestracji będzie miała decydujące znaczenie w realizacji Ustawy
o Likwidacji Analfabetyzmu w Polsce Ludowej”14.

3. ANALfABeTóW PRZyByWA…
Przeprowadzona w „Tygodniu Walki z Analfabetyzmem”
rejestracja wykazała 3430 analfabetów na terenie powiatu kolbuszowskiego, z tego 1985 w wieku 14-50 lat (1445 osób zostało
zwolnionych z obowiązku uczenia się, ze względu na wiek lub stan

11

12

13
14

Z. Garstecki, Nowy etap walki z analfabetyzmem, „Praca Oświatowa”
1949, nr 5, s. 21-25.
APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
2067, Okólnik Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem z dnia
1 grudnia 1949 r.
Tamże.
Tamże.
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zdrowia)15. Znacznie większa, w porównaniu z rokiem poprzednim,
liczba zarejestrowanych na terenie powiatu analfabetów, z pewnością wskazywała na to, że tym razem, przy zaangażowaniu większej
grupy ludzi, prace rejestracyjne zostały przeprowadzone bardziej
rzetelnie. Tendencja wzrostowa liczby analfabetów na terenie
powiatu wiązała się również z ogromnymi migracjami ludności
w pierwszych latach powojennych.
Dla analfabetów podlegających obowiązkowemu nauczaniu zorganizowano na terenie powiatu 57 kursów. Podczas akcji
zimowej 1949 roku i akcji letniej 1950 roku świadectwa ukończenia kursu wydano 602 absolwentom16. Materiały Prezydium
PRN z 10 stycznia 1950 roku prezentują zaangażowanie poszczególnych gmin powiatu kolbuszowskiego w organizację kursów
początkowych17:
1.
Gmina Kolbuszowa – 1 kurs – 26 uczestników
2.
Gmina Sokołów – 1 kurs – 20 uczestników
3.
Gmina Kolbuszowa Górna – 8 kursów – 153 uczestników
4.
Gmina Sokołów – 5 kursów – 111 uczestników
5.
Gmina Majdan Królewski – 8 kursów – 130 uczestników
6.
Gmina Raniżów – 8 kursów – 141 uczestników
7.
Gmina Cmolas – 8 kursów – 105 uczestników
8.
Gmina Dzikowiec – 8 kursów 137 uczestników
9.
Gmina Niwiska – 11 kursów – 163 uczestników
Razem: 86 kursów – 986 uczestników.
W różny sposób zabiegano o frekwencję na tych kursach.
Była ona dość zróżnicowana, w zależności od metod, jakich używano do jej poprawy. Tam, gdzie np. udostępniano w pierwszej
kolejności uczestnikom kursu nawozy sztuczne, dożywiano,
organizowano wycieczki do kina, frekwencja podczas zajęć była
wyższa. Pomoc w domu ze strony przedstawicielek Ligi Kobiet,
która ułatwiała matkom edukację poprzez opiekę nad ich dziećmi, także miała pozytywny wpływ na liczbę uczestników takiego
kursu. Jednakże nie było to normą, jak można wywnioskować ze
źródeł. W tamtym okresie argumentem szczególnie eksponowanym w prasie był autorytet nauczyciela. Nie należy go poddawać
15

16
17

APR, Powiatowa Rada Narodowa w Kolbuszowej, sygn. 19, Akcja
walki z analfabetyzmem 1949/50.
Tamże.
APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
2069, Kursy dla analfabetów.
Materiały źródłowe opracowywane przez różne podmioty (Powiatową
Radę Narodową i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej) zawierają nieco odmienne dane liczbowe dotyczące kursów.
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w wątpliwość, jednakże wydaje się, że dla dorosłego analfabety
całkowicie pochłoniętego pracą i tym, aby dać sobie radę w ciężkich
czasach, umiejętność czytania, bez której dotychczas jakoś sobie
radził, nie była niezbędną. Natomiast większą siłę oddziaływania
niż autorytet nauczyciela miał z pewnością bezpłatny posiłek czy
jakakolwiek pomoc materialna.
Podstawowym podręcznikiem, który wykorzystywano
w pracy z dorosłymi analfabetami, był elementarz Start Joanny
Landy-Brzezińskiej.
Alfabetyzacja społeczeństwa Kolbuszowszczyzny prowadzona była systematycznie i w szerokim zakresie, lecz zorganizowana
w maju 1950 roku kontrolna rejestracja analfabetów w dalszym
ciągu wykazywała tendencję wzrostową tego zjawiska – analfabetów
na terenie powiatu było już 3551.
Liczba analfabetów w powiecie kolbuszowskim w maju 1950 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa gminy
Kolbuszowa
– miasto
Kolbuszowa
Górna
Niwiska
Cmolas
Majdan Król.
Dzikowiec
Raniżów
Sokołów – miasto
Sokołów – wieś
Razem

Liczba
analfabetów

Liczba
zwolnionych

Liczba
analfabetów do
przeszkolenia

42

11

17

702

325

221

562
412
385
464
473
44
467
3551

249
213
166
192
161
17
235
1569

156
120
166
177
218
23
130
1228

Źródło: APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
2073, Wykaz analfabetów i półanalfabetów w gminach w 1950 roku.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej nakazało wówczas jeszcze większe zintensyfikowanie działań. Kursy
należało organizować wszędzie tam, gdzie odnotuje się chociażby
kilkunastu potencjalnych uczestników. Szkolenia analfabetów
odbywały się więc przy wszystkich większych zakładach pracy,
urzędach, szpitalach, spółdzielniach produkcyjnych. śpieszono
się, gdyż podjęte zobowiązanie (likwidacja analfabetyzmu na terenie powiatu) musiało być wykonane w terminie, tj. przed 1 maja
1951 roku.

90

Jolanta Lenart

4. ANALfABeTyZM NA TeReNIe POWIATU
– ZLIKWIDOWANy
W raporcie z dnia 21 kwietnia 1951 roku, kierowanym do
Wojewódzkiego Pełnomocnika do Walki z Analfabetyzmem, pełnomocnik powiatowy informował, że „Analfabetyzm został zlikwidowany w dwóch miastach i 7 gminach (58 gromad), tj. w całym
powiecie kolbuszowskim. Na ogólną liczbę zarejestrowanych 3664
analfabetów i półanalfabetów zostało zwolnionych 1605 osób.
W czasie nauki lub z powodu ułomności zwolniono 188 osób.
Miejsce zamieszkania opuściło 162 osoby. W okresie od 7 kwietnia
1949 roku do czasu złożenia meldunku kursy ukończyło 1275
absolwentów. Indywidualnie uczyło się 282 analfabetów. Nadal
uczy się 149 osób”18.
Mogłoby się wydawać, że akcja W.A. (tak w skrócie określano Akcję Walki z Analfabetyzmem) została zakończona po opublikowaniu powyższego raportu. Tak jednak nie było. W dniach 7-14
października 1951 roku miała miejsce na terenie powiatu kolejna
już kontrola i rejestracja analfabetów i półanalfabetów prowadzona
przez Gminne Komisje Kontroli do W.A. Kontrole wykazały pewną
liczbę nowych analfabetów nie uczących się z różnych przyczyn
i pewną liczbę osób niesłusznie dotąd zwolnionych. Ponownie
poproszono kierowników szkół, nauczycieli i młodzież o włączenie
się do akcji. Postanowiono:
• Nauką objąć wszystkich nowo zarejestrowanych urodzonych w latach 1899-1937,
• Objąć nauką tych, którzy byli wcześniej zarejestrowani, ale
nauki z różnych powodów nie ukończyli,
• Zorganizować zespoły czytelnicze dla byłych absolwentów
kursów początkowych, aby zabezpieczyć ich przed wtórnym analfabetyzmem oraz dla innych osób będących na
tym samym poziomie. (Zespoły czytelnicze miały pracować
4-6 godzin tygodniowo, natomiast kursy początkowe lub
zespoły nauki 12 godzin tygodniowo)19.
Jeszcze w latach następnych organizowane były kursy,
zwłaszcza dla analfabetów wtórnych, przede wszystkim przy szkołach podstawowych, ale skala zjawiska była już zdecydowanie
18

19

APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
2073, Meldunek o likwidacji analfabetyzmu na terenie powiatu kolbuszowskiego z dnia 21 kwietnia 1951 r.
APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
2073, Kontrola rejestracji analfabetów i półanalfabetów w dniach
7-14 października 1951 r.
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mniejsza. 21 grudnia 1951 roku minister S. Matuszewski poinformował, że analfabetyzm w Polsce został zlikwidowany, co nie
do końca było prawdziwe.

5. WyRóWNyWANIe ZALeGłOŚCI
Równie ważnym zadaniem jak likwidacja analfabetyzmu
było dla władz powiatu umożliwienie uzupełnienia wykształcenia podstawowego tym osobom, którym wojna przeszkodziła
w uczęszczaniu do szkoły. Stąd też podstawowa edukacja dorosłych
w pierwszych latach powojennych była organizowana wszędzie
tam, gdzie byli chętni do tego typu kształcenia.
Najpowszechniejszą formą oświaty dorosłych były kursy
w zakresie klasy V – VII szkoły podstawowej. Z założenia, kursy
te „ miały dawać podstawy, względnie pogłębiać i rozszerzać zakres wiadomości zdobytych w szkole powszechnej w czasie okupacji niemieckiej, jak również wyrobić świadomość obywatelską
i dać podstawy do dalszej pracy samokształceniowej lub dalszego
kształcenia”20. Organizacją tych kursów mieli zająć się kierownicy
szkół podstawowych i wszyscy chętni, w porozumieniu z najbliższą komórką organizacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego,
który patronował temu przedsięwzięciu oraz z Gminną Komisją
Oświatową, władzami samorządowymi i miejscową ludnością.
Dodatkowym zadaniem było uświadamianie mieszkańców wiosek
o potrzebie i korzyściach wynikających z kształcenia na kursach.
Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej w styczniu 1945 roku
wydał rozporządzenie określające formy kształcenia dorosłych.
Obejmowały one:
►
„Kursy początkowe,
►
Kursy dla absolwentów szkół powszechnych z czasów okupacji niemieckiej, dla uzupełnienia wiadomości z historii,
geografii, j. polskiego,
►
Kursy uzupełniające szkołę powszechną w zakresie programu szkoły powszechnej III stopnia organizacyjnego,
►
kursy wieczorowe, przede wszystkim dla starszych w celu:
• pogłębienia umiejętności czytania i pisania,
• pogłębienia wiadomości z zakresu szkoły powszechnej,
• rozbudzenia zainteresowań umysłowych,
• przysposobienia do dalszej pracy umysłowej,
• budzenia wartości ludzkich, społecznych i obywatelskich,
20

APR, Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej, sygn. 2, Pismo Inspektora
Szkolnego S. Przybyły z dnia 10 stycznia 1945 roku w/s kursów
dokształcających dla młodocianych i dorosłych.
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• podniesienia poziomu duchowego, kulturalnego i gospodarczego,
• wychowania świadomych, twórczych i odpowiedzialnych
obywateli,
►
Uniwersytety Niedzielne, gdzie wygłaszane będą interesujące słuchaczy odczyty, pogadanki i dyskusje,
►
Inne formy pracy oświatowej, jak: prace świetlicowe, chóry
ludowe, teatry ludowe”21.
Pierwsze na terenie powiatu kolbuszowskiego kursy rozpoczęły się na przełomie września i października 1945 roku. Zorganizowano je w 36 miejscowościach powiatu. Miały one charakter
kursów początkowych, w których uczestniczyło 119 osób, (w tym
7 w wieku powyżej 18 lat) i kursów w zakresie klasy V, VI lub VII
szkoły podstawowej z liczbą 791 uczestników (w tym 193 w wieku
powyżej 18 lat)22.
Kursy dla dorosłych w zakresie szkoły powszechnej w powiecie
kolbuszowskim w latach 1945-1956
Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zarębki
Raniżów
Przedbórz
Wola Rusinowska
Cmolas
Wola Raniżowska
Trzęsówka
Markowizna
Korczowiska
Trzeboś
Górno
Mazury
świerczów
Dzikowiec
Niwiska
Huta Przedborska
Nienadówka
Górna
Leszcze

17.
18.
21
22

Data
rozpoczęcia

Program
kursu
(klasa)

Liczba
słuchaczy

19.10.1945
01.10.1945
04.07.1945
01.10.1945
15.11.1945
01.12.1945
02.11.1946
18.10.1945
23.10.1945
Brak danych
Brak danych
01.11.1945
01.09.1946
01.09.1956
01.10.1945
15.09.1945

VII
VI, VII
VII
V, VI
V, VI
VI
V-VII
V
V
V-VII
V-VII
VI-VII
VII
VI, VII
VII
VII

43
75
47
45
39
30
22
26
22
50
18
46
12
33
72
21

Liczba
słuchaczy
powyżej
18 lat
7
23
1
5
7
4
32
21
7
15
10
12

12.09.1945

VI-VII

28

5

26.10.1945

VI

25

5

Tamże.
APR, Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej, sygn. 19, Kursy dla dorosłych w zakresie szkoły powszechnej.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Poręby Dymarskie
Widełka
Posuchy
Wólka
Sokołowska
Płazówka
Dąbrówka
Hadykówka
Nienadówka
środkowa
Wilcza Wola
Klatki
Przedbórz
Nowa Wieś
Widełka
Kolbuszowa
Dolna
Poręby
Kupieńskie
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26.10.1945
05.11.1945
15.10.1945

V
VII
V, VI

30
26
19

7
3
-

23.10.1945

V, VI

22

11

15.11.1945
24.11.1945
01.12.1945

III-IV
V
V, VI

12
10
12

-

08.10.1945

V, VI

13

-

05.11.1945
15.10.1945
15.10.1945
05.10.1945
05.11.1945

V, VI
k. pocz.
k. pocz.
k. pocz.
k. pocz.

26
20
23
18
17

13
6
-

05.11.1945

k. pocz.

14

-

03.11.1945

k. pocz.

17

-

Źródło: APR, Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej, sygn. 19, Kursy dla
dorosłych w zakresie szkoły powszechnej.

Słuchacze kursów realizujący program klasy VII, w celu
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej byli
zobowiązani do złożenia egzaminu dla eksternów w zakresie
wszystkich przedmiotów. Pewien wyjątek w tym zakresie ustalono
jedynie dla kandydatów, którzy mieli ukończone 18 lat – mogli oni
ubiegać się o zwolnienie z egzaminu z przedmiotów artystyczno
- technicznych23.
W roku szkolnym 1947/1948 zorganizowano dla młodzieży
do lat 18-tu kursy początkowe stopnia I, II lub III w następujących
miejscowościach24:
1.
Kolbuszowa Dolna – III stopień
2.
Lipnica – I stopień
3.
Hucina – I stopień
4.
Kłapówka – II stopień
5.
Dąbrówka – III stopień
6.
Poręby Dymarskie – II stopień
7.
Klatki – III stopień
8.
Rusinów – I stopień
9.
Trzebuska – III stopień
23

24

APR, Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej, sygn. 2, egzaminy dla
eksternów w 1946 roku.
APR, Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej, sygn. 37, Kursy początkowe
dla młodzieży.
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10.
11.
12.
13.

Trzeboś – III stopień
Osia Góra – I stopień
Krzątka – II stopień
Kosowy – II stopień
Zalecano, aby absolwenci kursów początkowych utrwalali
zdobyte umiejętności. Odpowiednią do tego celu formą (podobnie
jak w przypadku dorosłych analfabetów) miały być zespoły czytelnicze i samokształceniowe organizowane przez szkoły i świetlice
wiejskie. W roku szkolnym 1947/48 na terenie powiatu odnotowano działalność pięciu takich zespołów z łączną liczbą 152
uczestników25.

Zespoły czytelnicze i samokształceniowe w roku
szkolnym 1947/1948
1.
2.
3.
4.
5.

Korczowiska – 30 uczestników
Przedbórz – 58 uczestników
Nienadówka – 18 uczestników
Nowa Wieś – 21 uczestników
Siedlanka – 25 uczestników

Rok później, tj. w roku szkolnym 1949/1950, liczba tych
zespołów zwiększyła się do 12, a liczba uczestników do 177 osób
w wieku 14-20 lat. W latach następnych obserwowano spadek
liczby zespołów samokształceniowych. Dane z roku 1960/1961
wskazują na funkcjonowanie jedynie 5 takich zespołów z liczbą
53 uczestników.

6. SZKOły PODSTAWOWe DLA PRACUJąCyCh
Na przełomie roku 1948 i 1949 zmieniło się nastawienie
władz do kursów dla dorosłych, które w większości powstawały spontanicznie i miały znaczną autonomię w zakresie treści
programowych. System oświaty dorosłych, na wzór rozwiązań
radzieckich, został wkrótce ściśle określony i upaństwowiony.
W ten sposób zlikwidowano autonomiczność kształcenia dorosłych. Dotychczasowe formy działania zastąpiono rozwojem szkół
dla pracujących w zakresie nauczania początkowego i szkoły
podstawowej26.
25
26

Tamże, Uniwersytety Niedzielne.
W roku szkolnym 1949/50 na terenie powiatu prowadzono jeszcze
20 kursów dla dorosłych. Uczęszczało na nie 338 słuchaczy.
Uczniów, którzy nie nadążali za pozostałymi ze względu na duże braki
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Zgodnie z zaleceniami władz, na terenie powiatu, rozwinęła
się sieć takich szkół, które realizowały program klasy V, VI lub VII
szkoły podstawowej, a niekiedy także kursy początkowe.
Kursy i szkoły dla pracujących w latach 1950-1957
Lp. Forma

Miejscowość

Rok
Liczba
Realizowany program
szkolny
uczniów
1950/51 Klasa V – VII
84
1952/53 Klasa VI, VII (3 odziały)
74
1952/53 Klasa wstępna (2 oddziały),
26
Klasa V – 4 oddziały,
42
klasa VI – 5 oddziałów,
61
klasa VII – 3 oddziały
53
79
1950/51 Klasa VI i VII
81
1952/53 Klasa VI, VII (2 oddziały)
37
1954/55 Klasa VI, VII
1955/56 Klasa V+VI, VII
35
16
1956/57 Klasa VI
1950/51 Klasa wstępna
48
1954/55 Klasa VII
12

1.

szkoła

Kolbuszowa

2.

szkoła

Cmolas

3.

szkoła

Raniżów

4.

kurs

5.
6.

kurs
szkoła

Poręby
Dymarskie
Górno
Sokołów

7.

kurs

Posuchy

8.

kurs

Poręby
Kupieńskie

1950/51 Klasa V

9.

szkoła

Spie

1954/55 Klasa VII
1955/56 Klasa VII

18
18
61
18
Zlikwidowany
30.04.51
17
17

1954/55 Klasa VII

20

1954/55
1954/55
1954/55
1955/56
1956/57
1954/55
1955/56
1954/55
1956/57

23
14
16
15
*
18
15
13
*

10. szkoła
11. szkoła
12. szkoła

Kolbuszowa
Górna
Widełka
Krzątka

13. szkoła

Ostrowy
Baranowskie

14. szkoła

Klatki

15. szkoła

Nowa Wieś

16. szkoła
17. szkoła
18. szkoła

Wola
Rusinowska
Kopcie
Zielonka

1950/51 Klasa wstępna
1950/51
1950/51
1952/53
1950/51

Klasa V
Klasa VII
Klasa VI, VII (2 oddziały)
Kurs wstępny

Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa

VII
VII
VII
V, VII
VII
VII
VII
VII
VII

22

1954/55 Klasa VII

15

1955/56 Klasa VI - VII
1955/56 Klasa VI - VII

15
15

w wiadomościach szkolnych, grupowano w tzw. klasach wstępnych
przygotowujących do nauki w klasach V-VII.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła

Turza
Rusinów
Lipnica
Dzikowiec
Siedlanka
Trzęsówka
Kupno
Brzostowa Góra
Komorów

1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1956/57
1956/57
1956/57

Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa

V - VI
VII
VII
VII
VII
VI - VII
VII
VII
VII

15
15
16
16
15
14
*
*
*

Źródło: APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej,
sygn.1840,1822,1859,1848,1782.
* Na zajęcia uczęszczało łącznie 91 osób.

Intensyfikacja kształcenia dorosłych wynikała z założeń
planu 5-letniego (lata 1960-1965), który zakładał wzmożenie
działań w kierunku dokształcania pracowników w wieku 18-35
lat w zakresie szkoły podstawowej. Władze powiatu planowały, że
w roku szkolnym 1960/1961 zostanie powołana kolejna szkoła
podstawowa dla pracujących. Przewidywano, nauczaniem w zakresie szkoły podstawowej, objąć łącznie około 570 osób27.
W szkołach dla pracujących obowiązywały egzaminy eksternistyczne w zakresie klas V-VII, a mianowicie: z matematyki
i języka polskiego w klasie V i VI; z języka polskiego, matematyki
i historii w klasie VII28.
Szczegółowe zasady funkcjonowania szkół dla pracujących
określiło Zarządzenie Ministra Oświaty z 4 marca 1955 roku w/s
organizacji roku szkolnego 1955/56 dla pracujących. Informowało
ono m.in., że:
„[...]1. Do klasy wstępnej przyjmowani są absolwenci kursów nauczania początkowego na podstawie zaświadczenia zdanego
egzaminu. Inni kandydaci na podstawie świadectwa ukończenia III
klasy szkoły podstawowej lub na podstawie egzaminu wstępnego
z języka polskiego i matematyki.
2. Do klasy V przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają
świadectwo ukończenia klasy IV szkoły podstawowej lub złożą egzamin wstępny z języka polskiego i matematyki (ustny i pisemny).
3. Do klasy VI i VII przyjmowani są kandydaci na podstawie świadectwa szkolnego uprawniającego do przyjęcia do wyższej
27

28

APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
1825, Oświata dorosłych w roku 1959/60. Źródła nie podają, w jakiej
miejscowości uruchomiono kolejną szkołę.
APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
1783, Pismo kierownika Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 8 marca 1955 roku.
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klasy lub po złożeniu egzaminu wstępnego ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania klas niższych, uwzględniający
również egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki.29
Rok szkolny w szkołach podstawowych dla pracujących na
wsi rozpoczynał się 15 października i kończył 31 marca. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogły być przesunięte na
wniosek Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej lub Miejskiej
Rady Narodowej przez Wojewódzką Radę Narodową”.
Zarządzenie określiło również plan nauczania w tego typu
szkołach:
Plan nauczania w szkołach podstawowych dla pracujących w roku
szkolnym 1955/56
L.p.

Przedmiot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

j. polski
historia
biologia
geografia
matematyka
fizyka z astronomią
chemia

Klasa
wstępna
8/6
3/2
0/1
0/2
4
-

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

6
2
1
2
4
-

5
2
1
1
4
2
-

4
2
1
2
3
2
1

Źródło: APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej,
sygn. 1782, Załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty z dn. 8 czerwca
1955 roku.

Społeczeństwo powiatu stopniowo przekonywało się do
potrzeby posiadania wykształcenia, przynajmniej podstawowego.
Posiadanie świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej
dawało bowiem szersze możliwości zatrudnienia – wymagane było
przy ubieganiu się o pracę w przemyśle, handlu.
Szkoły dla pracujących funkcjonowały przy większości młodzieżowych szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się wieczorem
i były prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
Osobom nie pracującym nie stwarzano problemów z przyjęciem do
takiej szkoły. Wiek uczestników był zróżnicowany. Program kursu w zakresie klasy VII (rok szkolny 1962/63) obejmował osiem
przedmiotów: j. polski, historia oraz wiadomości o Polsce i świecie,
biologia, geografia, matematyka, fizyka, chemia. Dopuszczalną
była również krótsza forma kursu, obejmująca cztery przedmioty
29

APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
1782, Załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty z 8 czerwca 1955
roku.
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i o połowę mniej zajęć. Jednakże jego absolwenci nie uzyskiwali
świadectwa ukończenia siedmioklasowej szkoły podstawowej.
Kursanci korzystali ze specjalnych podręczników. Egzaminy eksternistyczne (na zakończenie określonej klasy: V, VI lub VII)
odbywały się w maju, przed Państwową Komisją Egzaminacyjną
powoływaną przez Wydział Oświaty i Kultury – Inspektorat Oświaty
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej30.

7. INNe fORMy eDUKACJI DOROSłyCh
Od początku lat 50-tych organizowane były na terenie powiatu masowe kursy języka rosyjskiego. Polecano, aby uczestniczyli w nich pracownicy wszystkich większych zakładów i instytucji.
Zajęcia na kursach odbywały się zazwyczaj dwa razy w tygodniu po
dwie godziny. Prowadzili je nauczyciele szkół podstawowych i średnich, którzy znali język rosyjski. W 1955 roku, na terenie powiatu
zorganizowano 11 kursów tego typu, z liczbą 127 uczestników.
W okresie późniejszym, tj. w 1967 roku, liczba uczestników tych
kursów zmniejszyła się do 75, a liczba kursów do pięciu. Kursy
te, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty z 11 grudnia 1954
roku, kończyły się egzaminem, którego zdanie było niezbędnym
warunkiem ukończenia kursu31.
Inną formą edukacji dorosłych były tzw. Uniwersytety
Niedzielne, które w okresie późniejszym zmieniły nazwę na Uniwersytety Powszechne. Ich działalność polegała na uświadamianiu
ludności wiejskiej w zakresie uprawy ziemi, hodowli zwierząt,
weterynarii, ogrodnictwa, higieny osobistej, wychowywania dzieci
itp. W roku 1947/48 zamierzano powołać trzy takie uniwersytety – w Kolbuszowej, Sokołowie i w Mazurach. Udało się jednak
zorganizować tylko jeden uniwersytet – w Mazurach, którego słuchaczami w roku 1947/48 było około 100 osób. Dalszych dwóch
nie zorganizowano z powodu braku nauczycieli32.
30

31

32

Na podstawie wspomnień i analizy świadectwa szkolnego Genowefy
W., uczestniczki kursu w zakresie klasy VII w Szkole Podstawowej
dla Pracujących w Hucie Komorowskiej, w roku szkolnym 1962/63.
Kierownikiem kursu był Adam Kopeć (kierownik szkoły).
APR, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn.
2062, Kursy masowe języka rosyjskiego. W roku 1955 kursy języka rosyjskiego zorganizowano w PZGS w Kolbuszowej i w szpitalu.
Uczestnicy wpłacili 475 zł tytułem wpisowego.
APR, Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej, sygn. 19, Uniwersytety
Niedzielne. Nauczyciele na kursach dla dorosłych byli opłacani nieregularnie przez samorządy za pośrednictwem Inspektoratu Szkolnego. Obowiązek finansowania oświaty dorosłych w całości ciążył
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Uniwersytety Powszechne na terenie powiatu kolbuszowskiego
w latach 1947-1967
Lp.

Rok szkolny

1.
2.
3.
4.
5.

1947/48
1949/50
1959/60
1960/61
1966/67

Liczba uniwersytetów
(miejscowość)
1 (Mazury)
2 (Mazury, Sokołów)
9
4
9 dla rodziców + 1 młodzieżowy

Liczba
uczestników
100
60
320
120
254+21

Źródło: APR, Inspektorat Szkolny w Kolbuszowej, sygn.19 oraz Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej, sygn. 1825,183

***
Druga wojna światowa uniemożliwiła dużej grupie społeczeństwa rozpoczęcie lub kontynuację nauki w szkole podstawowej. Osoby bardziej świadome podejmowały kształcenie z własnej
inicjatywy. W powiecie kolbuszowskim zorganizowano różnorodne
formy szkolnictwa podstawowego dla dorosłych. Wiele osób opornie
podchodziło do nauczania, stąd prowadzone były również działania
uświadamiające, głównie w środowiskach wiejskich. Założenia
planu pięcioletniego (1960 – 1965) zmobilizowały środowiska
oświatowe do rozwijania różnorodnych form edukacji dorosłych.
Wymóg ukończenia klasy VII przy ubieganiu się o pracę był
przestrzegany przez większość zakładów przemysłowych. Zmobilizowało to wiele osób do uzupełnienia wykształcenia w zakresie
szkoły podstawowej.

Literacy campaign in Kolbuszowa poviat
and adult primary education in the first years
after the Second World War
In the after-war Poland a big part of society (about 20%
of the population being above 10 years old) could not read and
write. After the Second World War, the new authority- the aim of
which was to create a “new social order”- decided to deal with the
“ decades of neglect” in this respect. A literacy campaign was already launched in 1945. However, the amount of work connected
with the rebuilding of the country prevented this task from being
na samorządach gminnych, które z powodu bardzo małych środków
finansowych nie radziły sobie z narzuconym im zobowiązaniem.
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completed. Moreover, society (especially the rural population) was
quite reluctant to these educational actions.
In 1949 a new literacy law was enacted, which significantly
contributed to the intensifications of the fight against illiteracy.
According to this law, all those who could write and read were
supposed to teach illiterates. The greatest responsibility was placed
on teachers and headmasters of primary schools, who were not
properly paid for their additional work.
After 1948 (the foundation of the Polish United Workers’
Party) adult education was organized in the form of primary schools for working citizens. The courses organized by these schools
were very popular as the certificate confirming the completion
of the 7th class had the same importance as the primary school
leaving certificate and increased an opportunity of finding a good
job in industry or trade. A possibility of social advance created by
education was a great incentive for the people from Kolbuszowa
poviat and significantly contributed to overcoming their reluctance
to a literacy programme.
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Samorząd powiatu kolbuszowskiego
w latach 1867-1939.
Wprowadzenie do monografii
Utworzenie w 1867 roku powiatu politycznego i autonomicznego w Kolbuszowej przez połączenie powiatów rządowo-sądowniczych kolbuszowskiego i sokołowskiego oraz włączenie do
niego 11 gmin z powiatów głogowskiego, mieleckiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego spowodowało potrzebę powołania instytucji
samorządowych.
Pierwszym starostą kolbuszowskim został, jak podaje
M. Skowroński, dr Józef Michniewski, a komisarzem rządowym
Władysław Marynowski. W 1870 roku w starostwie pracowało 2
adiunktów: Józef Będarzewski i Marceli Jaworski, sekretarz Marceli Orzechowski i lekarz powiatowy dr Władysław Niesiołowski1.
W starostwie był też wydział podatkowy zatrudniający 5 pracowników. Sprawami budowlanymi i inwestycyjnymi w powiecie kolbuszowskim zajmowały się odpowiednie wydziały starostw najpierw
w Rzeszowie, a od 1885 r. w Nisku2.
Ustawa z 12 sierpnia 1866 roku, powołująca powiaty samorządowe, równocześnie stwierdzała, że podstawową jednostką
samorządu terytorialnego jest gmina wiejska lub miejska z wybieranym co trzy lata zarządem gminy. Władzą gminy byli: naczelnik,
zwyczajowo zwany wójtem i rada gminy, w miastach zaś burmistrz
i rada miejska. Gminy miały swój ustawowy zakres uprawnień
oraz obowiązki powierzone do wykonania. Uprawnieniami gminy
były wszystkie sprawy dotyczące interesu gminy i mogące być
1

2

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lemberg 1870, s. 136.
M. Skowroński, Rys historyczny powiatu kolbuszowskiego 1855-1975
/Rys historyczny powiatu. w: Powiat kolbuszowski 1855-2005, red.
W. Walat, Kolbuszowa 2005, s. 17.
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załatwione jej siłami. Gmina zarządzała więc własnym majątkiem,
utrzymywała drogi gminne, policję gminną – polową, zdrowia,
ogniową i budowlaną. Inne obowiązki powierzał gminom powiat3.
Rada powiatowa była wyższym stopniem samorządu, wybieranym na 6 lat. Wyłaniała spośród siebie organ wykonawczy:
Wydział Powiatowy. Wydziałowi Powiatowemu przewodniczył
prezes, zwany marszałkiem powiatu. Rada dla swoich działań,
zwłaszcza w dziedzinie komunikacji czy zdrowia, czerpała środki
z majątku powiatu lub uchwalanych i zatwierdzanych przez sejm
dodatków do podatków; nadzorowała też rady gminne w powiecie4.
Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej w Kolbuszowej
odbyło się 1 lutego 1868 roku. Przewodniczył mu Zdzisław hr.
Tyszkiewicz z Weryni. Do kolbuszowskiej Rady Powiatowej weszło 8 przedstawicieli z grupy właścicieli większych posiadłości, 6
z gmin miejskich i 12 radnych z gmin wiejskich5. Sześcioosobowy
Wydział Powiatowy stanowili przedstawiciele większych posiadłości ziemskich. Prezesem został Zdzisław Tyszkiewicz z Weryni,
zastępcą Władysław Rey z Zielonki, członkami zaś Teodor Błotnicki z Dzikowca, dr med. Władysław Niesiołowski z Trzęsówki,
Stanisław Politalski z Przewrotnego, Leopold Rychlicki z Wilczej
Woli i rolnik z Kolbuszowej Górnej Andrzej Kabała. Zastępcami
członków Wydziału Powiatowego byli na ogół przedstawiciele gmin6.
Z czasem następowały zmiany w składzie Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego. Coraz częściej wybierani do nich byli także
przedstawiciele inteligencji, różnych zawodów oraz rolnicy.
Najdłużej w organach samorządu powiatowego w Kolbuszowej zasiadali:
• reprezentanci większych posiadłości: dr Jan Hupka – właściciel ziemski z Niwisk i wieloletni poseł do Sejmu Krajowego, Adam Kozłowiecki – właściciel ziemski z Huty Komorowskiej, Jan Pasek Błotnicki – właściciel ziemski z Dzikowca,
Jakub Ekstein – przedsiębiorca i zastępca burmistrza
w Kolbuszowej, ks. Czesław Królikowski – proboszcz parafii
Dzikowiec, członek Rady Szkolnej i Okręgowej, Karol Rampelt – notariusz w Sokołowie, Ludwik Seeliger – adwokat
i syndyk Powiatowej Kasy Oszczędności w Kolbuszowej,
Ks. Melchior Zapała – proboszcz parafii Cmolas.
3

4
5

6

K. Grzybowski, historia państwa i prawa Polski, t. IV: Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, Warszawa 1892, s. 307.
Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych 1889 r., nr 24.
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Archiwum historyczne
(MKLK AH), sygn. 1, Księga Uchwał Rady Powiatowej w Kolbuszowej
1868-1919.
Tamże.
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• reprezentanci gmin miejskich: Franciszek Bemben – aptekarz kolbuszowski, ks. Jan Markiewicz – proboszcz parafii
Kolbuszowa, Józef Koziarz – rzemieślnik i burmistrz Sokołowa, Jan Słomiany – rolnik z Sokołowa, Henryk Welfe –
Okręgowy Inspektor Szkolny, Herseh Wolf – przedsiębiorca
i zastępca naczelnika gminy Majdan.
• reprezentanci gmin wiejskich: Maciej Gorzelany – rolnik
z Kolbuszowej Górnej i członek dyrekcji Powiatowej Kasy
Oszczędnościowej w Kolbuszowej, Gabriel Jarosz – rolnik z Kupna, Józef Sondej – rolnik z Mazur, Wawrzyniec
Kopeć – rolnik z Woli Rusinowskiej, Jakub Puk – rolnik
z Lipnicy, Michał Rzeszutek – rolnik z Ostrów Tuszowskich,
Stanisław Majka – rolnik z Przedborza, Stanisław Kopeć
– rolnik z Kopci, Jan Piechota – rolnik z Trzęsówki, Błażej
Lis – rolnik z Woli Raniżowskiej.7
Urząd marszałka powiatu sprawowali: nieprzerwanie przez
26 lat Zdzisław hr. Tyszkiewicz, po jego śmierci jego bratanek
i spadkobierca Janusz hr. Tyszkiewicz. Kolejnym, a zarazem
ostatnim marszałkiem powiatu kolbuszowskiego był dr Jan Hupka, dziedzic z Niwisk8. Funkcję marszałka przyjął w 1928 roku.
Wydział Powiatowy prowadził biuro, w którym było zatrudnionych 3-5 mianowanych urzędników (sekretarz, inżynier drogowy, kancelista, rachmistrz i kontroler). Wykonywali oni wszystkie
czynności związane z funkcjonowaniem Rady Powiatowej, a także
prowadzili dokumentację: majątku trwałego i ruchomego gmin
wiejskich i miejskich, budżetów gmin, księgi lustracji urzędów
gminnych, księgi kas pożyczkowych gminnych, wykazy gminnych
statystyk i kataster dróg i mostów w powiecie.
Sesje Rady Powiatowej odbywały się cztery razy w roku. Były
to posiedzenia jawne, w których mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Posiedzenia Wydziału Powiatowego zwoływano dwa,
trzy razy w miesiącu, w zależności od potrzeb9. Nadzorując rady
gminne, Wydział Powiatowy opracowywał i wydawał zarządzenia
7

8

9

Zestawienie opracowano na podstawie Księgi Uchwał Rady Powiatowej Kolbuszowej 1868-1919, MKLK AH, sygn. 1, 2, 3 i Księgi Protokołów i Uchwał Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego za okres
od 3 lipca 1915 do 29 lutego 1928, MKLK AH, sygn. 1, 2, 5, Księgi
Protokołów i Uchwał Rady Powiatowej w Kolbuszowej 1928-1938,
Archiwum Państwowe w Rzeszowie (dalej: APR), sygn. 16.
Księga Protokołów i Uchwał Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego; J. Hupka, Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie kombatanta,
Niwiska 1936, s. 83.
MKLK AH, Księga Protokołów i Uchwał Rady Powiatowej i Wydziału
Powiatowego za okres od 3 lipca 1915 do 29 lutego 1928.
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i instrukcje dla nich. Organizował narady z naczelnikami gmin,
lustracje i kontrole w kancelariach gminnych. Zachowane protokoły sesji Rady Powiatowej i posiedzeń Wydziału Powiatowego
oraz Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowskiej
za okres czasu od 22 września 1867 do 22 września 1892 roku
pokazują, że wprowadzony w okresie autonomii samorząd terytorialny, pomimo różnych trudności, coraz sprawniej wykonywał
swoje zadania na poziomie gminy i powiatu10.
„[...] Zwyczajowi dawnemu, że załatwianie spraw gminnych
odbywać się musiało najczęściej w szynkowniach, raz na zawsze
położono tamę i obecnie funkcjonuje zwierzchność gminna bądź
we własnych umyślnie na ten cel urządzonych budynkach kancelaryjnych, bądź w budynkach mieszkalnych u wójta.
Na wszelkie papiery urzędowe sprawiły gminy zamykane
szafy, a część gmin większych zaopatrzyła się z inicjatywy Wydziału
Powiatowego w kompletny zbiór ustaw administracyjnych.
Raczenie się trunkiem podczas urzędowania należy obecnie
do nader rzadkich wypadków – a usunięto zwyczaj ten karami
dyscyplinarnymi na wójtów nałożonemi i zasądzeniem ich na
zwrot wydatków za trunki, których koszt do r. 1868 kasa gminna
ponosić musiała.
Główną zaporą rozwijania się autonomii gminy byli pisarze gminni, rekrutowani przeważnie z usuniętych osób z różnych
władz i osobistości wykolejonych, którym obszerny zakres działania
urzędów gminnych obok wójtów analfabetów, dawał sposobność
wyzyskiwania ludności wiejskiej [...]”11.
Wydział Powiatowy, nie mogąc doczekać się wydania przez
gminy instrukcji dotyczących pracy i powoływania sekretarzy, sam
wydał stosowną instrukcję, której przestrzegania rygorystycznie
10

11

Podstawowymi źródłami dokumentującymi pracę samorządu w powiecie kolbuszowskim w latach 1867-1939 są materiały źródłowe
przechowywane w Archiwum Państwowym w Rzeszowie: Protokoły
i uchwały z posiedzeń Rady Powiatowej w Kolbuszowej 1928-1939,
sygn. 16, Protokoły i uchwały Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
1921-1939, sygn. 3 oraz w Muzeum Kultury Ludowej Archiwum Historyczne w Kolbuszowej: Księga Protokołów i uchwał Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego za okres 3 lipca 1915 do 29 lutego1928,
sygn. 1, 2, 5, Księga uchwał Rady Powiatowej Kolbuszowskiej 18681919, sygn. 1, 2, 3, Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej
Kolbuszowskiej za okres czasu od 22 września 1867 do 22 września
1892 roku, Kraków 1892.
Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowskiej za okres
czasu od 22 września 1867 do 22 września 1892 r., Kraków 1892,
s. 69.
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kontrolował12. Opracował także zasady prowadzenia rachunkowości gminnej, w tym instrukcje dla kasjerów. Zewidencjonował
majątek gmin (obligacje, spichlerze i kasy pożyczkowe, kapituły
serwitutowe, budynki, grunty, pastwiska, łąki, lasy gminne i drogi
gminne)13.
W przywoływanym sprawozdaniu m. in. napisano o drogach: „Dotąd nie posiada powiat murowanych dróg gminnych, nie
odebrawszy bowiem ani jednego sążnia drogi murowanej, ograniczyć się musiał na budowie najgłówniejszych dróg powiatowych.
Drogi gminne w całym powiecie z terenem piaszczystym,
nie mogą być nigdy do tego stopnia zaniedbane, iżby komunikacja
mogła być przerwaną – wymagają jednak ustawicznej opieki, gdyż
rowy przydrożne, już po kilku miesiącach zasypane piaskiem,
odnawiane być muszą, inaczej po każdej większej ulewie tworzą
się kałuże i roztopy. [...]”14.
Stan dróg w powiecie regularnie kontrolował technik powiatowy. Po każdej kontroli (2 razy w roku) składał szczegółowe
sprawozdanie.
Wszystkie gminy powiatu miały dozorców polowych.
W wielu większych miejscowościach wybrano po dwóch, a nawet
trzech. Ich obowiązkiem było o każdej wyrządzonej szkodzie w polu
powiadomić miejscową władzę15.
Dozór nad żywnością istniał jedynie w miejscowościach,
w których odbywały się targi. W Kolbuszowej i Sokołowie sprawowali go – na podstawie stosownych decyzji Wydziału Powiatowego
– lekarze miejscy i rewizorzy policji, zaś w Raniżowie i Majdanie
miejscowa policja16. Lekarze miejscy sprawujący funkcję policyjno – kontrolną narażali się kontrolowanym. Często powierzano
lekarzom funkcje lekarza miejskiego tylko na czas zamknięty. Tak
było między innymi w Sokołowie. świadczy o tym fragment protokołu posiedzenia zarządu gminy: „Przewodniczący przedstawia
Zarządowi, że w myśl paragrafu 8 ustawy sanitarnej z dnia 2 lutego
1891 roku tymczasowe obsadzenie posady lekarza miejskiego nie
może trwać dłużej jak jeden rok. Ponieważ rok tymczasowej służby
lekarza miejskiego, dr Szostkiewicza upłynął z dniem 28 lutego
1906 roku – zatem ma Zarząd powziąć uchwałę co do stabilizacji
dr Szostkiewicza. Zarząd większością głosów nie uchwala stabili-
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Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże.

s.
s.
s.
s.

70.
72-79.
79.
80.

106

Zbigniew Lenart

zacji lekarza miejskiego, odwołując się, że mieszkańcy na żadną
stabilizację się nie zgadzają”17.
Nad miarami i wagami czuwały wszystkie urzędy gminne
całego powiatu. Z przeprowadzonych kontroli do 1 października
musiały Wydziałowi Powiatowemu złożyć szczegółową relację18.
Nie do przecenienia była rola policji sanitarnej, „którą władza polityczna ściśle kontroluje, nie może jednak z taką ścisłością
być wykonywana jak tego referat sanitarny tutejszego powiatu
wymaga”19. Powodem tego stanu był: „zupełny brak środków potrzebnych do utrzymania w gminach tego ładu, jaki w miastach
o większej ilości mieszkańców jest pożądany”20. Dlatego gminy:
„ograniczyć się musiały na utrzymanie porządków w ulicach
i domach miasteczka, pobudowały rzeźnie, jatki, dopilnowały
uporządkowania domów gościnnych – przestrzegają uprzątnięcia
nawozów i nadzorują ustawicznie czyste utrzymanie studzien publicznych i prywatnych. Gminy Kolbuszowa i Raniżów zbudowały
znacznym kosztem duże publiczne studnie – budowa studzien
w innych gminach jest w toku”21.
Gminy uchwalały również regulaminy dotyczące porządku
i higieny w rzeźniach, np. 30.09.1931 r. Rada Gminy Sokołowskiej
jednogłośnie uchwaliła:
„1.
By porządek w rzeźni i na około rzeźni był należycie
utrzymywany,
2.
By łapki cielęce i wszelkie odpadki natychmiast na koszt
bijącego były z rzeźni wywiezione i zakopane na grzebowisku gminnym,
3.
By mięso do jatek było przewożone wozem na ten cel
sporządzonym
4.
By w jatkach był wzorowy porządek a przynajmniej raz na
tydzień była przeprowadzana kontrola,
5.
By lekarz weterynarii był bezwzględnie obecnym w rzeźni
przed i po uboju każdej sztuki przeznaczonej na ubój”22.

17

18
19
20
21
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APR, Zespół miasta Sokołowa 1978-1944 (Zespół miasta Sokołowa)
Księga Uchwał gminy wspólnej w Sokołowie 1904-1907, sygn. 23,
Protokół posiedzenia Zarządu Gminy dnia 2 maja 1906 roku.
Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej, s. 81.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
APR, Zespół miasta Sokołowa, Protokoły Posiedzeń z Rady Gminnej
i Zwierzchności Gminnej i Zarządu Miejskiego w Sokołowie (19311935), sygn. 29, Protokół posiedzenia Rady Gminnej Sokołowskiej
odbytego w dniu 30.09.1931.
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Wszystkie gminy powiatu miały oglądaczy zwłok i bydła23.
Gminy miejskie: Kolbuszowa, Majdan, Sokołów i Raniżów wystawiły domy dla „ubogich kalek”, które w przypadku epidemii
miały być przemienione na szpitale24. „[...] Ubogich pogrążonych
w ciężkim niedostatku, tak iż nawet na ciepłą strawę i opał zarobić
nie mogą, wspierać trzeba w miarę ich rzeczywistych niezbędnych
potrzeb – zalecono w Instrukcji dla policji – w tym celu każdy policyi
rewizor poda o nich szczegółową wiadomość burmistrzowi miasta,
a względnie naczelnikowi gminy.
Obowiązkiem będzie policyi rewizora upominać ubogich,
szczególnie do pracy i trzeźwości, nastręczać chcącym pracować
sposobności do zarobku, próżniaków zaś, włóczęgów i nałogowych pijaków wskazać zwierzchności gminnej do odpowiedniego
postępowania”25.
Bardzo ważną kwestią dla samorządów gminnych i powiatowego była ochrona przeciwpożarowa. Przeprowadzone analizy
powstawania pożarów, zwłaszcza w terenach wiejskich, doprowadziły do przekonania, że we wszystkich niemal przypadkach,
powodem pożaru były wady w konstrukcji kominów i ognisk, brak
dozoru przy czyszczeniu kominów i nieostrożność przy suszeniu
lnu i konopi oraz przechowywanie na strychach łatwopalnych
przedmiotów. Tworzenie straży ogniowych w miastach, trzymanie
pogotowia we wsiach, zaopatrywanie straży w niezbędny sprzęt
ratowniczy oraz opracowywanie zasad zachowania w przypadku
pożaru, było jednym z ważniejszych zadań Wydziału Powiatowego.26
z jego inicjatywy założono ochotnicze straże pożarne: w Kolbuszowej w 1875 r., w Majdanie i Raniżowie w 1886 r. i w Sokołowie
w 1888 r.27 „Wydział Powiatowy na utrzymanie i uzupełnienie przyborów ratunkowych każdego roku z własnych funduszów znaczne
udzielał datki”28. Opracował też „instrukcję ogniową” dla gmin:
„Każda gmina urządzi u siebie straż ogniową i podzieli
ludność, która do tej straży jest zdolna, na 4 klasy, a to:
1-sza klasa ma być użyta do ratowania palących się
budynków;
2-ga klasa do ratowania zagrożonych od ognia;
3-cia klasa do noszenia wody, do wynoszenia sprzętów
i czuwania nad temiż;
23
24
25
26
27
28

Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowskiej, s. 26.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże.

Zbigniew Lenart

108

4-ta klasa ma tworzyć rezerwę dzieląc się w ten sposób, że
jedna połowa patrolować winna po całej gminie dla zapobieżenia zwykłym kradzieżom, druga połowa zaś ma czuwać,
jeżeliby w dalszych punktach od palących się budynków
wiatr ogień przerzucał i takowy w ten moment przytłamiać.
Wszystkie cztery klasy z tej straży ogniowej powinny być
zaopatrzone w narzędzia stosowane do gaszenia ognia, a każda
z powyższych czterech klas ma mieć stałego odpowiedzialnego za
swój wydział przewódcę. Najstosowniej by było, aby Rada gminna
ze swego grona ludzi na tych przywódców wybierała.
Wskazane byłoby, gdyby w każdej gminie wyznaczono premia dla tych, którzy się przy ratunku ognia odznaczą – fundusz
na te premia dałby się utworzyć z kar za niewypełnienie służby
ogniowej nałożonych”29.
Każda gmina zobowiązana była sporządzić spis gospodarzy
i określić, jaki obowiązek ma każdy z nich podczas pożaru oraz
z jakimi narzędziami do gaszenia pożaru miał się zgłosić. Spisy te
były przechowywane i aktualizowane w gminach. Drugi aktualny
egzemplarz musiał być dostarczony do Wydziału Powiatowego30.
Gminy wiejskie miały obowiązek raz w roku dokonać przeglądu
„przyrządów ogniowych”, kominów i ognisk i o wykonaniu tego
obowiązku powiadomić Wydział Powiatowy. W gminach miejskich
przeglądy te odbywały się raz na kwartał w obecności urzędnika
wydziału. W przypadku stwierdzenia usterek – usuwano je natychmiast31. W okresie letnim utrzymywano w gminach miejskich
pogotowie zaprzęgów do przewiezienia urządzeń ratowniczych
i podwójnie wzmocnioną straż nocną. Kominiarze zaś mieli obowiązek składać naczelnikom gmin raz w miesiącu raport o brakach
w zabezpieczeniu przeciwpożarowym (nieczyszczeniu komina,
pęknięciu w kominach, braku drabiny, bosaka itp.) w poszczególnych domach. Również w takim raporcie musiała być informacja
o terminie i sposobie usunięcia nieprawidłowości32.
Na polecenie Wydziału Powiatowego w każdej gminie
wprowadzono sygnały pożarowe33. Gminy pomagały pogorzelcom
w różny sposób, np. po pożarze w sierpniu 1904 roku w Sokołowie wystąpiono o zapomogi rządowe i zwolniono pogorzelców od
opłaty za czynności urzędowe: „Na wniosek p. Juliana Słomianego
Rada Gminna jednogłośnie uchwala wysłać deputację do Jego
29
30
31
32
33
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Ekscelencji Ministra J. Korbera na koszt gminy wspólnej w celu
wyjednania od rządu zapomogi dla pogorzelców i do tej deputacji
wybiera Panów Bolesława Chudzińskiego, Karola Rampelta i Jana
ślązarka. Równocześnie Rada Gminna uchwala poprosić posłów do
Rady Państwa, by raczyli wziąć udział w deputacji Sokołowskiej.
P. Julian Słomiany stawia wniosek, aby Rada Gminna
uchyliła pobieranie kosztów za odbywane komisje budowlane od
pogorzelców i pobrane przez takie koszta, aby stronom zwrócono”34.
Wydział Powiatowy w Kolbuszowej rozporządzeniami, instrukcjami i okólnikami regulował zachowanie ludzi w różnych
dziedzinach życia. Również w zakresie prawa budowlanego, sposobu wykonywania „władzy karnej” przez władze gminne. Nadzorował
urzędy gminne. Dwie gminy miejskie powiatu kolbuszowskiego:
Kolbuszowa i Sokołów, podlegały w pełni działaniu ustaw o budownictwie, natomiast w gminach wiejskich obowiązywały przepisy
o policji budownictwa, wynikające jeszcze z dekretu kancelarii
nadwornej z 9.03.1787 r.35
Wydział Powiatowy, w ramach kontroli wykonywania
„władzy karnej” przez władze gminne, dość długo nie mógł sobie
poradzić z dawnym zwyczajem sądzenia „spraw policyjnych” przez
samego wójta w karczmie lub gdziekolwiek oraz z opłatą obu stron
za sprawę i składaniem zastawu w karczmach. Były to zwyczaje,
z których naczelnicy gmin nie chcieli dobrowolnie zrezygnować,
ponieważ przynosiły im znaczne zyski36. Dość częste prowadzenie
postępowań dyscyplinarnych przeciw naczelnikom gmin, sekretarzom i innym urzędnikom, usuwanie winnych ze stanowisk, ustawiczne pouczanie podczas comiesięcznych sesji i na dorocznych
zjazdach wójtów wyrobiły u nowowybieranych władz gminnych
poczucie potrzeby rzetelnego i sprawiedliwego postępowania. Coraz
częściej mieszkańcy wnosili skargi na postępowanie wójtów i coraz
częściej ich orzeczenia były unieważniane, a wielokrotnie zebrane
grzywny podlegały zwrotowi37. Zdarzały się też przypadki, że po
odejściu naczelnika gminy, zgłaszały się strony z zażaleniami, że
grzywny przez nich pobrane nie zostały wpisane do wykazu kar38.
Podejmowane przez Wydział Powiatowy czynności dyscyplinujące,
w tym różne kontrole oraz wzrastająca uczciwość urzędników spra34
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APR, Zespół miasta Sokołowa, Księga Uchwał Gminy Wspólnej w Sokołowie 1904-1907, sygn. 23, Protokół posiedzenia Rady Gminnej
dnia 25 sierpnia 1904 roku.
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wiły, że z roku na rok skarg obywateli na przedstawicieli władzy
gminnej było coraz mniej39.
Wszystkie zarządzenia Wydziału Powiatowego wydane
gminom w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki gminnej, jak
i „jednolitego” urzędowania wójtów, natrafiały z początku na upór,
złą wolę albo niekiedy opieszałość. Dlatego musiano prowadzić
jak najczęściej kontrole. W tym celu utworzono instytucję delegatów powiatowych. Przydzielono im do nadzoru po kilka gmin,
wyposażono w szczegółowe instrukcje, mówiące co i jak należy
kontrolować i zobowiązano do składania okresowych relacji władzom powiatowym40.
Tabela 1: Spis delegatów powiatowych.
Sekcja
I

Białek Kazimierz

II

Radoszewski Robert

III
IV

Kotyrha Jan
Zagaja Jakub

V

Ks. Sikora Franciszek

VI
VII

Kwaśnik Józef
Kobylarz Jędrzej

VIII

Lubera Benedykt

IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Jabłoński Jan
Niezgoda Piotr
Kobylarz Jędrzej
Marek Wojciech
Straub Adam
Swoboda Franciszek
Szott Bartłomiej

XVI

Cebula Tomasz

XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
39
40

Delegat

Chodziński Bolesław
Lepionka Szczepan
Ks. Broda
Ks. Żywicki
Borodzic Michał
Tokarz Tomasz
Miroś Jan

Tamże.
Tamże.

Gminy do nadzoru przydzielone
Brzezówka, Bukowiec, Domatków, Domatkowska Wola, Przedbórz
Mechowiec, Poręby Dymarskie, Zarębki
z Dubasem
Dzikowiec, Wildental
Górno, Sokołowska Wólka
Hucisko, Huta Przedborska, Leszcze, Niwiska,
Poręby Huciskie, Trześń, Zapole
Brzostowa Góra
Huta Komorowska, Majdan
Jagodnik, Kosowy, Ostrowy Baranowskie,
Ostrowy Tuszowskie Ostrowy Tuszowskie Narod. Przyłęk, Siedlanka, Trzęsówka
Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna
Werynia
Kopcie, Rusinów, Rusinowska Wola
Poręby Kupieńskie
Lipnica, Wola Raniżowska
Krządka
Markowizna, Mazury, Turza
Raniżów, Raniszau-kolonia, Staniszewskie,
Zielonka
Sokołów
Nienadówka, Trzeboś, Trzebuska
Widełka
Wilczowola, Spie
Kolbuszowa Górna
Nowa Wieś, świerczów
Cmolas
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Hadykówka, Komorów
Kłapówka, Kupno

Źródło: Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowskiej za
okres czasu od 22 września 1867 do 22 września 1892 roku, Kraków
1892, s. 97.

Oprócz tego ustanowiono lustratora gmin, którego obowiązkiem było przynajmniej raz na półtora roku skontrolować rachunki
gminne, sposób załatwiania spraw policyjnych oraz o wszystkich
ustaleniach poinformować Wydział Powiatowy41.
Tabela 2: Relacja okresowa z kontroli władzy gminnej.
W GMINIE
Czy posiedzenia rady odbywają się co kwartał
Czy i gdzie jest kancelarya urzędu gminnego
Czy posiedzenia, narady lub inne czynności urzędowe odbywają się po karczmach
Czy protokół posiedzeń Rad gminnych jest należycie prowadzony i kto go
podpisuje
Czy naczelnik gminy i asesorowie pełnią swoje obowiązki
Czy prowadzi się książki urzędowe i jakiego rodzaju (wypisać jakie są książki)
Czy zaciągają Zwierzchności gmin do ksiąg likwidacyjnych i dziennika kasowego
wszystkie przychody i rozchody gminne, stałe i niestałe, kto asygnuje wypłaty
i czy jest kasa i pod czyim kluczem
Czy jest należycie sporządzony inwentarz majątku gminnego
GMINA
Czy rachunki za rok ubiegły złożono i zweryfikowano
Czy gminy budżet ułożyły i czy takowy jest potwierdzony
Czem pokrywają gminy niezbędne wydatki
Czy jest kasa pożyczkowa gminna i jaki znaleziono jej stan
Czy jest śpichlerz gminny i co się w nim znajduje
Czy jest odpowiedni celowi areszt
U kogo skład soli gminnej i po czemu topkę sprzedają
Czy policja miejscowa należycie wykonywana bywa? Czy jest nadzór nad przedmiotami żywności, nad miarą i wagą, nad służącemi, nad obyczajnością, nad
żebractwem i włóczęgami? Czy istnieje policja polowa i kto ją pełni? Kto ma nadzór
nad policją w ogólności? w jakim stanie są narzędzia ogniowe?
W jakim stanie są drogi i mosty, czy drzewiną wszędzie obsadzone

Źródło: Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej w Kolbuszowej za
okres czasu od 22 września 1867 do 22 września 1892 roku, Kraków
1892, s. 96.

Te dokładne kontrole były potrzebne. Zauważono bowiem,
że niektórzy naczelnicy gmin taili pobierane na rzecz gminy podatki
41
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czy inne dochody, a „przy rozprawach policyjnych otrzymane od
podsądnych grzywny na własne używali cele”42. Pomimo tego, że
wyborcy byli coraz bardziej przekonani, że na swoich przedstawicieli powinni wybierać ludzi rozsądnych i znających prawo, to
jednak zdarzały się przypadki, że wybrany naczelnik gminy „źle”
pojmował swoje stanowisko bądź, będąc analfabetą, całe urzędowanie powierzał pisarzowi gminnemu, od którego inteligencji i dobrej
woli zależało rzetelne i uczciwe prowadzenie spraw gminnych43.
Aby wymusić „jednolite”, zgodne z prawem urzędowanie,
Wydział Powiatowy w wielu sprawach wydawał instrukcje i okólniki. Oprócz tego prowadził comiesięczne spotkania wójtów, podczas
których prezes Wydziału lub jego zastępcy wyjaśniali ustawy,
pouczali wójtów o zakresie ich działania i sposobie urzędowania,
a także egzekwowali informacje o sposobie wykonania poleceń
wydanych gminom44. W każdym roku prezes Rady Powiatowej
lustrował kilka gmin. Zwoływał wtedy rady gminne. Przypominał
im o obowiązkach służbowych oraz przyjmował sugestie dotyczące
proponowanych przez nich zmian w zarządzaniu gminą45. Rzetelnych wójtów i pisarzy gminnych nagradzał Wydział Powiatowy pisemnymi pochwałami46. Chcąc utrzymać stały kontakt z ludnością,
prezes Rady Powiatowej często zapraszał wójtów i „znakomitszych”
gospodarzy wiejskich na poufne narady w celu omówienia różnych
spraw należących do zakresu obowiązków gmin i powiatu. Podczas
tych nieformalnych spotkań mówiono też o sprawach prywatnych
mieszkańców47.
Znając pozycję pisarzy gminnych w środowiskach, Wydział
Powiatowy dwa razy w roku zwoływał ich na spotkania, na których
przedstawiano im niedokładności w pracy zauważone w czasie
kontroli lub przekazane przez skarżących się. Wyjaśniano, jaką
rolę sprawują w gminie i jak muszą się zachowywać we wszystkich swoich działaniach48. Aby pisarzami były osoby o właściwej
moralności i kwalifikacjach, z czasem wprowadzono egzamin na
to stanowisko. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku powiat
kolbuszowski posiadał już odpowiednio wykształconych i kompetentnych sekretarzy gminnych49.
42
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Tabela 3. Kwestionariusz kwalifikacyjny pisarzy gminnych.
Imię i nazwisko pisarza gminnego
Wiek i religia i co posiada
Kiedy przyjęty do obowiązku i w których gminach tudzież miejsca
zameldowania.
Jakie miał przedtem zajęcie, czy posiada i jakie świadectwa i krótki
przebieg życia
Jakie posiada wykształcenie
Czy i jakie posiada uzdolnienia do prowadzenia urzędu gminnego
Moralność
Czy na posadzie pisarza gminnego był i za co karany
Czy nie zajmuje się pokątnym pisarstwem
Jakie wywiera wpływy na ludność wiejską
Uwagi sekretarza Wydziału
Uwagi Wydziału Powiatowego

Źródło: Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowskiej za
okres czasu od 22 września 1867 do 22 września 1892 roku, Kraków
1892, s. 99.

Działalność władz samorządu gminnego i powiatowego
nie sprowadzała się tylko do tworzenia warunków do właściwego funkcjonowania urzędu i obsługiwania przez niego obywateli
zgodnie z nadanymi przez ustawę kompetencjami. Władze samorządów podejmowały również inicjatywy mające na uwadze rozwój
gospodarczy gmin i powiatu. Warto tutaj wspomnieć o próbach
założenia szkoły garncarskiej i małej fabryki wyrobów z gliny
w Niwiskach, szkoły koszykarskiej w Kolbuszowej i niższej szkoły
rolniczej w powiecie. Władze samorządowe pobudzały też rozwój
kółek rolniczych oraz innych organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw50. Wypowiadały się również w sprawach dotyczących
osób publicznych. Kiedy 23 października 1918 roku ogłoszono
w „Piaście” krytyczny artykuł o ks. Leonie Szado z Sokołowa, Rada
Gminy Katolickiej zareagowała wyjątkowo mocno: „Rada Gminy
Katolicka jednogłośnie uchwala wyrazy żalu dla powszechnie wielce
poważanego cenionego i sprawiedliwego swego Pasterza, ks. Leona
Szado. Za ten ohydny, nieuzasadniony a podły napad na Niego.
Rada Gminna Katolicka hańbę, podłość i potępienie piętnuje jako
tego autora, jako wyrzutka społeczeństwa, jako nikczemne i podłe
indywiduum nie zasługujące na miano człowieka.
Wreszcie Rada Gminna Katolicka uchwala jednogłośnie
odeprzeć w <<Piaście>> tegoż artykułu jako kłamliwych bezpodstawnych i nieuzasadnionych zarzutów, bo przeciwnie ks. Leon
Szado jako wzorowy kapłan i proboszcz w tak krótkim czasie, bo
50
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w przeciągu 2 lat, położył dla dobra nowobudowanego kościoła
wiele zasług, przez co zjednał sobie ogólny szacunek i poważanie
całej parafii której jest tylko chlubą”51.
Rady Gmin, w okresach szczególnych, w tym przypadku po
I wojnie, przy bardzo dużej inflacji, ustalały ceny podstawowych
artykułów żywnościowych:
„Rada Gminy jednogłośnie uchwala ceny, a mianowicie:
– za 1 kg mięsa wołowego przedniego 25 mp
– za 1 kg słoniny
90 mp
– za 1 kg smalcu
90 mp
– za 1 kg sadła
90 mp
– za 1 kg kiełbasy
60 mp
– za 1 kg polędwicy
50 mp
– za 1 kg żeberek
25 mp
– za 1 l mleka
5 mp
– za 1 kg masła
60 mp
– za 1 jajko
10 f
– za 1 kg cebuli
15 f
– za 1 kg ziemniaka
2 mp 50 f
– za 1 l piwa
5 mp”52
Najdroższe były słonina, smalec i sadło, najtańsze zaś
mięso wołowe, żeberka i polędwica.
Samorządy, świadome swojej misji tworzenia lepszych
warunków życia, nie zrażały się występującym często niezrozumieniem ich działań przez mieszkańców ani nawet oznakami wrogości. „Ktokolwiek poznał z bliska ludność naszą wiejską i dla niej
pracować pragnie, temu wiadomo, że postępowanie z nią w celach
często dla niej najżyczliwszych nie jest bynajmniej łatwe” – napisał
po latach autor Sprawozdania z czynności Rady Powiatowej...53.
Piszący wiedział również, że: „[...] lud [ich] niezwykle ceni za przestawanie z nim i częste i poufne rozmowy – że za taki mały dar
okazuje się wdzięcznym i nabiera ufności. Nie następuje to rychło
ani łatwo, ale gdy nastąpi ufność, staje się stała i na niej oprzeć
się można.
Ci co pracować chcą – napisał dalej – nie zapomnieli też
z pewnością bardzo dawnego, a wielką prawdą tchnącego hasła,
że z pod ręki ludu płynie najobfitsze źródło bogactw krajowych, że
51
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APR, Zespół miasta Sokołowa, Księga Uchwał Gminy Sokołów 19071925, sygn. 29, Protokół Posiedzenia Rady Gminy Katolickiej dnia 23
października 1918 roku.
APR, Zespół miasta Sokołowa, Protokoły i Uchwały z Posiedzeń Rady
Gminy Sokołów, sygn. 20, Protokół z Posiedzenia Rady Gminy w Sokołowie dnia 15 czerwca 1919 roku.
Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej kolbuszowskiej, s. 93.
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ludność stanowi najdzielniejszą kraju siłę, że zatem w tym duchu
pracować jest zasługą”54.
Na przestrzeni siedemdziesięciu dwóch lat funkcjonowania
samorządu w powiecie kolbuszowskim, w okresie przed pierwszą
wojną światową i w dwudziestoleciu międzywojennym, samorządowcy zauważyli, że „w ludności naszej od ostatnich dziesiątek lat
dostrzegać się daje postęp znaczny ku lepszemu”55.
„Lud stał się moralniejszy, pijaństwo dawniej moralnie
i materialnie ludność podkopujące, można powiedzieć, że zupełnie ustało, ludność jest pracowitsza, oszczędniejsza, nierzadkie
są przykłady pewnej zamożności skutkiem oszczędności i pracy.
Jakkolwiek objawów tych wyłącznie sobie przypisywać nie
mamy zamiaru, gdyż i inne podziałały tu wpływy, to wszakże zaprzeczyć się nie da, że częste przestawanie z ludem, podniesione
w nim poczucie obowiązków względem siebie i kraju, traktowanie
go poważniej, wywołują ambicję i poczucie własnej godności,
a tem samem podnosi poziom moralny ludności, co też i na byt
nie pozostaje bez wpływu”56.
9 września 1914 roku dotarł do Kolbuszowej nakaz ewakuacji Starostwa. Ewakuując się, urzędnicy zabrali akta spraw
bieżących, natomiast pozostawili archiwa. Razem z pracownikami
urzędów, miasto i powiat opuścili bogaci mieszczanie, kupcy i miejscowa inteligencja. Starosta dr Karol Matyas wraz z komisarzem
rządowym Stanisławem Karalewiczem wyjechał pod granicę ze
śląskiem – do Białej. Marszałek powiatu dr Hupka wraz z rodziną
udał się do Wiednia. Na miejscu pozostali burmistrzowie Kolbuszowej i Sokołowa oraz wszyscy wójtowie57.
Pierwsza okupacja rosyjska powiatu trwała od 20 września
do 8 października 1914 roku. Kiedy 2 listopada przybył do Kolbuszowej marszałek Hupka, zastał biura Wydziału Powiatowego
i Starostwa całkowicie zdemolowane, a wszystkie akta zniszczone.
W pomieszczeniu, w którym były przechowywane akta, Rosjanie
urządzili wychodek dla wojska. Rosjanie, wycofując się, zabrali
z sobą kilku mieszkańców posądzonych o szpiegostwo na rzecz
Austrii i burmistrza Kolbuszowej Władysława Skowrońskiego,
który zmarł na zamku w Lublinie.
Po odparciu pierwszej inwazji rosyjskiej, Austriacy rozpo54
55
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rządzeniem Prezydium c.k. Namiestnictwa z 24 października
1914 r. rozwiązali na czas wojny samorządowe organy gminne
i miejskie w powiecie kolbuszowskim, powołując w ich miejsce
delegatów rządowych z radą przyboczną58.
3 listopada 1914 r. Rosjanie po raz drugi zajęli teren powiatu kolbuszowskiego. Okupacja trwała do 11 maja 1915 roku.
W tym czasie utworzono w miastach komendy wojskowe, których
komendanci sprawowali władzę nad ludnością i wojskiem. Po
powrocie, w maju 1915 r., administracji austriackiej, utworzono
komendy wojskowe i żandarmerii. Żandarmeria aresztowała osoby
oskarżane o współpracę z Rosjanami. Powieszono wiele niewinnych
osób tylko na podstawie donosów. W powiecie kolbuszowskim
spotkało to m.in. trzech wójtów.59
3 lipca 1915 r. odbyło się pierwsze podczas wojny posiedzenie Wydziału Powiatowego zwołane przez marszałka Hupkę.
W posiedzeniu uczestniczył też starosta Stanisław Tyszkowski.
Podczas posiedzenia omówiono sprawy m.in. zaległych podatków,
zaciągnięcia pożyczki w Banku Krajowym we Lwowie na bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji i szkół oraz odbudowę
dróg w powiecie, zniszczonych przemarszami wojsk. Postanowiono
też reaktywować Powiatową Kasę Oszczędności. Do końca wojny
Wydział Powiatowy odbył jeszcze 12 posiedzeń60.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zaczęto dostosowywać prawo i struktury społeczne funkcjonujące w systemie
zaborczym do wymagań tworzącego się państwa polskiego. Istota
samorządu pozostała niezmieniona. Tworzone polskie prawo
oparte było na rozwiązaniach mocarstw zaborczych, także Austrii.
Przede wszystkim uwzględniono zastaną rzeczywistość i chciano
budować nowe prawo, nie psując równocześnie tego, co było dobre, a powstało w poprzednim okresie – okresie zaborów. W lutym
1919 roku Komisja Rządowa mieszcząca się we Lwowie zarządziła
przeprowadzenie wyborów samorządowych we wszystkich gminach
miejskich i wiejskich, w których podczas wojny samorządy zostały
zawieszone. Nowe wybory w Galicji miały być przeprowadzone na
podstawie austriackiej ordynacji z 1913 roku.
Zwierzchność gminna we wsiach i miastach wybierana
była w kuriach wielkiej własności ziemskiej, własności średniej
i drobnej w proporcjach ustalonych według płaconego podatku
gruntowego i dochodowego. W miastach system kurialny był
58
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jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ uwzględniał dodatkowo
podziały narodowościowe i religijne, co prowadziło do konieczności utworzenia w Kolbuszowej i Sokołowie gmin chrześcijańskich
i żydowskich oraz wspólnych rad gmin miejskich.
Zebranie elektorów wybierało radę i zwierzchność gminy,
we wsiach ławników i wójtów, w miastach burmistrzów i asesorów
oraz wiceburmistrzów. Prawo dopuszczało łączenie stanowiska
wójta i pisarza gminnego. Gminy były jednowioskowe. Każda gmina wiejska i miejska posiadała kasę pożyczkową, podobnie jak za
czasów austriackich. Kasą zawiadywał wójt przy pomocy pisarza.
Rada kontrolowała gospodarkę finansami61.
Organami samorządu gminnego były więc: rada gminy
i zwierzchność gminna. Rada była organem uchwalającym i nadzorującym, wybieranym na sześcioletnią kadencję, przy czym liczba radnych zależała od ilości mieszkańców gminy posiadających
czynne prawo wyborcze. Zwierzchność gminna, będąca organem
wykonawczo – zarządzającym, składała się z naczelnika gminy /
burmistrza/ oraz „przynajmniej dwóch radnych jemu przydanych”,
zwanych asesorami. Kompetencje samorządu obejmowały dwa
rodzaje zadań: zadania własne, przypisane jednostkom samorządu mocą ustawy gminnej oraz zadania poruczone /powierzone/,
zlecane gminom przez administrację rządową na mocy odrębnych
przepisów. Do zadań własnych gmin należało m.in. uchwalanie
i wykonywanie budżetu, zarząd majątkiem gminnym, czuwanie
nad bezpieczeństwem osób i mienia, prowadzenie zakładów dobroczynnych, prowadzenie szkół powszechnych, budowa i utrzymanie dróg gminnych, ochrona przeciwpożarowa oraz sprawy
policji administracyjnej. Natomiast do zadań powierzonych należały sprawy o charakterze ogólnospołecznym m.in. pobór części
podatków, ewidencja ludności, pobór wojskowy oraz orzecznictwo
karno-administracyjne62.
Nadzór nad częścią zadań realizowanych przez samorząd
gminny wykonywał samorząd powiatowy, a zwłaszcza starosta,
który był urzędnikiem państwowym.
Relacje między samorządami gminnymi i powiatowym
układały się różnie. Na ogół samorządy dobrze współpracowały
z sobą, ale bywały sytuacje, kiedy Starostwo musiało zawieszać
uchwały organów samorządu gminnego.
Na posiedzeniu Rady Gminy Kolbuszowa 23 sierpnia
1922 r. burmistrz Kolbuszowej poinformował radnych, że: „rząd
61
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zamierza przenieść siedzibę starostwa z Kolbuszowej do Sokołowa,
a to z powodu braku odpowiedniego lokalu na pomieszczenia biur
starostwa, gdyż obecny budynek w tym stanie, w jakim się obecnie znajduje – wedle oświadczenia p. starosty – na pomieszczenia
biur starostwa się nie nadaje”63. W konsekwencji ewentualnego
przeniesienia starostwa z Kolbuszowej nastąpiłoby przeniesienie
także innych urzędów i w przyszłości likwidacja powiatu. Po długich rozważaniach rada gminy uchwaliła, aby wysłać do hrabiego
Jerzego Tyszkiewicza delegację „z przedstawieniem stanu sprawy i potrzeby utrzymania starostwa w Kolbuszowej, tak w jego
własnym interesie, jak i miasta. A zarazem z prośbą by tenże
przedstawił Województwu nową ofertę co do odstąpienia budynku
w dawnych koszarach na pomieszczenie biur starostwa, którąby
rząd mógł przyjąć”64.
Podczas tego posiedzenia rady postanowiono wysłać również delegację „do województwa z przedstawieniem stanu sprawy
w celu utrzymania starostwa w Kolbuszowej [...], wspólnie z marszałkiem powiatu p. dr. Hubką którego w tym celu uproszono”65.
Na posiedzeniu rady 31 sierpnia radni wysłuchali sprawozdania z rozmów delegacji, jego treści w protokole z posiedzenia
nie uwzględniono. Jeden z radnych poinformował, że do starostwa
wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie, w którym
poinformowano o zamiarze przeniesienia siedziby starostwa do
Sokołowa, względnie likwidacji powiatu i włączenia jego terenu
do powiatów sąsiednich. Pismo spowodowało podjęcie przez radę
decyzji, że „na wypadek nie przyjęcia przez województwo oferty
hrabiego Jerzego Tyszkiewicza o dostarczenie lokalu na pomieszczenie biur starostwa w Kolbuszowej – gmina miasta Kolbuszowej
postara się o dostarczenie lokalu”66. Delegacja rady gminy z tym
zobowiązaniem pojechała do Lwowa. W protokołach posiedzeń rady
gminy i rady powiatu nie ma już zapisów dotyczących niebezpieczeństwa likwidacji powiatu kolbuszowskiego. Należy sądzić, że
Urząd Wojewódzki we Lwowie, mając deklarację miasta, odstąpił
od zamiaru przenoszenia starostwa.
W 1924 roku Rada Gminy Kolbuszowa rozpoczęła debaty
dotyczące przyłączenia części Kolbuszowej Górnej i Kolbuszowej
Dolnej do miasta. Zamiar ten wzbudził bardzo duże kontrowersje
wśród radnych. Wielu z nich nie przychodziło na posiedzenia rady,
63
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uniemożliwiając podejmowanie uchwał w innych sprawach z powodu braku kworum. Część radnych zrezygnowała z mandatów.
Rada Gminy Kolbuszowa nie wypełniała swoich zadań, dlatego
rozporządzeniem Starostwa z 16 sierpnia 1924 roku została rozwiązana. Na te okoliczność Rada Miejska uchwaliła protest przeciw
jej rozwiązaniu. Uchwała ta nie miała jednak skutków prawnych,
ponieważ podczas jej podejmowania nie było kworum niezbędnego
do prawomocności uchwały67.
W protokołach posiedzeń Rady Powiatu, Wydziału Powiatowego, Rady Miejskiej brak jakichkolwiek informacji o dacie nowych
wyborów lokalnych ich przebiegu i wynikach.
Takich spraw w relacjach między samorządami, jak wyżej
przywołane, bulwersujących lokalne społeczności, w materiałach
dokumentujących pracę samorządów powiatu kolbuszowskiego
do końca dwudziestolecia, już nie odnotowano.
Podstawowe zmiany w podziale administracyjnym powiatu
kolbuszowskiego nastąpiły na podstawie rozporządzenia ministra
spraw wewnętrznych z 21 lipca 1934 roku68. Do tego czasu każda
wieś miała charakter gminy jako samodzielnej jednostki samorządowej z wójtem na czele. Po przeprowadzeniu reformy administracyjnej gminy wiejskie w powiecie przemianowano na gromady
z sołtysem na czele i z nich utworzono 7 gmin zbiorowych wiejskich.
Na podstawie ustawy z 23 marca 1933 r., minister spraw
wewnętrznych wydał rozporządzenie wykonawcze o gminach i sołectwach. Zgodnie z tym rozporządzeniem na czele gminy zbiorowej
stał wójt wybierany przez radę gminną i zatwierdzany przez starostę, a na czele miasta burmistrz i jego zastępca wybierani przez
radę miejską. Burmistrza musiał zatwierdzić starosta. Wyboru
sołtysa dokonywali elektorzy wiejscy. Obejmował on swoją funkcję
dopiero po zatwierdzeniu jego wyboru przez wójta69.
Organem samorządu terytorialnego na poziomie powiatu, koordynującym pracę samorządów, był Powiatowy Związek
Samorządu składający się z Wydziału Rady Powiatowej, Rady
Powiatowej i wójtów. Na czele związku stał starosta. W okresie
międzywojennym starostami byli:
– Kazimierz Jaworczykowski
do 1919
– Bronisław Dietl
1919-1920
– Tadeusz Malinowski
1921-1927
– Jan Pomianowski
1927-1935
– Michał Sienkiewicz
1935-1938
67
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Jan Scherff
1938-193970
Dużym problemem dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego były wysokie podatki. Jak wynika z komentarza do budżetu
Powiatowego Związku Samorządowego na rok 1937/38, powiat
kolbuszowski wpłacał każdego roku do kasy państwowej z tytułu
różnych obciążeń podatkowych 263 891 zł 36 gr71. Łączne obciążenie daninami publicznymi, a więc podatkami państwowymi
i gminnymi wynosiło 497 124zł 78gr i było ponad 3,5-krotnie wyższe od rocznego budżetu Powiatowego Związku Samorządowego.
W gminach wiejskich wypadało na jednego mieszkańca 5,63 zł,
zaś w miejskich – 30,70 zł. W budżecie na rok 1937/38 dochody
Powiatowego Związku Samorządowego w Kolbuszowej wynosiły
147 322 zł72. W 87% dochody budżetowe pochodziły z:
– udziału w podatkach państwowych (5,5 %)
– dodatków do podatków państwowych (dodatek 25% do
podatku gruntowego, od nieruchomości oraz przemysłu
i spożycia, od świadectw na wyrób i wyszynk napojów alkoholowych, od opłat stemplowych – 35,7%)
– podatków samoistnych (opłaty drogowe, podatek gruntowy,
od nieruchomości i inne – 45,6%)73
Budżet po stronie wydatków przedstawiał się następująco:
– wydatki osobowe i rzeczowe Wydziału Powiatowego – 23%
– spłata długów
– 5%
– utrzymanie dróg
– 48,2%
– oświata
– 1,5%
– zdrowie publiczne
– 10%
– opieka społeczna
– 0,7%
– popieranie rolnictwa
– 6,5%
– bezpieczeństwo publiczne
– 1,8%
– różne wydatki
– 1,9%74
Największą pozycję w wydatkach budżetowych stanowiły
wydatki na utrzymanie dróg i Wydziału Powiatowego – 71,2% budżetu. Brakowało środków na: kulturę i sztukę oraz popieranie
przemysłu i handlu, zbyt niskie kwoty przeznaczono na oświatę
i pomoc społeczną. Powiatowy Związek Samorządowy w 1938 roku
posiadał dług 114 250 zł 17 gr z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, którą miał spłacić do 1941 roku75.
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II wojna światowa na długo przerwała funkcjonowanie
autentycznego samorządu w powiecie kolbuszowskim.

Self-government in Kolbuszowa poviat
in the years 1867-1939.
Introduction to the monograph
Political and autonomous poviat in Kolbuszowa was created
in 1867. It comprised the former government and judicial poviat
of Kolbuszowa, Sokołów and 11 districts from Głogów, Mielec,
Rzeszów and Tarnobrzeg poviats. The creation of this poviat involved forming self-governing institutions, the responsibilities of
which were to watch over the development of self-government
in this region. The self-governing institutions from the period of
Galician autonomy lay the foundations for the self-government in
the Second Polish Republic. An important role in the poviat was
played by a poviat government, which had the right to supervise
all the authorities in the subordinate districts.
The above summary is only an introduction to the substantial monograph on self-government in Kolbuszowa poviat from its
very beginning in the period of Galician autonomy.
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Organizacja Komitetów Opiekuńczych
Żydowskiej Samopomocy Społecznej
Proces tworzenia organizacji ŻSS rozpoczął się w Warszawie, gdzie we wrześniu 1939 r. żydowskie instytucje społeczne
powołały Komisję Koordynacyjną. Była ona jednym z ogniw cywilnej obrony Warszawy. Zbyt duża ilość istniejących organizacji
opiekuńczych była powodem niepokoju Niemców. Ze względu na
ich różnorodność i ilość, wymykały się ze skutecznego nadzoru
władz, stąd dążenie do scentralizowania komitetów opiekuńczych
w jedną organizację, podporządkowaną okupantom. Powstanie
nowej struktury powodowało często wzajemne uprzedzenia w stosunku do Rad Żydowskich. Celem artykułu jest przedstawienie
organizacji Komitetów Opiekuńczych ŻSS oraz wzajemnych relacji
miedzy Prezydium ŻSS a Radami Żydowskimi w wybranych miejscowościach dystryktu krakowskiego.
Żydowska Samopomoc Społeczna, w myśl postanowień
statutu zatwierdzonego 29 maja 1940 r. przez Generalnego Gubernatora, wchodziła, obok Rady Głównej Opiekuńczej i Ukraińskiej
Rady Opiekuńczej, w skład Naczelnej Rady Opiekuńczej, której statut został zatwierdzony równocześnie ze statutami wymienionych
organizacji dnia 29 maja 1940 r. Żydowska Samopomoc Społeczna
(Jüdische Soziale Selbsthilfe), (JSS) była organizacją dobrowolnej opieki społecznej nad ludnością żydowską w GG z siedzibą
w Krakowie. Agendami terenowymi ŻSS były Żydowskie Komitety
Opiekuńcze Powiatowe (ŻKOP) i Miejskie (Żydowski Komitet Opieki
Miejskiej) oraz Delegatury. Nazwa ta, wbrew intencjom okupanta,
trafnie określiła społeczny i samopomocowy charakter działalności opiekuńczej czasu wojny i okupacji. Statut ŻSS stanowił, że
organizacje żydowskiej opieki społecznej dobrowolnej i przymusowej zostały zespolone w Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Na
całym terenie Generalnego Gubernatorstwa Komitety opiekuńcze
nosiły nazwę: Żydowska Samopomoc Społeczna z odpowiednim
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dodatkiem, a więc: Żydowska Samopomoc Społeczna, Żydowski
Komitet Opiekuńczy Powiatowy (wzg. Miejski).
Komitety opiekuńcze w miastach powiatowych i delegaturach przyjęły schemat organizacyjny Prezydium ŻSS w Krakowie.
Tworzenie Komitetów spotykało się często z niezadowoleniem ze
strony Rad Żydowskich. Wynikało to z tego, że Rady Żydowskie
nie zawsze były zainteresowane powstaniem odrębnej i niezależnej
od nich placówki. Rady te dążyły często do podporządkowania
ŻSS na swoim terenie. Dlatego też na tle powstawania i składu
osobowego Komitetów ŻSS w poszczególnych miejscowościach dochodziło często do zatargów między Radą Żydowską a Prezydium.
Konflikty istniały również między nowo powołanymi przez Prezydium Komitetami Opiekuńczymi a Radami Żydowskimi. Często
do najlepszych nie należały wzajemne relacje między Komitetami
Opieki Powiatowej (KOP) a podległymi im Delegaturami. Wynikało
to z tego, że KOP narzucały swoich przedstawicieli na członków
Delegatury w poszczególnych miejscowościach.

1. KOMITeT OPIeKUńCZy ŻSS W PRZeMyŚLU
Przy Radzie Żydowskiej w Przemyślu 4 marca 1942 r. zawiązał się Komitet ŻSS w następującym składzie: dr Ignacy Duldig,
dr Jakub Rebhan, Józef Rawicz, dr Ozjasz Herschdörfer, dr Mark
Majer. 16 czerwca 1942 r. w przesłanym do Prezydium piśmie
przedstawione zostały zmiany w składzie osobowym Komitetu, do
którego w czerwcu należały następujące osoby: dr Ignacy Duldig
jako przewodniczący, Gottfried Mojżesz jako zastępca przewodniczącego, dr Marcin Aberdam – sekretarz oraz dr Ozjasz Herschdörfer i dr Mark Majer. 11 sierpnia 1942 r. zmarł przewodniczący
KOP w Przemyślu dr Duldig, nowym przewodniczącym został
wybrany Mojżesz Gottfried1.
W zakresie działania Komitetu utworzono następujące
instytucje: opieka społeczna, opieka lekarska, Kuchnia Ludowa,
Ochronka i Dom Starców.
W ŻKOP w Przemyślu pracowało we wszystkich działach
opieki 100 osób, z tego 35 nie pobierało za świadczoną pracę żadnego wynagrodzenia w formie pieniężnej. Liczba osób zatrudnionych w ŻSS w Przemyślu była jeszcze wyższa, ponieważ w piśmie
KOP z dnia 16 czerwca 1942 r., przewodniczący dr Duldig zwrócił
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się z prośbą do Prezydium o przysłanie 300 sztuk formularzy na
legitymacje dla współpracowników2.
Brak jest dokumentów potwierdzających, że korzystali oni bezpłatnie z innej formy pomocy opieki społecznej, np.
z Kuchni Ludowej czy opieki medycznej. Tak wysoka liczba osób
zatrudnionych w wydziałach KOP w Przemyślu świadczy również
o nadmiernej biurokracji, która panowała w Komitecie. W lipcu
1942 r. w Przemyślu przebywało ponad 17.000 Żydów3. Liczba
współpracowników ŻSS stanowiła blisko 2 % całej żydowskiej ludności w tym mieście. Dla wielu zatrudnienie w Opiece Społecznej
dawało szansę posiadania cennego dokumentu o zatrudnieniu.

2. KOMITeT OPIeKUńCZy ŻSS W POWIeCIe
DęBICKIM I PILźNIe
Kolejnym przykładem organizacji Komitetów ŻSS był powiat dębicki. Skład osobowy Komitetów ŻSS w powiecie dębickim
w czerwcu 1941 r. był następujący:
Dębica – Hendal Kanner, Dawid Thau, Szymon Binhorn, Abraham
Siedlisker, Bisig Schachne;
Baranów Sandomierski – Majer Chaim Hauser, Süsskind Rotenstreich, Mechel Schöndorf;
Mielec – prof. Aron Safler, Abraham Mechel Teneblum, Rubinstein
Majer;
Pilzno – Lejzor Kupferblum, Mechel Stern, Samuel Birnbach;
Radomyśl Wielki – Eisland Chaskiel, Forstenzer Naftali, Schwarz
Hersch;
Ropczyce – dr Josef Federbusch, Gedalie Koltow, Leib Bandler;
Rozwadów – Jozef Cheim Birnbeum, Fryda Königsberg, Czjasz
Beer;
Sędziszów – Meister Chaskiel, Löw Meilech, Dawid Feuerlicht;
Wielopole Skrzyńskie – Szaja Teitelbaum, Lipschitz Chaim Majer,
Jakub Barth4.
W związku z pojawieniem się nowej instrukcji nr 4, wydanej
przez Prezydium ŻSS w Krakowie w dniu 18 maja 1941 r., w Dębicy na posiedzeniu ŻKOP w dniu 28 maja 1941 r. wydzielono po2
3
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szczególne wydziały oraz referaty i przyporządkowano je członkom
Komitetu w Dębicy. Podział ten przedstawiał się następująco:
I. Wydział spraw ogólnych i organizacyjnych – Hendel Kanner.
II. Wydział finansów i rachunkowości – Dawid Thau i Szymon
Binhorn.
III. Wydział zaopatrzenia – Abraham Siedlisker i Bisig Schachne.
IV. Pomoc w dziedzinie pracy – Bisig Schachne i Abraham
Siedlisker.
V. Pomoc gospodarcza – Bisig Schachne i Abraham Siedlisker.
VI. Wydział opieki nad dziećmi i młodzieżą – Szymon Binhorn.
VII. Wydział opieki sanitarnej i higienicznej – Dawid Thau5.
Praca w ŻSS wymagała coraz więcej czasu i zaangażowania,
dlatego 22 lipca 1941 r. na posiedzeniu ŻKOP podjęto uchwałę
o skierowaniu wniosku do Prezydium ŻSS w Krakowie, celem
przydzielenia legitymacji współpracownikom ŻKOP w Dębicy. Byli
to: Anna Schneier, Helena Schachne, Josef Rosenberg, Abraham
Kanner, Aron Weiden i Jakub Reich6. Za wyjątkiem Jakuba Reicha
wszyscy pracowali bez żadnego wynagrodzenia, tak w biurze jak
i w Kuchni Ludowej. Reich, jako inkasent, pobierał za swoją pracę
30 zł miesięcznie. Niezależnie od podanych wyżej współpracowników, którzy codziennie pracowali, legitymacje z ramienia ŻKOP
w Dębicy wydano dla 28 dziewcząt, które bezpłatnie pracowały
w Kuchni Ludowej. O podobne legitymacje wystąpiono również
dla członków Delegatur w powiecie dębickim, których skład został
przedstawiony w tabeli.
Tabela 1. Wykaz członków Delegatur ŻKOP w powiecie dębickim
w sierpniu 1941 roku.
Delegatura
Baranów Sandomierski

Mielec

Pilzno

5
6

L.p.
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Imię i nazwisko członka delegatury
Majer Chaim
Mozes Gutfreund
Süsskind Rottenstreich
prof. Aron Safier
Abraham Mechel Tenenblum
Majer Rubinstein
Lejzer Kupferblum
Mechel Stern
Samuel Birnbach

AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/346, k. 75.
AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/347, k. 81.
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Radomyśl Wielki

Ropczyce

Rozwadów

Sędziszów

Wielopole Skrzyńskie

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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Chaskel Sisland
Salamon Mailoch Gross
Hersch Schwarz
dr Józef Federbusch
Leib Bandler
Osiasz Issler
Jozef Chaim Birnbaum
Fryda Königsberg
Osiasz Beer
Chaskel Meister
Meilech Löw
Dawid Feuerlicht
Schaja Teitelbaum
Majer Chaim Lipschütz
Jakob Barth

Źródło. Opracowanie na podstawie AŻIH, zespól ŻSS, sygn. 211/3487.

W tym samym miesiącu ŻKOP w Dębicy proponował zmienić skład Delegatury w Mielcu, wysuwając kandydaturę Markusa
Friedmana na miejsce dotychczasowego członka Majera Rubinsteina. Jednak w wyniku interwencji delegatury mieleckiej w Prezydium w Krakowie zmiany zostały wycofane, a Markus Friedman
został Delegatem ŻSS do miejscowości: Grębów, Borowa i Przecław
w okręgu mieleckim8.Współpracownikami dla tych Delegatur byli:
w Mielcu – Isak Joachim Kohn, w Grębowie – Mozes Fortgang,
w Borowej – Mozes Majer Birnbaum i w Przecławiu – Leib Derschowicz Grünbaum9. Niektórzy członkowie Delegatur sami rezygnowali
z pracy w ŻSS, jak to uczynił członek Delegatury w Sędziszowie –
Meilech Löw, który uznał, że nie może być członkiem Delegatury,
ponieważ nie został jej przewodniczącym.
Problemy istniały również w Pilźnie, gdzie jeden z członków
Rady Żydowskiej oskarżył członka ŻSS o to, że korzysta z Kuchni
Ludowej i dostaje dodatkową porcję chleba. Po wyjaśnieniu sprawy przez Prezydium w Krakowie okazało się, że dodatkową porcję
chleba pobierali wszyscy członkowie Rady Żydowskiej i Delegatury, a członek ŻSS nie był podopiecznym i nie korzystał z Kuchni
Ludowej. Dodatkowym problemem do rozwiązania między Radą
Żydowską z jednej strony a Delegaturą ŻSS z drugiej, stała się
różnica zdań dotycząca kompetencji tychże instytucji. Ostatecznie
21 sierpnia 1941 r. zawarto porozumienie z Michałem Treibiczem,
działającym w imieniu Rady Żydowskiej w Pilźnie, Samuelem
7
8
9

AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/348, k. 27, 28.
AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/349, k. 29.
AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/350, k. 38.
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Birnbachem, Mechlem Sternem, Leibem Langsamem, działającymi z ramienia Delegatury ŻSS w Pilźnie w obecności Hermana
Schneiera oraz dra Nichthausera, działających w imieniu Rady
Żydowskiej w Dębicy, jako arbitrzy. Jednym z warunków porozumienia była zgoda Rady Żydowskiej w Pilźnie na odprowadzanie dla
Delegatury ŻSS w Pilźnie miesięcznych opłat z kart chlebowych,
z kart cukrowych, opłat od sprzedaży chleba, a ponadto Rada
Żydowska zgodziła się na wypłacanie subwencji dla Delegatury
w kwocie nie mniejszej niż 450 zł miesięcznie. Ponadto Rada zobowiązała się dostarczać chleb do Kuchni Ludowej10.

3. KOMITeT OPIeKUńCZy ŻSS W TARNOWIe
Skład Żydowskiego Opiekuńczego Komitetu Powiatowego
w Tarnowie przedstawiał się następująco: przewodniczący – dr
Jakub Gans, urzędnicy – dr Maschler i dr Pfeffer11 oraz Rada Żydowska, którą reprezentowali: przewodniczący – Artur Volkman
i członkowie – Paweł Reiss, Juliusz Lehrhaupt, Szyja Grunoeiese12.
Żydowski Opiekuńczy Komitet w Tarnowie prowadził intensywną
działalność w kierunku założenia Kuchni Ludowych w powiecie
tarnowskim. Udzielał na ten cel subwencji pieniężnych i bezpłatnej pomocy żywnościowej. W Tarnowie czynne były trzy Kuchnie
Ludowe, w których w miesiącu maju 1941 r. wydano 91 133 obiadów. W Brzesku wydano takich obiadów 15 000, w Ciężkowicach
1650, w Dąbrowie 15 000, w Ryglicach 850, a Szczucinie 2100,
w Wojniczu 1800, w Zakliczynie 2400 i w Żabnie 4800 obiadów13.
W sierpniu 1941 r. w Brzesku uruchomiono drugą Kuchnię Ludową i Stację Dożywiania Dzieci, z której korzystało 175 dzieci.
Ponadto wydano 542 osobom 21 055 obiadów14. W sierpniu
1941 r. w Ciężkowicach korzystało z Kuchni Ludowej 80 osób,
dla których wydano 2 400 obiadów. W Dąbrowie dla 480 osób
wydano 10 310 obiadów. W Radłowie wydano 20 osobom 1 800
obiadów. W Ryglicach 60 osób pobrało 2 010 obiadów. W Szczucinie korzystało z Kuchni 80 osób, ilość wydanych obiadów to 2
020. W Szczurowej 30 osób pobrało 658 obiadów. Tuchów miał
zarejestrowanych 120 osób, liczba wydanych obiadów 2 060.
W Wojniczu z obiadów korzystało 60 osób, którym wydano 1 056
posiłków. W Zakliczynie było zarejestrowanych 90 osób, wydano
10
11
12
13
14

AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/350, k. 30.
AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/1021, k. 36.
AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/1020, k. 3.
„Gazeta Żydowska” nr 54, s. 5.
„Gazeta Żydowska” nr 101, s. 2.
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im 2 745 obiadów. W Żabnie 220 osób otrzymało 5 875 obiadów.
W Tarnowie w sierpniu 1941 r. trzy Kuchnie Ludowe przygotowały
141 970 posiłków15.
W październiku 1941 r. Komitet Powiatowy Żydowskiej
Samopomocy Społecznej w Tarnowie miał swoją siedzibę przy ulicy
Folwarcznej 8 w trzech pokojach obok biur Rady Żydowskiej. Biuro
ŻSS było czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do
13 i od 15 do 18. W niedzielę od godziny 8 do 1316.
W listopadzie członkowie Rady Żydowskiej w Tarnowie
wspólnie z Radą Żydowską w obozie Pracy w Pustkowie powołali
do życia Radę Obozową składającą się z pięciu osób: Max Bitkower – członek Rady Żydowskiej w Pustkowie, Herman Immerglück
– członek Rady Żydowskiej w Pustkowie i Dębicy, dr Sachs – lekarz Obozu Pracy w Pustkowie, Juda Thau – lekarz Obozu Pracy
w Pustkowie, Weksberg – więzień i sekretarz Rady Żydowskiej
w Pustkowie17. Zwrócili się oni za pośrednictwem ŻKOP w Dębicy
do Prezydium w Krakowie w sprawie powołania Delegatury ŻSS na
terenie Obozu Pracy w Pustkowie. Rozmowy w tej sprawie prowadził
Herman Immerglück wraz z jednym z członków Prezydium ŻSS
w Krakowie, dr Tischem. W wyniku podjętych działań doszło do
zwołania posiedzenia wszystkich Rad Żydowskich okręgu dębickiego i tarnowskiego, na którym zapadła decyzja o tym, aby opodatkowały się na zakup odzieży dla więźniów w Pustkowie. Z Dębicy
i Mielca wpłynęło do kasy po 4 tys. zł, a z innych miejscowości po
1 tys. zł. W wyniku tej akcji w grudniu 1941 r. zakupiono odzież
na kwotę 60 tys. zł18. Za rozprowadzanie odzieży odpowiedzialni
byli członkowie Rady Żydowskiej w Tarnowie. Dnia 22 czerwca
1941 r. w Bochni również została powołana Delegatura ŻSS.
Przewodniczącym został Freudenheim, zastępcą Estera Rozenowa
i członkiem Samuel Herzog19.

4. KOMITeT OPIeKUńCZy ŻSS W RZeSZOWIe
W Rzeszowie w początkowym okresie działalności ŻSS
trwała ożywiona korespondencja między miejscową placówką,
a centralą ŻSS w Krakowie. Komitet Opiekuńczy Powiatowy w Rzeszowie to właściwie Referat Wysiedleńców przy Gminie Żydowskiej

15
16
17
18
19

„Gazeta Żydowska” nr 101, s. 2.
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w Rzeszowie, tak bowiem brzmiała nazwa instytucji, która jako
Żydowska Samopomoc Społeczna powstała w maju 1940 roku20.
Spór dotyczył nazwy placówki, osoby przewodniczącego
i składu osobowego Komitetu oraz ilości pełnionych funkcji.
W sprawozdaniu do centrali w Krakowie z 5 grudnia 1941 r.,
placówka występuje jako Referat Wysiedleńców przy Gminie Żydowskiej w Rzeszowie. Dotacje z centrali wysyłane były na Komitet
Opiekuńczy Powiatowy w Rzeszowie. Potwierdzenia dotacji podpisywane były natomiast przez L. Jakubowicza, który był kierownikiem Referatu Wysiedleńców i reprezentował jednocześnie Kontrolę
Kas i Ksiąg przy Gminie Żydowskiej21. Centrala w Krakowie na
stanowisko prezesa KOP w Rzeszowie powołała pana Jakuba Birmana, natomiast Rada Żydowska w Rzeszowie wybrała prezesem
dr Adolfa Fischmanna, a prezesem honorowym został dr Bernard
Kleinmann, który był prezesem Gminy Żydowskiej w Rzeszowie.
Było to złamanie § 12 p. 1 statutu ŻSS, według którego do
tworzenia Komitetów Opiekuńczych Powiatowych powołane było
wyłącznie Prezydium ŻSS. Mianowanie przez Prezydium członków
poszczególnych Komitetów zatwierdzał terytorialnie właściwy starosta miejski względnie powiatowy. W związku z tym Prezydium
wystąpiło do starosty z pismem z dnia 20 sierpnia 1940 r. z prośbą
o zatwierdzenie składu Komitetu. Zgodnie z postanowieniem wyżej
przedstawionego paragrafu członek Komitetu miał być odwołany,
jeżeli żąda tego terytorialnie właściwy starosta. Prezydium nie
otrzymało od starosty takiego żądania, które dotyczyłoby któregoś
z członków Komitetu Powiatowego w Rzeszowie. Podany wcześniej §
12 stanowił, że Komitet składał się z pięciu członków, którzy w myśl
§ 5 i § 19 mieli podzielić miedzy siebie funkcje podane w § 5 p. 1
regulaminu. Wymieniony punkt nie przewidywał sekretarza, buchaltera, referenta zbiórek, referenta pomocy dla dzieci, natomiast
żądał ustanowienia referenta księgowości, zdrowotności, pomocy
gospodarczej i pracy, organizacji i spraw personalnych. Obecni na
zebraniu, wbrew postanowieniom statutu i regulaminów, wybrali
Komitet złożony z 10-ciu osób i podzielili między sobą nieistniejące
funkcje, pomijając jednocześnie podział funkcji przewidzianych
w regulaminie. Działo się to w jaskrawej sprzeczności z postanowieniami statutu i regulaminu ŻSS nadanych przez Rząd GG 29
maja 1940 roku.
Centrala w Krakowie udzieliła odpowiedzi na skargi Komitetu w Rzeszowie, w których podkreślano, że działalność Prezydium ogranicza się do „zasypywania” listami i instrukcjami, które
20
21
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„ani jednego Żyda w Rzeszowie nie nakarmiły”. Komitet obarczał
centralę winą za opóźnianie rozdziału darów dla potrzebujących
z Rzeszowa. Ponieważ Komitet Opiekuńczy w Rzeszowie czy Referat Wysiedleńców przy Gminie Żydowskiej (jak nazywali działacze
swoją placówkę) prowadził spór z Centralą w Krakowie, dlatego
nie mógł liczyć na przyspieszenie pomocy z Krakowa. W związku
z tym sam zorganizował dział składek od obywateli miejscowych
i wysiedleńców. Składki pobierane były nie tylko od obywateli
rzeszowskich, którzy dobrowolnie deklarowali pewną kwotę tygodniową lub miesięczną (składki ,,R”), ale i od uchodźców i wysiedleńców, na których nałożono obowiązek opodatkowania się na
rzecz najbiedniejszych (składki ,,U”). Oprócz tego pobierano od
wszystkich obywateli składkę miesięczną, którą nałożono również
na część uchodźców (składki U-G)22.
W ten sposób utworzono fundament własnej instytucji,
którą podzielono na poszczególne działy. Oprócz komisji finansowej
należał do nich dział informacyjno-adresowy i dział pracy konstruktywnej. Za pośrednictwem działu informacyjnego setki rodzin
odnalazły swoich bliskich, a o jego znaczeniu świadczy korespondencja miejscowa i zagraniczna, którą biuro prowadziło oraz ilość
miast, z którymi było w kontakcie. Według ,,Gazety Żydowskiej”
do lipca 1941 r. do działu informacyjno-prasowego wpłynęło 867
listów ze 115 miast, wysłano 1572 listy do 121 miast23. Dział pracy
konstrukcyjnej zajmował się tworzeniem warsztatów rzemieślniczych, jak również ich wyposażaniem w odpowiednie narzędzia
i maszyny. Do kompetencji referatu należało finansowanie opieki
nad chorymi w szpitalach, przydział mleka dla dzieci i opieka nad
wysiedleńcami, którzy przebywali w Domu Starców i Ochronce.
Referat ponadto urządzał zbiórki bielizny, którą rozdzielał wśród
najuboższych, płacił częściowo za obiady w Kuchniach Ludowych,
na które zawsze brakowało środków finansowych. Działalność
Referatu pozostawała pod stałym nadzorem Gminy Żydowskiej.
Komitet Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Rzeszowie
miał następujące władze:
Zarząd – w jego skład wchodzili następujący członkowie: Jakubowicz, Sieradzki, Heber, Brzeziński, Spiro, Flakowicz oraz Wartski.
W skład zarządu wchodził również, w charakterze prezesa honorowego, dr Kleinmann jako prezes gminy żydowskiej w Rzeszowie24.
Wymieniony zarząd ze swego grona wyłonił dalsze organy:

22
23
24
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Prezydium – pracował w nim dr Kleinmann i Jakubowicz jako
kierownik Referatu Wysiedleńców.

inż. Józef Jaszuński, członek Prezydium ŻSS
Źródło: M.Weichert, Zichrojnes, t. III, Tel-Awiw 1963, s. 19.

Egzekutywa – w jej skład wchodzili: Jakubowicz, Sieradzki i Heber
Rada Doradczo-Finansowa – należeli do niej: Brzeziński, Spiro,
Flakowicz, Wartski, Nebenzahl, Spitz25.
Do zakresu działań Zarządu należało załatwianie wszelkich
spraw dotyczących Referatu Wysiedleńców na posiedzeniach, które
odbywały się przeważnie dwa razy w tygodniu.
Członkowie wchodzący w skład Prezydium reprezentowali
komitet w terenie i ponosili odpowiedzialność za czynności odnoszące się do Referatu Wysiedleńców, a wchodzące w zakres administracji, finansów i gospodarki wewnętrznej. Do zakresu działań
Egzekutywy należało rozstrzyganie i załatwianie spraw związanych
z udzielaniem zapomóg pieniężnych, pomocy w zakresie lecznictwa
oraz rozstrzyganie spornych kwestii pomiędzy wysiedleńcami.
25
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Rada Doradczo-Finansowa pełniła rolę komisji finansowej,
do której obowiązków należało pozyskiwanie jak największych
wpływów finansowych dla Referatu, załatwianie spraw należących do Referatu, a przekazywanych przez Egzekutywę względnie
kierownika po uprzednim porozumieniu z członkami Egzekutywy.
Ostatnią instytucją, decydującą o wszelkich sprawach należących
do zakresu Referatu Wysiedleńców, był kierownik, który w sprawach ważnych i zawiłych porozumiewał się z członkami Egzekutywy, a w wypadkach nagłych z co najmniej jednym z jej członków.
Referat Wysiedleńców przy Gminie Żydowskiej w Rzeszowie
rozpatrywał podania i prośby dotyczące: zapomóg pieniężnych,
całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów leczenia, interwencji
u władz i osób prywatnych w sprawach mieszkaniowych oraz pośredniczył przy podejmowaniu pracy w służbie domowej i rzemieślniczej. Z dostarczonych podań sporządzano wykazy dzienne, które
wraz załączonymi podaniami przekazywane były do kierownika
celem ich rozpatrzenia. Podobnie było w wypadku zapomóg pieniężnych, które po przychylnym zaopiniowaniu kierowano najpierw
do działu podań, a następnie do kasy celem dokonania wypłaty.
Z przedstawionej struktury Referatu wynika, że administracja w Rzeszowie była nadmiernie rozbudowana, a jej działalność pochłaniała również poważne środki. Potwierdza to raport
kasowy z dnia 1 grudnia 1941 r. za okres od 25 maja 1940 r. do
30 listopada 1941 roku26.
Tabela 2. Raport kasowy ŻSS w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 1941 r.
za okres od 25 maja 1940 r. do 30 listopada 1941 roku.
Wpływy w zł
Składki „R”
Składki „U”
Składki ,,U-G”
Ofiary
Ochronka
(półinternat)
Gmina Żydowska
Pomocy
Lekarska
Grzywny
Koszty
administracyjne
Różne

26

Kwota
przychodu
17 447, 42
10 496,97
914,00
9 925,18
81,00

Wydatki
Zapomogi
Pomoc lekarska
Dożywianie
Azyle
Ochronka

707,00
83,50
167,65
34,00

Ochronka
Koszty pogrzebowe
Koszty adm.
Czynsz

295,31

Izba chorych

235,79

Różne

AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/934, k. 16.

Kwota rozchodu
23 017,85
9 740,76
2 942,30
753,09
711,70
200,00
191,00
2 333,23
110,00
10,00
629,23
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Pożyczki

1 878,00

Azyle

7,40

Izba chorych
Razem: 42 686,72

Pożyczki

2 005,40

Saldo na dzień 1 XII 1941r. 42,16

13,50
Razem: 42 686,42

Źródło: AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/934, k. 16.

Koszty administracyjne w samym miesiącu listopadzie
1941 r. wynosiły 436,90 zł, co stanowiło około 20% ogólnego dochodu, który wynosił 2 449,29 zł27. Według wyjaśnienia z dnia 19
grudnia 1941 r., które przedkładał Referat do Prezydium w Krakowie, na koszty administracyjne składały się wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wypożyczaniem maszyn do pisania,
sprzątaniem lokalu, opałem czy zakupem znaczków pocztowych.
Biorąc jednak pod uwagę ciężką sytuację materialną pracowników,
Zarząd przyznawał im zapomogi tygodniowe, które wynosiły: dla
kierownika referatu Jakubowicza 37,50 zł, Dory Neuman – praca przy kartotece – 15 zł, Berty Strom – kasjerka – 15 zł, Mindla
Białek – praca przy pobieraniu składek 15 zł28.

5. KOMITeT OPIeKUńCZy ŻSS W KOLBUSZOWeJ
Korespondencję z ŻSS w Krakowie dotyczącą opieki społecznej w Kolbuszowej prowadził Przewodniczący Rady Żydowskiej
w Kolbuszowej Szymon Hilber. Pierwsza informacja o takiej działalności pochodzi z 31 lipca 1940 r. i dotyczy prośby o przydzielenie potrzebnych leków29. Od 27 września 1940 r. pisma do ŻSS
w Krakowie podpisywał dr Leon Anderman jako przewodniczący
zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Kolbuszowej. 3 grudnia
1940 r. liczba ludności żydowskiej w Kolbuszowej wynosiła 1520
osób, w tym 200 osób wysiedlonych z innych miast30. Dla biednej
ludności żydowskiej prowadzone było również ambulatorium,
którym zajmował się dr Anderman, człowiek szanowany zarówno
przez społeczność żydowską jak i polską. Od 7 grudnia 1941 r. we
wszystkich sprawach dotyczących opieki społecznej nad ludnością
żydowską w Kolbuszowej, decyzją Prezydium ŻSS w Krakowie,
Rada Żydowska w Kolbuszowej miała zwracać się do Komitetu
Opiekuńczego Powiatowego w Rzeszowie na ręce Józefa Mosesa.
Temu Komitetowi Rada miała przedłożyć preliminarz budżetowy
27
28
29
30
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na potrzeby opieki społecznej nad ludnością żydowską. Następnie Komitet Opiekuńczy Powiatowy w Rzeszowie występował do
starosty o przyznanie Żydom udziału w daninie od mieszkańców.
Zgodnie z zaleceniem Prezydium w Krakowie, Żydowska Gmina
Wyznaniowa w Kolbuszowej założyła 10 lutego 1941 r. Wydział
Zdrowia w Kolbuszowej, którego zadaniem było bezpośrednie
komunikowanie się w sprawach zdrowotnych z Prezydium ŻSS
w Krakowie. W jego skład weszli: dr Leon Anderman, Przewodniczący Rady Żydowskiej w Kolbuszowej, Izrael Weichselbaum,
Przewodniczący Rady Żydowskiej w Kolbuszowej Górnej i Szymon
Silber, Przewodniczący Rady Żydowskiej w Kolbuszowej Dolnej31.
Po kilkumiesięcznej przerwie ambulatorium zostało ponownie
uruchomione w lutym 1942 r. Nowym lekarzem przydzielonym dla
ludności żydowskiej w Kolbuszowej, jak odnotował w lutym 1941 r.
przewodniczący Rady Żydowskiej w Kolbuszowej Paul Rapaport,
został lekarz żydowski dr Hans Hauptmann. Od maja 1941 r.
wpływy na opiekę społeczną od ŻSS w Krakowie dla ludności żydowskiej w Kolbuszowej wyniosły: 600 zł w kwietniu 1941 r., 1000
zł w maju, 1100 zł w lipcu, 600 zł w sierpniu, 350 zł w listopadzie,
800 zł w grudniu i 300 zł w styczniu 1942 r. W sumie pomoc od
maja 1941 r. do stycznia 1942 r. wyniosła 4 750 zł. Oprócz pomocy finansowej Prezydium ŻSS w Krakowie kilkakrotnie udzielało
Delegaturze w Kolbuszowej pomocy rzeczowej w postaci lekarstw.
2 maja 1941 r. Prezydium ŻSS w Krakowie uznało skład
Delegatury ŻSS w Kolbuszowej w następującym składzie: przewodniczący – dr Leon Anderman, zastępca przewodniczącego – dr
Szyja Kleinhaus oraz Moses Landau32. 14 listopada Delegatura
ŻSS w Kolbuszowej poinformowała Prezydium ŻSS w Krakowie
o otwarciu w Kolbuszowej Kuchni Ludowej dla ubogiej ludności
żydowskiej. Na ten cel 1 grudnia 1941 r. Prezydium ŻSS w Krakowie przesłało 500 zł, a 13 grudnia na pomoc żywnościową kolejne 300 zł. Potwierdzenie odbioru przesłanej kwoty podpisał po
aresztowaniu Andermana nowy przewodniczący delegatury ŻSS
w Kolbuszowej Heinrich Mund33. Ostatnia informacja dotycząca
korespondencji Delegatury ŻSS w Kolbuszowej z Prezydium w Krakowie miała miejsce 21 marca 1942 r.

***

Ogólna sytuacja finansowa ŻSS z natury rzeczy wymagała skupienia głównej uwagi na wzmożeniu akcji zbiórkowej
31
32
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AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/546, k. 5.
AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/546, k. 25.
AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/546, k. 40.
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wśród społeczeństwa. Równolegle dążono do rozbudowania akcji
opiekuńczej w ramach komórek sekcji społecznych, rozszerzając
uprawnienia i obowiązki tych ostatnich w zakresie niesienia bezpośredniej pomocy doraźnej. Połączenie tych dwóch elementów
pracy społecznej przyczyniało się do dalszego spopularyzowania
oraz utrwalenia idei samopomocy wśród społeczeństwa żydowskiego. W tym celu, zwłaszcza na terenie większych ośrodków
miejskich, powoływano Komitety Domowe34. Ich władze składały
się z kilkuosobowego Zarządu. W domach, w których liczba Żydów nie przekraczała 25 osób, do Zarządu powoływano 3 osoby.
Tam, gdzie było po mniej niż 50 osób, do Zarządu wchodziło ich
5. Natomiast gdy liczba mieszkańców przekraczała 50, to Zarząd
był 7-osobowy. Komisja Kontrolna miała 2-osobowy skład.
Na terenie każdego Komitetu Domowego (KD) powoływani
byli z Zarządu lub spośród lokatorów nie wchodzących w skład
Zarządu referenci do spraw sanitarnych, odzieżowych i opieki
nad dziećmi. Komitety Domowe podlegały właściwym dzielnicom
ŻSS. W skład Prezydium Komitetu Domowego wchodził przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i referent finansowy.
Przewodniczący kierował pracami KD, przewodniczył na zebraniach i reprezentował KD wobec dzielnicy i innych organów ŻSS.
Sekretarz opracowywał protokoły i sprawozdania ogólne, raporty
finansowe, sanitarne, odzieżowe i dotyczące opieki nad dziećmi,
w porozumieniu z referentami odpowiednich działów. Prowadził
stałą ewidencję żydowskich mieszkańców, niezbędną do przeprowadzania akcji zbiórkowej. Prezydium KD opiniowało podania
lokatorów domów ubiegających się o pomoc socjalną w postaci
bezpłatnych obiadów lub odzieży. Referenci finansowi, odzieżowi,
sanitarni, opieki nad dziećmi i inni działali na terenie KD zgodnie
z instrukcjami referatów.
Referent finansowy razem z przedstawicielem dzielnicy
dzielił ją na obwody. Po uzgodnieniu jedną kopię podziału dzielnicy otrzymywał referent, drugi pozostawał w centrali Komitetu
Domowego. Dla uproszczenia dalszej pracy każdemu obwodowi
przypisywano odpowiedni numer. Do każdego obwodu przydzielony został, w porozumieniu z centralą, jeden albo dwóch
,,kwestarzy obwodowych”, zależnie od wielkości obwodu. Byli
oni odpowiedzialni za przebieg akcji na swoim terenie. Referent
finansowy prowadził księgę domów zamieszkałych przez Żydów
na terenie jego dzielnicy, z uwzględnieniem podziału na obwody. W księdze tej odnotowywał nazwisko przewodniczącego KD,
34

T. Prekerowa, Wojna i okupacja, w: Najnowsze dzieje Żydów w Polsce,
red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993, s. 295.
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numer mieszkania i nazwisko przedstawiciela młodzieży danego
domu lub członka Komisji Młodzieżowej. Odnotowywał również
ilość młodzieży opodatkowanej na terenie domu i łączną sumę
miesięcznego opodatkowania. W drugiej księdze prowadził konta
swoich kwestarzy i rozliczenia z centralą. Referent finansowy dbał
o to, aby jego kwestarze prowadzili zeszyty obwodów i sporządzali
odpisy list wpłat na potrzeby centrali oraz przeprowadzali akcje
zbiórki ,,deklaracji obiadowych”. Referent miał stałe godziny urzędowania w biurze dzielnicy i stałe dni kontroli. Celem kontroli było
sprawdzenie sumy znaczków pobranych przez kwestarzy oraz sumy
wpłaconych pieniędzy i sprawdzenia ilości znaczków na pozostałą
sumę. Referent zobowiązany był przychodzić na odprawy do pełnomocnika prezydium referatu pracy społecznej, przed którym
bezpośrednio był odpowiedzialny za swoją pracę.
Dzielnicowe Komisje Instrukcyjno-Kontrolne składały się
z honorowych działaczy społecznych i przeprowadzały kontrole
całokształtu działalności Komitetów Domowych. Delegaci Dzielnicowych Komisji Instrukcyjno-Kontrolnych legitymowali się
upoważnieniami wydziału Instrukcji i Kontroli Sekcji Pracy Społecznej. Prezydium każdego KD zobowiązane było udzielić każdej
pomocy delegatom Dzielnicowych Komisji Instrukcji i Kontroli przy
wykonywaniu ich czynności. Delegaci (członkowie Dzielnicowych
Komisji Instrukcji i Kontroli) zbierali informacje o działalności KD,
udzielali instrukcji, a w szczególności byli uprawnieni do sprawdzania arkuszy zbiorowych, ksiąg i innych dowodów działalności
Komitetów Domowych35.
Działalność Komitetów Domowych w Rzeszowie w następujący sposób przedstawił Stanisław Poradowski: ,,W tym celu
zaczęto organizować tzw. komitety domowe, których zadaniem
było udzielenie pomocy najbiedniejszym współlokatorom. Poza
tym komitety dbały o czystość i higienę całego domu, utworzenie
wspólnej apteczki domowej w celu udzielenia doraźnej pomocy i in.
W ten sposób dzięki komitetom domowym akcja pomocy objęła
całe getto, przyjmując formy zorganizowane.
Komitety domowe zajęły się przede wszystkim organizowaniem obiadów dla najbiedniejszych. Poszczególne domy deklarowały co tydzień pewną ilość pożywnej zupy, którą następnie rozdzielano biednym. W miarę organizowania się nowych komitetów
domowych rozciągnięto akcję na coraz większą liczbę najbiedniejszej ludności, dla której zupa była jedynym pożywieniem dnia” 36.
35
36

AŻIH, zespół ŻSS, sygn. 211/3, k. 2-14.
S. Poradowski, Zagłada Żydów Rzeszowskich, cz. 3, nr 3-4 „Biuletyn
Żydowskiego Instytutu Historycznego” (BŻIH), Warszawa 1985, s. 82, 83.
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The Organization of the Aid Committees
of the Jewish Social Self-Help
The Jewish Social Self-Help was the only legal Jewish organization in so called the General Government. It was founded
in May 1940 and disbanded by occupation authorities in July
1942. In October 1942 GG administration made an attempt to
reactivate the Jewish Social Self-Help under the name of ,,Jüdische Utarstützungsstelle für das Generalgouvernement” (JUS),
its Polish name was “Centrala Pomocy dla Żydów w Genaralnym
Gubernatorstwie” (“the Central Aid Office for Jews in GG” ) located
in Cracow. An attempt to reestablish the Jewish central aid organization encountered the strong opposition of the police authorities
and JUS was disbanded again in November 1942. JUS was unexpectedly legalized at the time of the ghetto liquidation in Cracow
13th March 1943 and it existed till July 1944. It was headed by
dr Michał Weichert. The Aid Committees, founded in the poviat
cities and other smaller centers, were also based on the structure
of the Jewish Social Self-Help presidium. It resulted in the discontent of the Jewish councils, which were not always interested
in establishing a new separate and independent organization. In
the following article we presented the structure of Aid Committees of the Jewish Social Help and mutual relations between the
Jewish Social Help presidium and the Jewish councils in the
chosen places of the Cracow district. An important role in social
help was also played by Home Committees. Expanding rights and
duties of Home Committees and intensifying recruitment action
contributed to the popularization of the idea of self-help among
the Jewish society.
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Lasowiacy i Puszcza Sandomierska
we wspomnieniach
księdza Wojciecha Michny
Ksiądz Wojciech Michna, kapłan związany z łacińską diecezją
przemyską, w której pełnił posługę duszpasterską w latach 1845-1893,
zasłynął jako społecznik poświęcający się organizowaniu narodowemu
i gospodarczemu chłopstwa galicyjskiego oraz jako historyk – amator,
publikujący swoje utwory głównie w czasopismach dla ludu, wydawanych na terenie Galicji po 1860 r. Mimo że miejscem urodzenia związany był z Podkarpaciem, gdyż przyszedł na świat w 1820 r. w Krościenku
Wyżnym koło Krosna, jednak ze względu na funkcje duszpasterskie
poznał dobrze różne tereny należące do diecezji przemyskiej. W ciągu
swego życia kapłańskiego był wielokrotnie przenoszony z parafii na
parafię, co było wynikiem głównie jego zaangażowania w działalność
powstańczą w 1846 r. i prześladowania przez władze austriackie,
objawiającego się aresztowaniem i więzieniem we Lwowie od początku 1847 do marca 1848 r. Wydarzenia te wywołały nieufność władz
duchownych wobec ks. Michny, stąd też poddany był nadzorowi ze
strony swych przełożonych.
W czasie swojej pracy duszpasterskiej ks. Michna przebywał w różnych miejscowościach łacińskiej diecezji przemyskiej,
korzystał ze źródeł archiwalnych zgromadzonych w kancelariach
parafialnych, obserwował tradycje i zwyczaje ludowe, a później wyniki tych badań i osobiste wrażenia opisywał w artykułach i opracowaniach. Równocześnie korzystał z bibliotek gromadzonych przez
szlachtę. Sam podkreślał, że wiedzę osiągnął „przez długie czytanie
książek”1. Źródłem informacji o przeszłości wsi i miast były również
opowieści starszych mieszkańców, legendy i podania opowiadane
1

Ks. Wojciech z Chłopic, Katarzyna Wapowska, kasztelanowa, matka ludu, „Nowiny”, 1884, nr 17, s. 260; B. Lorens, Ksiądz Wojciech
Michna (1820-1893), Rzeszów 2008, s. 85-86.
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często przez kościelnych, dziadów odpustowych, mieszkańców
dworów, pieśni śpiewane przez pastuchów. Wiedząc o fascynacji
ks. Michny przeszłością miast i wsi galicyjskich, znajomi księża
nieraz zaznajamiali go z ludźmi pamiętającymi ludowe „gadki”
i pieśni. Zainteresowania historyczne ks. Michny, podobnie jak
i innych księży – historyków, dotyczyły przede wszystkim regionu,
w którym żył i pracował. Zajmowało go środowisko geograficzne,
przyroda i przeszłość miejscowości, w których sprawował funkcje
wikarego, a później proboszcza.
Twórczość literacka ks. Wojciecha Michny obejmowała
głównie prace historyczne, historyczno-geograficzne, religijne,
przyrodnicze, biograficzne i filozoficzne. Nie brakowało w nich też
motywów etnograficznych i folklorystycznych. Pisarstwo to miało
na celu rozbudzać świadomość narodową chłopów, wprowadzać
zgodę między wsią i dworem, inspirować do podejmowania działalności politycznej w ramach istniejącego systemu społecznego, szerzyć wiedzę historyczną i upowszechniać kulturę wśród chłopów.
Wśród licznych parafii, w których ks. Michna pracował jako
wikary czy później proboszcz, były miejscowości położone na terenie
Puszczy Sandomierskiej. W marcu 1851 r. został przeniesiony na
parafię w Miechocinie. Obowiązki duszpasterskie pełnił ks. Michna
przy kościele pw. św. Marii Magdaleny do października 1852 r.2 Proboszczem miechocińskim był wówczas ks. Franciszek Ząbecki, „zdolny
i dobry mówca do rozumu i przekonania”3. Przy okazji pracy w parafii
ks. Michna uzyskał od właścicielki Dzikowa Gabrieli z Małachowskich
Tarnowskiej, wdowy po Janie Bogdanie Tarnowskim, pozwolenie na
korzystanie z biblioteki Tarnowskich w Dzikowie. Przeglądał tam archiwum rodzinne, zapoznał się z dekretami królewskimi i księgami
sądowymi. Wśród ksiąg biblioteki jego szczególną uwagę zwróciła Kronika Wincentego Kadłubka. Rozstając się z parafią w Miechocinie, ks.
Michna najbardziej żałował utraty możliwości korzystania z książnicy
2

3

Archiwum Archidiecezjalne przy Kurii Metropolitalnej obrządku
łacińskiego w Przemyślu (dal. cyt. AAPrz), rkps 250 Status cleri r.
1875, s. 545; rkps 249 Consignatio cooperatorum, s. 74. Te dwa
wykazy dokumentujące pracę duszpasterską ks. Michny różnią się
w zapisie czasu pełnienia przez ks. Michnę funkcji wikarego. Odejście
z Miechocina według pierwszego źródła nastąpiło 15 X 1852 r., zaś
według drugiego 14 III 1851 r. Według J. Rawskiego i W. Rawskiego
(Miechocin. Kolebka Tarnobrzega, Tarnobrzeg 1994, s. 279) ks. Michna był wikarym w tej miejscowości od 1851 r.
Pamiętnik historyczny okolic i rodzin w dyecezyi przemyskiej ułożył
i napisał ks. Wojciech Michna, (dal. cyt. Pamiętnik historyczny), s. 149.
Numery stron według maszynopisu przechowywanego w Bibliotece
Seminarium Duchownego w Przemyślu.
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w Dzikowie: „straciłem więc najmilsze dla mej duszy skarby, tj. książki
w dzikowskim dworze!”4.
Następną placówką duszpasterską ks. Michny, związaną
z terenem Puszczy Sandomierskiej, była Pysznica. Tutaj spędził ks.
Wojciech rok – od 15 X 1852 r. do 20 X 1853 r.5 Tak krótki pobyt spowodowany był nieprzychylnością zarówno tamtejszego proboszcza, jak
i mandatariusza w stosunku do Michny. Jedynych przyjaciół znalazł
kapłan w rodzinie Stróżkiewiczów mieszkającej we dworze. Z powodu
niechętnego stosunku przełożonych sam poprosił biskupa Franciszka
Ksawerego Wierzchlejskiego o przeniesienie do innej parafii. Jednak
podczas wizytacji kanonicznej biskupa Wierzchlejskiego w Pysznicy
mandatariusz oskarżył ks. Wojciecha o utrzymywanie potajemnych
kontaktów z mieszkańcami Królestwa Polskiego (Kongresówki). świadectwem opozycyjnego nastawienia księdza do władz politycznych
miały też być obrazki wiszące w jego pokoju, a przedstawiające polskich patriotów, m.in. Waleriana Łukasińskiego oraz dwóch działaczy
Polskiego Towarzystwa Demokratycznego – Teofila Wiśniewskiego
i Józefa Kapuścińskiego, skazanych przez władze austriackie na śmierć
w 1847 r. Konflikt, który wówczas wybuchł, wywołał przeniesienie
wikarego do innej parafii6.
Po raz kolejny znalazł się ks. Michna na terenie Puszczy Sandomierskiej, gdy w 1867 r. został mianowany proboszczem w Zaleszanach. Do tej pory, mimo wielokrotnego ubiegania się o funkcję
proboszcza, ks. Michna był pomijany przy obsadzie probostw
w diecezji przemyskiej. Ten brak przychylności wyższej hierarchii
duchownej sprawił, że kapłan zaczął starać się o przeniesienie
do diecezji tarnowskiej. Dopiero oczyszczenie go przez władze
austriackie z podejrzeń o nieprawomyślność, które nastąpiło
w 1866 r. dzięki wstawiennictwu ordynata łańcuckiego Alfreda Potockiego, umożliwiło mu awans w karierze kościelnej. Instalacja
na probostwo w Zaleszanach nastąpiła 17 VIII 1867 r.7 Awans ks.
Michna zawdzięczał kolatorowi Franciszkowi Ksaweremu Konopce. W dowód wdzięczności i szacunku ks. Michna dedykował mu
pracę pt. Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od
4
5

6
7

Pamiętnik historyczny, s. 116, 118, 149.
AAPrz, rkps 250, s. 545. Z relacji ks. Michny (Pamiętnik historyczny,
s. 153) wynikało, iż spędził on w Pysznicy 9 miesięcy (od lutego do
listopada). Wspomnienia te były jednak spisywane po 20 latach od
wydarzeń.
Pamiętnik historyczny, s. 153.
AAPrz, rkps 248 Liber beneficiorum occuppatorum ab Anno 1841
ad 1872; rkps 247 Liber canonicae institutorum in Dioec. Prem. ab
a. 1841 ad 1902, s. 79.
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pierwotnych aż do naszych czasów, wydaną w 1873 r.8 Obowiązki
proboszcza w Zaleszanach pełnił ks. Michna do 25 XI 1875 r.9
Zaleszany to wieś w Tarnobrzeskiem, położona nad Sanem.
Parafia powstała w 1326 r. Pierwszy kościół fundował prawdopodobnie Kazimierz Wielki, ale świątynia została zniszczona podczas
najazdu Tatarów. Odnowienie parafia zaleszańska zawdzięczała
braciom Łęskim, którzy w II połowie XVI w. powiększyli uposażenie
oraz wystawili drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Od Łęskich
Zaleszany nabyli Konopkowie. Parafia, w skład której wchodziły
jeszcze wsie: Kotowa Wola, Motycze Szlacheckie, Skowierzyn,
Zbydniów i Majdan Zbydniowski, należała do dekanatu miechocińskiego. W chwili przybycia ks. Michny do Zaleszan na terenie
parafii mieszkało 4010 katolików i 133 Żydów10. Początkowo
obowiązki duszpasterskie w Zaleszanach sprawował ks. Michna
samotnie. Dopiero od 1872 r. do parafii przydzielono wikarego.
Za probostwa ks. Michny byli to: ks. Wojciech Liana (1872), ks.
Jan Pantok (1873) i ks. Franciszek Nicołek (1874-1875). Ponadto
w marcu 1875 r. został ks. Michna mianowany administratorem
parafii we Wrzawach11.
Przebywając w Zaleszanach, ks. Michna aktywnie uczestniczył w życiu religijnym dekanatu miechocińskiego. Wraz ze swymi
parafianami brał udział w ośmiodniowych misjach prowadzonych
przez jezuitów w Miechocinie w dniach od 25 IX do 3 X 1869 r.
Poświęcone one były walce z plagą pijaństwa. Ks. Michna, jak
i inni duchowni z okolicznych parafii, pomagał w odprawianiu

8

9

10

11

Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych
aż do naszych czasów, Kraków 1873.
AAPrz, rkps 247 Liber canonicae institutorum in Dioec. Prem. ab
a. 1841 ad 1902, s. 79.
Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioeceseos Premisliensis ritus latini pro anno 1868, Jasło 1867, s. 129;
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, J. Krzywicki, F. Sulimierski, W. Walewski,
t. XIV, Warszawa 1895, s. 345; Pamiętnik historyczny, s. 138.
Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioeceseos Premisliensis ritus latini pro anno Domini 1872, Jasło 1871,
s. 134; Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis
dioeceseos Premisliensis ritus latini pro anno Domini 1873, Jasło 1872,
s. 135; Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioeceseos Premisliensis ritus latini pro anno Domini 1874, Jasło
1873, s. 135; Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et
regularis dioeceseos Premisliensis ritus latini pro Anno Domini 1876,
Jasło 1875, s. 220.
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nabożeństw misyjnych i słuchaniu spowiedzi. Misje te wywarły
wielkie wrażenie na ludności biorącej w nich udział12.
Równocześnie ks. Michna dbał o parafię w Zaleszanach.
Przyczynił się do zbudowania na cmentarzu zaleszańskim kaplicy
grobowej, służącej jednocześnie do odprawiania nabożeństwa za
zmarłych parafian. Jej fundatorką była Zofia Horodyńska ze Zbydniowa, wdowa po zmarłym w 1866 r. Bogusławie Horodyńskim.
Kaplica mogła pomieścić do 30 osób. Była murowana i pokryta blachą, dach zwieńczały trzy wieżyczki. W oknach wprawiono witraże.
Nad drzwiami umieszczono napis: „Błogosławieni, którzy w Panu
umierają, czyny ich idą za nimi”. W środku kaplicę pomalowano
na niebiesko, sufit ozdobiono gwiazdami. W ołtarzu umieszczono
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w złoconych ramach. Na
ścianach wypisano nazwiska członków rodziny Horodyńskich
pochowanych w podziemiach. Poświęcenie kaplicy odbyło się
w pierwszą niedzielę adwentu 1871 r. Nabożeństwu przewodniczył
dziekan miechociński ks. Józef Sobczyński13.
Podczas posługi duszpasterskiej w Zaleszanach ks. Michna
nie zaniedbał też działalności patriotycznej. Dążył on do uczczenia
pamięci powstańców z 1863 r. poprzez wystawienie pomników
poświęconych temu wydarzeniu, przybierających formę krzyży
i kapliczek. Jako proboszcz w Zaleszanach w 10. rocznicę wybuchu
powstania postawił krzyż na uroczysku leśnym w Grabczynach,
gdzie następnie wzniesiono kapliczkę. Było to miejsce starć gen.
Antoniego Jeziorańskiego z Rosjanami14. Również na cmentarzu
zaleszańskim odnalazł kamień z krzyżem poświęcony poległym za
Ojczyznę w 1863 r. Wystawiono go na mogile dowódcy powstańczego oddziału pułkownika Edmunda ślaskiego i Aleksandra
Stadnickiego, którzy zmarli w Zaleszanach, w majątku Bronisława Konopki, na skutek ran odniesionych w bitwie pod Borową
w październiku 1863 r.15
W latach 1867-1875, przebywając w Zaleszanach, ks.
12

13

14

15

J. Rawski, W. Rawski, Miechocin, s. 115; J. Słomka, Pamiętniki
włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych, przyg. J. Słomka
młodszy, Kraków 1912, s. 123, 227.
Ks. Wojciech z Zaleszan, Kaplica na cmentarzu w Zaleszanach, „Chata”, t. V, 1872, nr 2, s. 24. W październiku 2009 r. odrestaurowaną
kaplicę cmentarną Horodyńskich ponownie poświęcono.
H. Hazik, Od Gromnicznej do Macieja z powstańcami szła nadzieja,
„Niedziela” 2003, nr 8, s. VIII.
Pamiętnik historyczny, s. 139; J. Półćwiartek, K. Skowroński, Puszcza Sandomierska w strategii polskich ruchów wolnościowych (do
połowy XIX wieku), w: Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś, red.
J. Półćwiartek, Rzeszów 1980, s. 205-206.
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Michna napisał Pamiętnik historyczny okolic i rodzin w dyecezyi
przemyskiej. Stanowi on opartą na źródłach historycznych i na
zachowanych wśród ludu tradycjach lokalnych, relację przypominającą najważniejsze dzieje miejscowości położonych w Galicji
oraz sławnych ludzi z nich się wywodzących bądź swoją działalnością z nią związanych. Najwięcej miejsca poświęcił w nim tym
miejscowościom, w których pracował jako wikary i proboszcz,
a ich dzieje przeplatał dygresjami autobiograficznymi. Pamiętnik
pozostawał do tej pory prawie nieznany. Jego rękopis przechowywany jest w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach. Pewne
jego fragmenty, zwłaszcza relacje o powstaniu z 1846 r. i rabacji,
drukowały pisma ludowe wydawane przez ks. Stanisława Stojałowskiego i czasopisma okresu międzywojennego16. Wiarygodność
Pamiętnika obniża brak podania źródeł, opieranie się na fałszywych
założeniach i legendach, przez co wnioski wysnute na ich podstawie są błędne. Jednocześnie jednak opisywane wydarzenia z życia
ks. Michny, a więc relacje o spiskach i sprzysiężeniach młodzieży
przemyskiej, informacje o atmosferze w gimnazjum i Seminarium
rzymskokatolickim w Przemyślu, opisy sytuacji w 1846 r. cechuje
większa wiarygodność, bowiem są pisane z autopsji i oparte na
znajomości faktów, którą potwierdza konfrontacja z opracowaniami historycznymi.
W Pamiętniku historycznym znalazły też miejsce spostrzeżenia i relacje ks. Michny dotyczące terenów związanych z Puszczą
Sandomierską. Autor nakreślił granice obszaru puszczańskiego:
„Puszcza Sandomierska sięgała od Mielca ponad Wisłą do Sandomierza, stąd do ujścia Sanu do Wisły i korytem Sanu ku Leżajskowi
do ujścia Wisłoka do Sanu, stąd korytem Wisłoka ku Rzeszowowi. Otóż ten szmat ziemi piaszczystej, lesistej i po części mokrej,
między Wisłą, Sanem i Wisłokiem na 10 mil wszerz i wzdłuż od
Mielca do Sandomierza, a stąd do Leżajska i do Rzeszowa nosił na
pierwociu nazwę puszczy”17. Uważać zatem wypada tę wypowiedź,
datowaną na lata 1867-1875, za jedną z pierwszych prób zakreślenia terytorium puszczy. Autor poprowadził granice, posługując się
linią rzek Sanu, Wisły i Wisłoka. Takie stanowisko powielali w następnych latach badacze tej problematyki, zarówno historycy, jak
i etnografowie. Dopiero w 1980 r. Józef Półćwiartek zwrócił uwagę
16

17

Wspomnienie z r. 1846, „Wieniec”, r. VI, 1880, nr 23, s. 187; Pamiętniki naocznego świadka z roku 1846, „Kalendarz Wieńca i Pszczółki
na rok 1880”, s. 65; Z „Pamiętnika” ks. Michny, „Nowa Czytelnia”,
r. I, 1927, nr 1-2, s. 5-6, nr 9, s. 63-64; Z „Pamiętnika” ks. W. Michny,
„Nowa Zorza”, 1928, nr 1-10.
Pamiętnik historyczny, s. 103, 160.
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na problem opierania granic puszczy o koryto rzeki. Według jego
ustaleń błędem było dzielenie jednorodnych pod względem środowiska naturalnego i gospodarki obszarów przez bieg rzeki. San nie
dzielił, lecz był rzeką wewnętrzną Puszczy Sandomierskiej18. Dyskusja na temat granic puszczy toczyła się w literaturze naukowej
szczególnie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.
Wywołana została publikacjami Marii Dobrowolskiej dotyczącymi
osadnictwa na tym terenie19. Kontrowersje wzbudziło wytyczenie
granicy południowo-wschodniej Puszczy Sandomierskiej według
dawnych granic administracyjnych województw ruskiego, lubelskiego i sandomierskiego. Za część obszaru puszczańskiego nie
został uznany teren na prawym brzegu Sanu. Z poglądem tym nie
zgodził się Józef Półćwiartek, słusznie zwracając uwagę na zastosowanie kryterium podziału administracyjnego, bez uwzględnienia
jednorodności środowiska naturalnego20.
W Pamiętniku historycznym ks. Michna, opisując rozwój
sieci wsi i miast na terenie Puszczy Sandomierskiej, posługiwał
się nazwami etnograficznymi. Tamtejszą ludność nazywał Lasowiakami lub Mazurami. Przez późniejszych znawców kultury lasowiackiej, zwłaszcza przez Franciszka Kotulę, ks. Michna został
określony jako jeden z pierwszych badaczy tej grupy etnograficznej21. W omawianej pozycji znalazły się spostrzeżenia potwierdzające ustalenia współczesnych etnografów, dotyczące kultury
ludowej ludności zamieszkującej teren Puszczy Sandomierskiej22.
Ks. Michna zwracał uwagę na przywiązanie do tradycji, a nawet
zacofanie tej ludności w porównaniu z grupami zajmującymi tereny
na pograniczu puszczy. Pisał o tym: „Lud sam w Puszczy Sandomierskiej, osobliwie osiadły w pasie środkowym, jest nam dowodem żywym, że jego dziadowie stali opornie najdłużej przy starej
wierze. Nigdzie nie znalazłem tyle zabobonów, przesądów, czarów,
itd., jak tutaj między ludem, a te gusła wszystkie przechowuje lud
z taką wiarą, jakby one nakazane ongi przez księży, jakby były od
Kościoła podane. (…) Nigdzie nie znalazłem między ludem takiej
18

19

20

21

22

J. Półćwiartek, Wstęp, w: Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś,
s. 10-11.
Zob. M. Dobrowolska, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między
Wisłą i Sanem, Kraków 1921; tejże, Przemiany środowiska geograficznego Polski do XV wieku, Warszawa 1961.
J. Półćwiartek, Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego
w XVI – XVIII wieku, Warszawa-Kraków 1972, s. 17.
F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy (gawędy kulturowo-obyczajowe),
Kraków 1962, s. 11.
R. Reinfuss, Problem kultury ludowej lasowiaków, w: Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś, s. 113-114.
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spotęgowanej wiary w Kościoła naukę, jak tutaj. Ksiądz porządny
i do ludu przywiązany jest tu bożyszczem ludowym, ma głos na
okolicę. (…) Nigdzie nie znalazłem takiej ochoty do włóczenia się po
odpustach, jak tu u ludu. Można powiedzieć, że Mazur z puszczy
to włóczęga odpustowy, ot żyłka tradycyjna po pradziadach, którzy
włóczyli się do Górzyc i Górnego co rok kilka razy z ofiarami dla
bożków. Nigdzie nie znalazłem takiej brudoty po chałupach u ludu
jak tu (...). Za to dusza cała tego ludu daleko od zbytków miejskich,
od ruchu i przewrotów świata, nie zwalana rdzą niemoralności
dzisiejszego wieku, nie zatruta duchem czasu, pozostała dotąd
jak pączek różowy nie rozwita, dziecinna prawie, ślepo wierząca
(…). Mało gdzie znalazłem takie czerstwe zdrowie i wytrzymałość
na wszystkie powietrza zmiany jak u Lasowiaków – tak bowiem
nazwany lud z puszczy naszej – stąd też idzie, że Mazur z puszczy
jest najlepszym, bo najwytrzymalszym żołnierzem. Dlatego to dostał mu się przydomek: Mazur spod ciemnej gwiazdy!”23.
Pamiętnikarz zapisał również, że „u lasowiaków ani znać
cywilizacji światowej”. Mimo jednak ich braku otwartości na wpływy płynące z zewnątrz, ks. Michna dostrzegał pozytywne cechy
ludności: „Znajdziesz też śród tego ludu, na pozór dzikiego, tyle
rodzinnej miłości i gościnności, tyle przywiązania do ojcowizny,
tyle pochodu do zabaw, tańców, śpiewu, itd. że temi starosłowiańskiemi wdziękami ducha zostałbyś uradowany i umiłowałbyś te
szczątki gniazda słowiańskiego, ofiarowałbyś się za ten lud bratni!
Przejedź się kiedy, luby czytelniku, w strony Puszczy Sandomierskiej, zobacz te lasy, piaski i chaty ubogie, te kościoły śród lasów,
a tu znajdziesz typy słowiańskie, których już pono nie ma na całej
polskiej ziemi!”24. Odnotował też spostrzeżenia dotyczące języka,
którym posługiwali się mieszkańcy puszczy. Zwracał uwagę na
dosadność określeń, rubaszność, mogącą razić osoby wykształcone: „Typ ludu z puszczy tchnie jeszcze prostaczością, prozą
i cynizmem tak w mowie, jak i w życiu! Ktoby z wielkiego miasta
przysłuchał się rozmowom żartobliwym, śpiewkom i kłótniom tego
ludu, zatkałby sobie uszy przed obrazami i zwrotami tej mowy,
poziomej, nieokrzesanej, surowej, a tak bogatej w porównania,
przenośnie, przypowieści i poetyczne gadki: najprawdziwsze
przysłowia i prawdy życia (…). Ten ostatni dział z mowy ludowej
powinien zająć badaczów, a dostarczyłby im niewyczerpane źródło
do zasad prawdziwego życia. Jak świat ukształcony ma swój język, tak lud puszczy ma także swój. Stąd idzie, że książka każda,
nawet książka do nabożeństwa, nie jest dokładnie zrozumiałą dla
23
24

Pamiętnik historyczny, s. 228-229.
Tamże, s. 230-231.
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tego ludu. Nawet pisma ludowe, jak: Chata, Zagroda, Włościanin,
nie są przystępne tak, jak sobie życzą Redakcje. O ile poznałem
lud na Podkarpaciu, górali i lud puszczy, to przyznam się, że dla
każdego trzebaby osobno pisma wydawać, aby je lud sam czytając
mógł dobrze zrozumieć. Nawet kazanie w kościele zostaje ludowi
niezrozumiałe i mało korzystne, jeżeli nie powiedziane mową tego
ludu właściwą”25.
Ks. Michna zwracał uwagę na konieczność dostosowania
się do możliwości językowych ludu tych osób, które pragnęły podjąć
współpracę w dziele szerzenia oświaty poprzez rozwój czasopism
przeznaczonych dla ludności wiejskiej. Ta znajomość języka ludu
była wielką zaletą ks. Michny. Sam potrafił dopasować sposób
myślenia i język swoich utworów do możliwości percepcyjnych ludu
wiejskiego. Dzięki używaniu prostego, jasnego, zwięzłego języka
jego artykuły „do serca i rozumu ludu naszego przemawiały”26.
Często nadawał swoim artykułom, wydawanym w wielu galicyjskich pismach ludowych, formę dialogów lub opowieści pisanych
stylem gwarowym.
Najbardziej wartościowe we wspomnieniach ks. Michny zdają się być relacje dotyczące wydarzeń, w których kapłan
uczestniczył, względnie znał ich przebieg z relacji osób, które je
przeżyły. W Pamiętniku historycznym zapisał informacje dotyczące zrywów niepodległościowych związanych z terenem Puszczy
Sandomierskiej. Skromnie przedstawia się relacja dotycząca
wydarzeń związanych z powstaniem listopadowym. Ogranicza się
ona właściwie do wymienienia osób szczególnie zaangażowanych
w walki z Rosjanami: „Roku 1831 był ruch w Puszczy naszej.
Szlachta brała udział w powstaniu, jak: Horochy z Wrzaw, Rafałowicze z Radomyśla i Skowierzyna, Horodyńscy ze Zbydniowa,
Tarnowscy, a po upadku Warszawy przybył pod Pniew generał
Romarino z całym swoim oddziałem i na błoniach koło Dąbrówki,
blisko Pniowa, złożył broń”27.
Więcej szczegółowych informacji zapisał ks. Michna w odniesieniu do ruchu Józefa Zaliwskiego z 1833 r., mającego na celu
wywołanie powstania w Królestwie Polskim. Galicja, a zwłaszcza
tereny przygraniczne położone w Puszczy Sandomierskiej, były
miejscem gromadzenia ochotników i broni. Ks. Michna podkreślał
rolę w tych działaniach Onufrego i Bogusława Horodyńskich, właścicieli Zbydniowa, Majdanu i Dzierdziówki. Właśnie przygotowania
powstańcze prowadzone w tej ostatniej miejscowości szczególnie go
25
26
27

Tamże, s. 228-230.
„Pszczółka”, r. VI, 1880, s. 129.
Pamiętnik historyczny, s. 148.
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zainteresowały. Relację dotyczącą tych wydarzeń utrwalił nie tylko
w Pamiętniku historycznym, ale również w opowiadaniu pt. Dzierdziówka w r. 1833, wydanym w czasopiśmie „Echo z nad Sanu”.
Głównym wątkiem obu tekstów była zdrada powstańców przez
jednego z mieszczan: „Roku 1833 gotowała się ruchawka, na czele
której stali Zawisza i Zaliwski. W siole Dzierdziówka, przynależnej
do Zbydniowa, zgromadzali się powstańcy na folwarku. Były tu
sztandary, broń, amunicya, a każdy powstaniec składał przysięgę.
Chciano do ruchawki użyć i mieszczan z pobliskiego zaraz Radomyśla nad Sanem. Jeden powstaniec przyprowadził z sobą mieszczanina z Radomyśla, byłego wójta, Macieja Dzikowskiego, jako
najpoważniejszego między mieszczanami. Chciano go nakłonić do
współudziału. Jednakowoż ten zaprzaniec nie dał się namówić, ale
jeszcze pojechał na swój koszt do Rzeszowa, gdzie miał znajomego
organistę, Czecha, w kościele bernardyńskim. Obaj poszli do Plackomendanta wojskowego i zdradzili wszystko”28. W opowiadaniu
opublikowanym w piśmie „Echo z nad Sanu” ks. Michna napisał:
„Artur Zawisza i Drzewicki zostali straceni w Warszawie. Lange
wrócił do Zbydniowa a pp. Horodyńscy uwięzieni, tj. Onufry jako
najczynniejszy umarł w więzieniu a Bogusław wydalony z kraju
do miasta Lublany, skąd później wrócił do Zbydniowa i tu umarł
przed 16 laty. Posądzono o zdradę lokaja Marcinka z dworu zbydniowskiego, który był czynny na folwarku Dzierdziówka codziennie bywał, na wszystko patrzył – a jak to często bywa niewinnie
był o zdradę swoich chlebodawców poszlakowany i umarł. Tak
upłynęło do r. 1863. W tym nowym ruchu miasto Radomyśl szło
z narodem, a stary Maciej Dzikowski, dawny wójt, był świadkiem
tego ruchu i tak się rozczulił, że sam poszedł do miejscowego
proboszcza, wyznał swój grzech dawny i opowiedział wszystko, co
było przez 30 lat w największej tajemnicy odeń ukrywane. Umarł
w 1874 r., posądzony lokaj w grobie dopiero oczyszczony wobec
narodu, a Dzierdziówka stała się pamiętną nad Sanem, jako
ognisko nieszczęśliwego ruchu, głośnego w dziejach narodu”29.
W obu relacjach powtarza się przebieg wydarzeń, nieznaczne różnice dotyczą szczegółów, np. w Pamiętniku historycznym zdrajca
Dzikowski kontaktował się z organistą, który z pochodzenia był
Czechem, zaś w artykule określony został jako Niemiec. Sam
wątek zdrady trudno zweryfikować, ze względu na brak źródeł
dotyczących tak szczegółowych wydarzeń. Być może ten element
wprowadził autor, zawsze zwracający uwagę na moralny aspekt
28
29

Tamże, s. 125.
Ks. Michna z Chłopic, Dzierdziówka w r. 1833, „Echo z nad Sanu”,
1885, nr 27, s. 1.
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opisywanych zdarzeń i postaw ludzkich. Jednak pozostałe informacje biograficzne, dotyczące zwłaszcza rodziny Horodyńskich,
były dość ścisłe i wiarygodne.
Znacznie bliższe samemu ks. Michnie były wydarzenia
związane z powstaniem styczniowym, których sam doświadczał,
przebywając, jako administrator parafii, w Medyce. Był wówczas
świadkiem przygotowań powstańczych. Pisał o tym: „napotykałem,
jak powstańcy od nas szli lasami na tę wojenkę prawie świętą”30.
Przed włączeniem się do bezpośredniego działania powstrzymywał
go stan kapłański: „Ja musiałem ich błogosławić ze łzami, na tę
drogę – a byłbym sam poleciał za nimi, ale jako księdzu nie wolno
mi zabijać, kaleczyć i mordować nikogo”31.
W Pamiętniku historycznym zanotował: „Roku 1863 był
ruch w Puszczy naszej! Tędy szły oddziały za Wisłę i San. W oddziale Dunajewskiego poległ walecznie młody Juliusz Tarnowski,
któremu rodzina postawiła pomnik w kościele dominikańskim
w Dzikowie, a ostatni oddział pułk. Wierzbickiego zakończył ruchawkę. Ten Wierzbicki idzie z gniazda Zbydniów”32. Wspomnienie
o śmierci Juliusza Tarnowskiego potwierdzała relacja Jana Słomki
z Dzikowa, znanego pamiętnikarza chłopskiego.
W czasie pobytu na terenie Puszczy Sandomierskiej ks.
Michna zwiedzał miejsca historyczne lub cieszące się sławą w okolicy. Jednym z nich były szczątki dworku myśliwskiego z czasów
Kazimierza Wielkiego w Przyszowie: „Koło Niska miasteczka jest
sioło Przyszów, należące do parafii Stany. W tym siole zwiedziłem szczątki zamku czyli grodziska dawnego. Widziałem jeszcze
obszerną piwnicę i ślady murów na powierzchni ziemi. Tradycja
głosi, że stał tu zamek czyli dwór królewski. Otóż był tu naprawdę
dwór pod zarządem borowych, w którem przebywali króle polscy
w czasie polowania w Puszczy Sandomierskiej”33. Opinię ks. Michny
o tym miejscu potwierdziły prace archeologiczne prowadzone w II
połowie XX w.34
Do terenu Puszczy Sandomierskiej odnosiły się też wspomnienia poświęcone wsi Domastawa (Domostawa) należącej do
parafii Pysznica: „Sioło Domastawa było za mego pobytu gniazdem
złodziejów. Była banda rabusiów osławionych w okolicy. Na czele
30

31

32
33
34

W. Michna, Jakub Szylar, włościanin i rycerz polski, „Kalendarz pism
katolicko-ludowych Wieńca i Pszczółki na rok Pański 1890”, s. 30.
W. Michna, emil Pasławski, rycerz rusin, „Wieniec Polski”, r. XIV,
1888, nr 9, s. 137.
Pamiętnik historyczny, s. 148.
Tamże, s. 153.
A. Kunysz, Puszcza Sandomierska we wczesnym średniowieczu,
„Rocznik Województwa Rzeszowskiego”, t. IV, 1966, s. 368.
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stał jakiś Wala, chłop z Domastawy, na którego głowę nałożył wys.
rząd 1000 złr. za rabunki udowodnione. Ja jeździłem co tydzień na
missyę do Domastawy. Dwie mile lasami trzeba było przejeżdżać
do wsi! Nieraz sądziłem, że mnie banda napadnie, gdyż mi mówiono, że wybierała sobie z pastwiska najlepsze bydle, potem w lesie
piekła i mieszkała sobie swobodnie. Bywałem w domu tego Wali,
widziałem żonę jego i dzieci. Jaki to przesąd u ludu! Na dziedzińcu
u Wali stała kaplica murowana z Ukrzyżowanym, w chałupie na
ścianach pełno obrazów, żona nosiła szkaplerz, miała gromnicę,
itp. a mąż bandyta, który sam przynosił z Warszawy obrazy do
wsi i tę kaplicę on fundował. Lud się go bał jak ognia i milczał.
Nie wszyscy byli złodziejami! Opowiadano mi do ucha, że po części
urząd mandataryalny był winien tego złodziejstwa, bo brał rubelki od złodziejów, patrzył a nie widział, a jak było co, to złodzieja
potrzymał w kozie i puścił. Ja zacząłem tego dochodzić i dowody
zbierać. (…) Tymczasem Wala został zastrzelony od strażnika granicy! (…) Przed śmiercią swoją pisał Wala, poza oczy osądzony na
śmierć, do bisk. Wierzchlejskiego prośbę, aby się wstawił biskup
za nim do cesarza, aby mu winę i życie darowano, obiecując poprawę i wynagrodzenie możliwe. A że zapowiedział biskup wizytę
kanoniczną w tych stronach, więc Wala obiecał wyspowiadać się
przed biskupem. Wala nie doczekał wizyty biskupiej, prędzej został
zastrzelony!”35.
W opowieści tej ujawniał się charakterystyczny stosunek
ks. Michny do chłopów. Oto z jednej strony kapłan dostrzega
i potępia zło popełnione przez bohatera tych wspomnień. Z drugiej
jednak strony próbuje wyjaśnić przyczyny takiego postępowania,
nie obciążając całym ciężarem odpowiedzialności i winy tylko
chłopów. To zdarzenie jest dla niego jeszcze jednym dowodem
na to, że walczyć z występkami można poprzez rozwój oświaty
i polepszanie warunków życia mieszkańców wsi. Sam ks. Michna, jako syn chłopski, był szczególnie wyczulony na krzywdę
włościan, stąd też wszędzie, gdzie pracował jako duszpasterz,
starał się brać chłopów w obronę. Jego działalność w tej sferze
aktywności rozwinęła się, gdy został proboszczem w Chłopicach
pod Jarosławiem (1875-1893). Przybrała ona formę organizowania
kółek rolniczych, czytelni i sklepików, zwiększających możliwości
gospodarcze i oświatowe chłopów.
Pamiętnik historyczny ks. Wojciecha Michny zawiera jedne
z najstarszych wzmianek etnograficznych na temat mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, bo pochodzące z lat 1867-1875.
Najcenniejsze informacje dotyczyły kultury ludowej Lasowiaków,
35

Pamiętnik historyczny, s. 151-152.
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spostrzeżeń pamiętnikarza odnoszących się do charakterystycznych cech tej grupy oraz własnych wspomnień związanych z pobytem na obszarze puszczy. Mniejsze znaczenie miały wywody
dotyczące toponomastyki czy historii poszczególnych miejscowości.
Mimo tych zastrzeżeń zarówno działalność publiczna jak i literacka
ks. Wojciecha Michny zasługują na zainteresowanie współczesnych
badaczy historii, literatury czy etnografii.

Lasowiacy and the Sandomierz Forest
in the Memoirs of the Priest Wojciech Michna
The priest Wojciech Michna, being connected with the
Latin Diocese of Przemyśl where he worked as a priest during the
years 1845 – 1893, achieved some renown as a community worker
involved in the national and economic activation of the Galician
farmers as well as a historian –amateur. He published his works
mainly in the magazines aimed at the lower classes of society in
Galicia after 1860. Being a curate and parish priest in the parishes situated on the area of the Sandomierz Forest (in Miechocin,
Pysznica, Zaleszany), the priest Michna came into contact with
the culture of an ethnographic group called “Lasowiacy”. He wrote
about this group in his manuscript memoirs entitled :The historical
Diary of the Area and families of the Przemyśl Diocese. This is one
of the oldest accounts of the Sandomierz Forest inhabitants, as it
dates from the years 1867-1875. The account of the 19th-century
uprisings including the events that took place in the Sandomierz
Forest, which was the place of the insurrectionary preparations,
are an important part of The historical Diary.

152

Wojciech Mroczka

Granica między Lipnicą a Dzikowcem w świetle...

153

WOJCIECH MROCZKA – KOLBUSZOWA

Granica między Lipnicą a Dzikowcem
w świetle „Metryki Józefińskiej”1
Dzikowiec i Lipnica to sąsiadujące od wieków wioski, które
położone są w dzikowieckiej gminie, a początki ich dziejów sięgają
pierwszej połowy XVI w.2 Natomiast zgodnie z zasadami prawa niemieckiego zostały założone później. Lipnicę lokowano w 1559 r.3,
a Dzikowiec w 1566 r.4 Dokładny opis granicy między tymi dwoma
wioskami mamy zamieszczony przy opisie wsi Dzikowiec5. Został
on sporządzony 30 sierpnia 1787 r.6 Granica rozpoczynała się od
trzech kopców, które znajdowały się pod lasem rozciągającym się
1

2

3

4

5

6

W literaturze historycznej nazwą „Metryka Józefińska” jest określany
zbiór dokumentów dotyczących przede wszystkim spraw gospodarczych i podatkowych poszczególnych miejscowości Galicji sporządzony w latach 1785-1788. Należą do niego również dokumenty reformy
urabialnej z 1789 r. Metryka znajduje się w Centralnym Archiwum
Historycznym Ukrainy we Lwowie.
W. Mroczka, Lipnica – wieś królewska, lasowiacka, moja ziemia
rodzinna, Kolbuszowa 1997, s. 14-15; tenże, Procesy osadnicze na
terenie wsi Dzikowiec do końca XVIII w., w: Dzikowiec 1566-2009,
red. W. Mroczka, Dzikowiec 2006, s. 69-77; tenże, Początki dziejów
wsi Lipnica i jej nazwa, „Przegląd Kolbuszowski”, 1994, nr 34, s. 10;
1994, nr 35, s. 10; M. Piórek, Szkice do dziejów Dzikowca i okolic,
Kolbuszowa 1995, s. 29-40; tenże, Proces osadnictwa w południowozachodniej części Puszczy Sandomierskiej od XV-XVIII wieku (okolice
Kolbuszowej), „Rocznik Kolbuszowski”, 2005, nr 8, s. 13-40; W. Wittig
i S. Dziadulewicz, Nieznana szlachta Polska i jej herby, Kraków 1908,
s. 231.
Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1566, red.
W. Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s.137.
Archiwum Urzędu Gminy Dzikowiec (dalej AUGDz), Kopia dokumentu
lokacyjnego wsi Dzikowiec w przekładzie J. Pigonia.
AUGDz, Pomiar wsi Dzikowiec Państwa Kameralnego w kluczu Raniżowskim z 1787 r., w: Metryka Józefińska nr 219 (mikrofilm).
Tamże.
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na granicy wsi Lipnica i Kopcie, określanym wówczas nazwą Kąciny. Ten fragment lipnickiego boru nie ma obecnie odrębnej nazwy7.
Te trzy kopce były zwane narożnymi i usypane zostały nad
potokiem Werynia na styku granic trzech wsi: Kopci, Dzikowca
i Lipnicy. Pierwszy z nich, ten od strony północnej, należał do
Kopci. Drugi usytuowany na południe do Dzikowca, a trzeci, który
znajdował się na wschód od tych dwóch wcześniej wymienionych,
leżał na gruncie Lipnicy. Potok Werynia to rzeczka występująca
dziś pod nazwą Olszynka. Zwana jest też przez niektórych Zagrodą. Ma ona swoje źródła na weryńskich polach i przepływa przez
Dzikowiec oraz zachodnie krańce Lipnicy8.
Cała granica między tymi dwoma wsiami biegła w kierunku południowo-wschodnim, a jej długość wynosiła ponad 8 km.
Poszczególne jej części były oznaczone kopcami, które posiadały
numerację od 109 do 160. Kolejne odcinki linii granicznej miały
różną długość, podaną w sążniach9. Najdłuższy z nich liczył 210,
a najkrótszy tylko 13 sążni. Linia graniczna często zmieniała kierunek i dlatego oznakowano ją aż 51 kopcami granicznymi, których
miejsca lokalizacji zostały w większości przypadków opisane. A oto
przebieg tej granicy.
Pierwszy jej odcinek miał kierunek wschodni i rozpoczynał
się od wymienionych wyżej kopców narożnych. Jego długość to
140 sążni. Oddzielał on łąki należące do wsi Dzikowiec od pastwisk
gromadzkich wsi Lipnica. W opisie zaznaczono, że pastwiska te
były kiedyś własnością wsi Dzikowiec, ale brak jest informacji,
w jakich okolicznościach i kiedy zostały one przyłączone do Lipnicy.
Ta część granicy kończyła się na kopcu oznaczonym nr 109, który
znajdował się nad wymienionym wcześniej potokiem.
Drugi odcinek granicy, zawarty między kopcami 109 i 110,
przebiegał wzdłuż rzeczki Werynia. Liczył 115 sążni. Trzeci fragment linii granicznej był krótszy, gdyż jego długość to 80 sążni
i kończył się na kopcu mającym nr 111. Następny miał długość
130 sążni i zamykał go kopiec nr 112. Znana jest jego dokładna
lokalizacja. Otóż znajdował się on pomiędzy polem Franciszka Kwaśnika z Lipnicy, a łąką Floriana Zuby z Dzikowca. Dzięki zapisom
w Metryce Józefińskiej wiemy, że dom tego lipnickiego gospodarza
7

8

9

Taką informację przekazał autorowi pan Mariusz Mazur, leśniczy
leśnictwa Lipnica-Wątok.
W. Mroczka, Kilka uwag o początkach procesów osadniczych na terenie Weryni i Kolbuszowej, „Ziemia Kolbuszowska” (dalej ZK), 2003,
nr 4, s. 16-17.
Dawna jednostka długości równa rozpiętości rozstawionych ramion.
1 sążeń miał 1,7-2,14 m (w Polsce 1,728-1,789 m), zob. encyklopedia
Popularna PWN, Warszawa 1982, s. 694.
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był oznaczony wówczas numerem 21010. Natomiast Florian Zuba
z Dzikowca mieszkał pod numerem 14511. Dalej granica ciągnęła
się pomiędzy polem tegoż Franciszka Kwaśnika i łąką Szymona
Tylutkiego, zamieszkałego w Dzikowcu pod numerem 14712.
Warto zaznaczyć, że Franciszek Kwaśnik to jeden z ważniejszych
ówczesnych lipnickich gospodarzy, chociaż należy sądzić, że ta
jego pozycja nie wynikała z wielkości gospodarstwa, gdyż liczyło
ono tylko około 10 morgów gruntu. Były jednak widocznie inne
powody, które zadecydowały, że dostąpił on zaszczytu pełnienia
urzędu przysiężnego wsi i jego nazwisko jest odnotowane pod
opisem jej granic13.
Piąty odcinek granicy był bardzo krótki, miał tylko 27
sążni i kończył się na kopcu nr 113. Taką samą długość miał
następny jej fragment, który zamykał kopiec nr 114. Znajdował
się on pomiędzy łąkami Walentego Zdebia z Lipnicy, którego dom
był oznaczony numerem 211 i Walentego Paluszka z Dzikowca.
Jako ciekawostkę można podać, że kolejne pokolenia Zdebiów
mieszkają do tej pory na tym samym placu, gdzie w 1787 r. żył
ich przodek14. Natomiast przy Walentym Paluszku zapisano, że
siedzi [mieszka – W. M.] w Lipnicy15.
Granica, począwszy od kopców narożnych aż do kopca
nr 114, biegła na wschód. Dopiero od tego miejsca skręcała na
południe i przebiegała między łąkami należącymi do Walentego
Paluszka z Dzikowca i wdowy po Janie Puku z Lipnicy zamieszkałej
pod numerem 20916. Ten odcinek granicy miał długość 70 sążni
i kończył się na kopcu nr 115. Następny liczył 90 sążni i rozdzielał
pola gospodarzy tych sąsiadujących ze sobą wsi. Dochodził on do
kopca nr 116, który został usypany pomiędzy polami Adama Puka
z Lipnicy i Walentego Paluszka z Dzikowca. Dalej linia graniczna
nadal biegła w kierunku południowym, gdzie w odległości 84 sążni
został usypany kolejny kopiec nr 117. Znajdował się on między
gruntami należącymi do Franciszka Kozaka z Lipnicy i Walentego
Paluszka z Dzikowca. Następnie granica ciągnęła się wzdłuż pola
tego dzikowieckiego gospodarza i dochodziła do ówczesnej drogi
10
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Pomiar wsi Lipnica w Państwie Kameralnym Sandomierskim w Kluczu
Raniżowskim z 1787 r., w: Metryka Józefińska, Nr 222 ( mikrofilm),
zbiory autora.
AUGDz, Pomiar wsi Dzikowiec.
Tamże.
Pomiar wsi Lipnica.
W. Mroczka, Skąd nasz ród. Zarys dziejów 51 lipnickich rodów, Lipnica 2004, s. 441.
AUGDz, Pomiar wsi Dzikowiec.
Pomiar wsi Lipnica.
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biegnącej z Kopci do Dzikowca, przy której w odległości 93 sążni od
poprzedniego kopca ustanowiono kolejny o numerze 118. Granica
od kopca nr 113 do tego oznaczonego nr 118 na znacznej długości,
bo liczącej 364 sążni, to jest prawie 640 m, przebiegała wzdłuż pola
Walentego Paluszka. Wynika więc z tego, że jego grunty ciągnęły
się wzdłuż granicy tych dwóch wsi. Kolejny odcinek linii granicznej miał 100 sążni i kończył się pod polem Mateusza Deptucha,
lipnickiego gospodarza zamieszkałego w domu o numerze 19717.
Tam też został usypany kopiec nr 119.
W opisie granicy lokalizacja kolejnych kopców, tj. nr 120
i 121, nie została określona. Zapisano tylko, że ten z numerem 120
był oddalony od poprzedniego o 70 sążni, a następny znajdował
się w odległości zaledwie 13 sążni. Był to najkrótszy odcinek linii
granicznej. Następny kopiec (nr 122) zamykał kolejny fragment
granicy o długości 98 sążni. Umieszczono go przy drodze prowadzącej z Cmolasu do Lipnicy, na polu lipnickiego gospodarza
Macieja Zuby. Dalej granica biegła na wschód wzdłuż tej drogi,
gdzie w odległości 130 sążni usypano kolejny kopiec o numerze
123. Znajdował się on pod polem wymienianego już wcześniej
gospodarza z Lipnicy Mateusza Deptucha.
Kolejne odcinki graniczne były krótkie i przebiegały pomiędzy polami Macieja Zuby, zamieszkałego w Lipnicy pod numerem
19818 i Walka Małodobrego z Dzikowca, którego gospodarstwo
posiadało numer 15519. Kopiec nr 124 znajdował się w odległości
30 sążni od poprzedniego. Również kolejny znak graniczny nr
125 został posadowiony w niedalekiej odległości, bo tylko 35 sążni i leżał między polami wyżej wymienionych włościan. Tak było
również w przypadku kopca nr 126. W opisie granicznym brak
jest informacji, w jakiej odległości od poprzedniego kopca został
on usypany. Należy jednak sądzić, że była ona niewielka. Granica
bardzo często zmieniała tu kierunek, stąd znaki graniczne były
położone bardzo blisko siebie. Także kopiec nr 127 znajdował się
w pobliżu. Ten odcinek granicy miał tylko 20 sążni i zamykający
go kopiec usypano przed polem Grzegorza Płazy z Dzikowca. Od
niego granica ciągnęła się w kierunku wschodnim. Przebiegała
przez pastwisko i dochodziła w pobliże zabudowań wspominanego
już Mateusza Deptucha, gdzie w odległości 100 sążni od kopca nr
127 został usypany następny. Stąd granica skręcała w kierunku
południowym. Pierwszy jej odcinek miał 140 sążni i kończył się
na kopcu nr 129. Tutaj linia graniczna przebiegała między łąkami
17
18
19
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sąsiadujących ze sobą wsi, a kolejny znak graniczny o numerze
130 ustanowiono w odległości 98 sążni. Znajdował się on na łące
dzikowieckiego gospodarza Grzegorza Płazy. Od tego znaku granica znowu przybrała kierunek wschodni, ale tylko na długości
90 sążni. Ten odcinek kończył się na kopcu nr 131, który został
usypany na dawnej łące dworskiej, przejętej przez kolonistów
niemieckich. Tu znowu granica skręcała na południe i rozdzielała
łąki kolonistów od łąk lipnickich gospodarzy. W odległości 107
sążni położony był kolejny kopiec o numerze 132. Następny znak
graniczny, który miał nr 133, znajdował się w odległości 86 sążni.
Ulokowano go na łące Marcina Puka z Lipnicy, którego nazwisko
zostało zapisane jako Puczka.
Dalej mamy fragment linii granicznej składający się z trzech
odcinków, ale brak jest informacji o lokalizacji kopców granicznych. Zapisano tylko, że kopiec o numerze 134 usypano w odległości 84 sążni. Następny, nr 135, znajdował się bardzo blisko,
bo od poprzedniego dzieliła go odległość tylko 30 sążni. Kolejny,
mający nr 136, był już bardziej oddalony, bo dzieliła go odległość
100 sążni. Następny odcinek granicy był najdłuższy, mierzył aż
210 sążni. Oddzielał on łąki kolonistów niemieckich z Dzikowca
od pól lipnickich gospodarzy. Jego znaczna długość wynikała zapewne z tego, że linia graniczna była tu prosta i nie było potrzeby
jej częstego oznakowania. Ta część granicy kończyła się na kopcu
nr 137, który znajdował się pomiędzy łąkami należącymi do kolonisty niemieckiego i Wojciecha Szczęcha zamieszkałego w Lipnicy w domu o numerze 46. Kopiec usytuowano tuż przy drodze
prowadzącej z Dzikowca do Lipnicy. Ten trakt drożny łączący
dwie wspomniane wioski miał taki sam przebieg jak i dzisiaj, co
jednoznacznie potwierdza mapa Miega20. Następny kopiec posiadający nr 138 znajdował się w odległości 95 sążni. Posadowiono go
między polem Marcina Szczęcha, zamieszkałego w Lipnicy pod nr
4921, a gruntami kolonisty niemieckiego z Dzikowca. Lokalizacja
kolejnych trzech kopców granicznych o numerach: 139, 140, 141
nie jest dokładnie określona. Podano tylko odległości, jakie były
między nimi. Wynosiły one: 100, 70 i 90 sążni.
W odległości kolejnych 90 sążni był położony następny
kopiec o numerze 142. Znajdował się on na gruncie kolonisty
niemieckiego, przy drodze prowadzącej na pola lipnickie ze wsi
niemieckiej. Droga ta powstała dopiero wtedy, kiedy to założono
w Dzikowcu kolonię niemiecką. Ponieważ koloniści otrzymali
20
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również grunta na terenie Lipnicy, które należały wcześniej do
wójtostwa lipnickiego, musieli mieć możliwość dojazdu do nich.
Powstał wówczas ten trakt drożny, który dzisiaj przez lipniczan
jest nazywany „Starym Gościńcem”. Na pewno nie było go wcześniej, bo nie jest zaznaczony na mapie Miega. Obszar lipnickich
gruntów, które zostały nadane kolonistom z Wildenthalu, to 180
morgów i 1441 sążni22.
Kolejne kopce graniczne były usypane również między
polami lipnickich gospodarzy i kolonistów niemieckich. I tak
kopiec nr 143 był oddalony od poprzedniego o 46 sążni. W tym
miejscu granica skręcała na wschód i po przejściu 110 sążni
został usypany kopiec nr 144. Następny leżał w odległości 140
sążni. Idąc dalej w kierunku wschodnim, ustanowiono kolejny
znak graniczny nr 146. Nie mamy jednak podanej długości tego
odcinka granicy, ani lokalizacji kopca, który go zamykał. Podobnie
jest przy następnym kopcu o numerze 147. Wiemy jedynie, iż był
oddalony od poprzedniego o 90 sążni. Brak jest jednak opisu jego
umiejscowienia. Możemy domniemywać, że znajdował się on na
granicznej miedzy, rozdzielającej pola tych dwóch wsi. Do takiego
sądu upoważnia nas opis kolejnego odcinka linii granicznej, gdzie
odnotowano, że granica biegła tą samą miedzą, na której między
polami Jędrzeja Drapały z Lipnicy i Jana ślusarczyka z Dzikowca
usypano kopiec nr 14823. Znajdował się on w odległości 100 sążni
od kopca nr 147. Wspomniany Jędrzej Drapała mieszkał w Lipnicy
pod numerem 15724. Natomiast gospodarstwo Jana ślusarczyka
z Dzikowca było oznaczone numerem 11 i znajdowało się w tej
części wsi, która dzisiaj jest określana nazwą „Zadworze”, a przy
sporządzaniu Metryki Józefińskiej tę część Dzikowca nazywano
„Góra za Drogą”25.
Analizując opis granicy od kopca 130 do 147, możemy
stwierdzić, że pola lipniczan graniczyły z gruntami kolonistów
niemieckich z Dzikowca. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
gospodarze lipniccy i dzikowieccy, na polach których usypano
kopce graniczne, są wymienieni z imienia i nazwiska. Natomiast
brak jest tej informacji, jeżeli chodzi o kolonistów. Mamy tu tylko
ogólny zapis mówiący o polu lub łące dworskiej trzymanej przez
kolonistów niemieckich. W księdze pomiaru z 1787 r. dotyczącej Dzikowca nie występuje też nazwa kolonii Wildenthal. Jest
tylko informacja o niemieckich kolonistach, którzy gospodarują
22
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na pańskich gruntach. Można więc domniemywać, że komisji
granicznej składającej się z wójtów, ich zastępców, przysiężnych
oraz urzędników kameralnych nie były znane miana kolonistów.
Zapewne nie funkcjonowała jeszcze w powszechnym obiegu niemiecka nazwa kolonii. Zresztą trudno przypuszczać, aby było wtedy
inaczej, gdyż koloniści przybyli do Dzikowca w 1783 r.26, a opis
granicy był dokonywany cztery lata później. Trudno oczekiwać,
by nowi osadnicy, mimo tego, iż byli katolikami, zdołali w tak
krótkim czasie nawiązać bliższe kontakty z polskimi rodzinami
z Dzikowca czy Lipnicy. Od miejscowej ludności oddzielała ich
przede wszystkim bariera językowa oraz inna kultura, zwyczaje,
obyczaje. Nic więc dziwnego, że te obco brzmiące nazwiska nie były
znane komisarzom granicznym, którzy mimo, że stanowili elitę
ówczesnej Lipnicy i Dzikowca, byli jednak chłopami nie znającymi
sztuki pisania i czytania. Posługiwali się słownictwem będącym
w powszechnym obiegu. Dlatego też w opisie granicy nazwiska
poszczególnych kolonistów są zastąpione ogólną nazwą „kolonista niemiecki”, a zamiast nazwy Wildenthal mamy określenie
„niemiecka wieś”.
Od kopca nr 148 granica na dość długim odcinku biegła
wzdłuż pola wymienionego wyżej dzikowieckiego gospodarza Jana
ślusarczyka. Usypane zostały przy jego gruncie kolejne kopce.
Kopiec nr 149 znajdował się pomiędzy jego polem, a gruntem
Wawrzyńca Nowaka z Lipnicy. Był on oddalony od poprzedniego
o 100 sążni. Dalej na wschód od niego o 110 sążni usypano kolejny,
oznaczony numerem 150. Odnotowano, że znajdował się on na
łące lipnickiej trzymanej przez kolonistę. Wynika z tego, że łąka
ta była położona na granicy pól dawnego folwarku wójtowskiego
w Lipnicy, którego grunta zostały przekazane na rzecz kolonistów
z Wildenthalu. Od tego znaku granicznego granica nadal biegła
na wschód, wzdłuż pola Jana ślusarczyka, gdzie po przejściu 120
sążni usypano kolejny kopiec nr 151. Również kolejne dwa odcinki
granicy, kończące się na kopcach nr 152 i 153, biegły w kierunku
wschodnim. Pierwszy z nich miał 90 sążni długości i kończył się na
kopcu znajdującym się na łące Katarzyny Tęczyny, zamieszkałej
w Lipnicy pod nr 14327. Drugi odcinek był takiej samej wielkości,
26
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a zamykający go kopiec usypano na gruncie Jana Tyburczego
z Lipnicy.
Przy kopcu nr 153 granica skręcała na południe i po przejściu 125 sążni, przed polem Wojciecha Soleckiego zamieszkałego
w Dzikowcu nr 19, usypano kopiec nr 15428. Idąc dalej na południe, w odległości 100 sążni, przed polem Józefa Krzyżanowskiego – wójta wsi Lipnica – usypano kopiec nr 15529. Granica nadal
biegła w kierunku południowym i w odległości 110 sążni, przed
polem Wawrzyńca Szczęcha z Lipnicy, znajdował się kopiec nr 156.
To gospodarstwo należało do Jana i Wawrzyńca Szczęchów i jego
obszar to prawie 10 morgów. Czy ci gospodarze byli braćmi, nie
wiemy, ale mamy informację, że nie posiadali domu. W metryce
zapisano: „Oba chałupy nie mają”30.
Kopiec graniczny znajdujący się przed polem Szczęchów był
położony tuż przy drodze prowadzącej z Dzikowca do Raniżowa.
Należy zaznaczyć, że ten ówczesny gościniec nie przebiegał tak, jak
obecna droga wojewódzka Mielec – Leżajsk. Mapa Miega wskazuje
jednoznacznie, że wtedy ten trakt drożny był przesunięty około
200 m na południe. To wzdłuż niego, na odcinku 60 sążni w kierunku wschodnim, biegła granica między Dzikowcem i Lipnicą.
Ten krótki odcinek graniczny kończył się na kopcu nr 157, który
został usypany przy polu Walentego Mitka. Tu linia graniczna
znowu przybierała kierunek południowy. W odległości 80 sążni
był położony kopiec nr 158. Znajdował się on na łące Franciszka
Grądzkiego, zamieszkałego w Lipnicy pod nr 11331. Oddzielał pole
tego lipnickiego gospodarza od gruntów należących do Grzegorza
Mroczki, przysiężnego wsi Dzikowiec32. Od tego miejsca granica
biegła nadal na południe. W odległości 118 sążni został przed polem Józefa Kaznochy z Dzikowca usypany następny kopiec, który
otrzymał numer 159. Stąd rozpoczynał się ostatni odcinek granicy,
który miał 114 sążni i kończył się pod lasem Zembrza. Tam też
usypano dwa kopce narożne. Zachodni z tych kopców należał do
Dzikowca, a wschodni, oznaczony numerem 160, do Lipnicy. Na
nim kończyła się granica między tymi dwoma wsiami.
Warto podkreślić, że przy opisie omawianej granicy ani raz
nie spotkamy się z tzw. kontrowersją to jest spornym terytorium,
do którego pretensje rościłyby sobie obydwie wioski. Tymczasem
z takimi sporami granicznymi spotykamy się przy opisie granic
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Dzikowca od strony Weryni oraz Mechowca33. Być może ta bezkonfliktowość wynikała z tego, że granica przebiegała między
polami poszczególnych gospodarzy, których kolejne pokolenia
dbały o to, aby ich stan posiadania nie był naruszony. Wszystko
tu było ustalone od wieków. Każdy znał swoją drogę czy miedzę
graniczną i dobrze wiedział, gdzie kończy się jego pole. Również
na tych odcinkach granicy, gdzie przebiegała ona wzdłuż rzeki czy
traktu drożnego, wszystko było jasne, bo tu linia graniczna była
tym bardziej jednoznaczna dla zainteresowanych stron. Nie można
zapominać i o tym, że tak Dzikowiec jak i Lipnica były wioskami
królewskimi. Nie występowały tu kwestie sporne o granice, tak jak
to dość często bywało za czasów I Rzeczypospolitej między dobrami
prywatnymi, a królewszczyznami34.
Opis granicy między Dzikowcem a Lipnicą został podpisany
przez delegata o nazwisku Jaczbowski, który reprezentował kancelarię kameralną Swój podpis pod tym dokumentem złożył także
leśniczy rewiru raniżowskiego – Sętkowski. Natomiast graniczne
wsie, tj. Dzikowiec i Lipnicę, reprezentowali: ze strony Dzikowca
Mikołaj Stykowski – wójt oraz przysiężni: Stanisław Zuba, Marcin Zięba, Wojciech Czuba, Szymon Olejarz i Grzegorz Mroczka.
Przedstawicielami Lipnicy byli: Józef Krzyżanowski – wójt oraz
przysiężni: Kacper Nowak, Wojciech Paluszek, Mikołaj Brzuszek,
Jędrzej Tęcza i Franciszek Kwaśnik.
Na uwagę zasługuje fakt, że ówcześni wójtowie tych graniczących ze sobą wsi byli ludźmi bardzo majętnymi. Józef Krzyżanowski, wójt Lipnicy, posiadał trzy bardzo duże gospodarstwa.
Dwa w Lipnicy, które miały łącznie ponad 60 morgów ziemi i jedno
w Dzikowcu liczące około 30 morgów35. Zmarł on 10 marca 1804 r.,
w wieku 74 lat36. Wynika z tego, że gdy sporządzano Metrykę
Józefińską w 1787 r., był 57-letnim mężczyzną. Można sądzić,
że należał do stanu szlacheckiego, gdyż jego kondycja społeczna
w metrykach parafialnych jest określana słowami „Generosus
Dominus”37 (Szlachetnie urodzony Pan). Również wójt Dzikowca
Mikołaj Stykowski był zamożnym człowiekiem. Jego gospodarstwo
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znajdujące się w części wsi zwanej Górą i miało ponad 17 morgów
gruntu38.
Ten zachowany opis granicy między Dzikowcem, a Lipnicą sprzed ponad 220 lat upoważnia nas do stwierdzenia, że nie
funkcjonowała jeszcze wtedy nazwa niemieckiej kolonii Wildenthal.
Zresztą nie upowszechniła się ona nigdy wśród społeczeństwa Lipnicy i Dzikowca. Częściej w powszechnym użyciu było określenie
„niemiecka wieś”. Jednak z tą obco brzmiącą nazwą spotkamy się
coraz częściej na początku XIX w., tak w dokumentach administracji świeckiej, jak i kościelnej. Podobnie będzie i z nazwiskami
kolonistów z Wildenthalu. Tak jak w Metryce Józefińskiej żaden
z nich nie został wymieniony z imienia i nazwiska, to w Metryce
Franciszkańskiej z 1820 r. będą już wszyscy tak odnotowani.
Jeszcze wcześniej spotkamy się z takimi zapisami w aktach metrykalnych Dzikowca i Lipnicy, które zachowały się od 1802 r.
W opisie granicy nie spotkamy się również z nazwą osady
Płazówka. Widocznie wyodrębniła się ona z terytorium Dzikowca
później. Można tylko domniemywać, że wywodzi się ona od miana
Płaza. Zapisy dotyczące opisu granicy potwierdzają, że jeden z gospodarzy dzikowieckich o tym nazwisku mieszkał w tej części wsi
zwanej dzisiaj Płazówką. Nawet fragment linii granicznej przebiegał
wzdłuż jego pola, na którym usypano kilka kopców granicznych39.
Prezentowany opis granicy między Dzikowcem a Lipnicą
potwierdza również, że przodkowie takich rodów lipnickich jak:
Deptuchowie, Pukowie, Zdebiowie, Zubowie, mieszkający w części
wsi zwanej Zagrody, gospodarzyli na tych samych gospodarstwach,
co ich dzisiejsi następcy.
Warto podkreślić, że granica ta uległa zmianie dopiero
w 1882 r., kiedy to 24 listopada Rada Gminy Lipnica podjęła
uchwałę wyrażającą zgodę na przyłączenie części gruntów do
gminy Wildenthal40. Były to pola dawnego folwarku wójtowskiego
w Lipnicy, który zostały nadane kolonistom niemieckim osiadłym
w Dzikowcu w 1783 r. Ta uchwała lipnickiej rady była pozytywną
odpowiedzią na starania gminy Wildenthal, która w tej sprawie
odwoływała się aż do Sejmu41. Te zmiany zostały zaaprobowane
również przez Radę Powiatową w Kolbuszowej, czego potwierdzeniem jest protokół z 28 grudnia 1882 r., w którym mamy taki zapis:
„Zezwolić gminie Wildenthal na oddzielenie 200 morgów gruntu
38
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z gminy lipnickiej i przydzielenie do obrębu gminy Wildenthal”42.
W wyniku tych decyzji w obrębie Wildenthalu znalazła się część
obszaru Lipnicy, a granica między tymi wioskami na odcinku pól
dawnego lipnickiego folwarku wójtowskiego podeszła prawie pod
chaty lipnickich włościan. Kolejne straty terytorialne poniosła
Lipnica po II wojnie światowej, kiedy to odłączono od niej osadę
Osia Góra i przyłączono ją do Dzikowca43.

The Boundary between Lipnica and Dzikowiec
According to Józefińska Registers
The basic source material for writing this article is the
description of the village, Dzikowiec from 1787, which is in the
collection of the documents called Józefińska Registers kept in
the Central Historical Archive in Lvov.
The boundary between Lipnica and Dzikowiec was then
over 8 km long and was marked with 51 boundary mounds with
the numbers from 109 to 160. It started nearby the forest called
Kąciny, by the river, which then was called Werynia (now Olszynka), where three corner mounds were built. The boundary extended
from south to east and its first stretch separated the meadows of
Dzikowiec from the pastures belonging to Lipnica. The above mentioned river was its another stretch. Next, the boundary separated
the Dzikowiec fields from the Lipnica ones and it further divided
the manor lands, which already belonged to the German colonists,
and the Lipnice fields. The next stretches of the boundary line
separated the Lipnice fields from the land that belonged to those
farmers from Dzikowiec who lived in the part of the village called
“Góra za Drogą”. The last stretches of the boundary ran along the
Lipnica fields, which were situated east of the former manor and
bordered the fields of Dzikowiec from “Góra Dzikowca”. In addition,
the road which then ran from Dzikowiec to Raniżów formed one of
the stretches of the boundary line. The boundary ended near the
forest called Zembrza, where two mounds were built. One belonged
to Dzikowiec, the other one to Lipnica.
Each of the stretches was marked with mounds which were
numbered and their length was measured in fathoms. The report
describing the boundary was signed by the representative of Austrian authorities, a forester from Raniżów and the representatives
42
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of the local government from Dzikowiec and Lipnica. The changes
in the boundary between the two villages were made in 1881, when
the councilors of the Lipnica district acceded to Wildenthal village’s
request and incorporated the fields which used to be the Lipnica
manor before they were given to the German colonists in 1783.
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Struktury cywilne Polskiego Państwa
Podziemnego w Kolbuszowej. Powiatowa
Delegatura Rządu – „Ogniwo nr 9”
Podstawą dla Polskiego Państwa Podziemnego z lat drugiej
wojny światowej były niepodległościowe organizacje konspiracyjne
zarówno o charakterze wojskowym, jak i politycznym. Tworzyły
się w zasadzie spontanicznie na całym terytorium okupowanego
przez Niemców i Sowietów kraju. Jednocześnie już jesienią 1939 r.
rozpoczęły się zabiegi zmierzające do powołania podziemnej centralnej władzy administracyjnej. Miała ona stanowić kontynuację
przedwojennej administracji publicznej. Statut Służby Zwycięstwu
Polski mówił o konieczności tworzenia „ośrodków tymczasowej
władzy narodowej w Kraju”1. Również gabinet gen. Władysława Sikorskiego podjął próby ustanowienia na terenie okupowanej Polski
rządowego organu wykonawczego. Początkiem 1940 r. ustalono,
iż krajowy komisarz cywilny, wyposażony w prerogatywy ministra,
pełniłby funkcję delegata (pełnomocnika) rządu emigracyjnego.
Nadzieje na powtórkę sytuacji z pierwszej wojny światowej
i rychłą klęskę okupantów przyspieszyły budowę administracji
rządowej, która miała być przygotowana do sprawowania władzy
na wyzwolonej „bezpańskiej polskiej ziemi”. Zadania takiej administracji obejmowały nadto współpracę z rządem emigracyjnym,
sprzymierzonym z Francją i Wielką Brytanią, ścisłą współpracę
ze Związkiem Walki Zbrojnej (Armią Krajową) oraz udział w planowaniu powstania powszechnego, a także szeroko rozumiane
konsolidowanie społeczeństwa i kierowanie jego oporem przeciwko
niemiecko-sowieckiej okupacji.
W lutym 1940 r. we Francji powstał projekt delegatury
krajowej. W dwa miesiące później uformowano zalążek wymiaru
1

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. I, Wrzesień 1939 –
czerwiec 1941, Londyn 1970, s. 31-32.
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sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego. Z kolei 16 czerwca 1940 r. do Warszawy dotarł płk Jan Skorobohaty-Jakubowski
(„Kaczmarek”, „Vogel”), który pełnił rolę Tymczasowego Delegata
Rządu. Wkrótce powołano Zbiorową Delegaturę Rządu, w której
skład weszli reprezentanci tak zwanej „grubej czwórki” politycznej
– to jest PPS, SN, SL, SP – oraz Komendant Główny ZWZ. Jednak dość szybko, bo we wrześniu 1940 r., członkowie Delegatury
Zbiorowej słusznie uznali, że „tylko jednoosobowy reprezentant
[...] może być odpowiedzialny za pracę rządu”2.
Kandydatem na Głównego Delegata Rządu został Cyryl
Ratajski. Nominacja Ratajskiego z 3 grudnia 1940 r. zakończyła
długotrwały i skomplikowany etap konstytuowania się Delegatury
Rządu. Odtąd w Polskim Państwie Podziemnym funkcjonowała
– równolegle do konspiracji wojskowej oraz porozumienia partii
i stronnictw – terenowa reprezentacja rządu emigracyjnego. Jej
istnienie podkreślało ciągłość struktur państwowych Rzeczypospolitej, a zarazem akcentowało dążenie do odzyskania niepodległości
i suwerenności.
30 lipca 1942 r. kierowana przez gen. Władysława Sikorskiego Rada Ministrów przyjęła prezydencki dekret o tymczasowej organizacji władz na ziemiach polskich. Niestety, niebawem
z obowiązków Głównego Delegata Rządu musiał zrezygnować
schorowany Ratajski. Nowy Delegat Główny – Jan Piekałkiewicz
z SL – objął urząd 17 września 1942 r. Wkrótce, bo 19 lutego
1943 r., został jednak aresztowany przez gestapo; zmarł w wyniku
tortur podczas śledztwa. Kolejnym Pełnomocnikiem Rządu został
Jan Stanisław Jankowski („Soból”) z SP. 9 stycznia 1944 r. powstała Rada Jedności Narodowej, która uzyskała status swoistego
parlamentu Polski Podziemnej. Deklaracja programowa RJN –
O co walczy Naród Polski – określiła główne cele i zadania wojenne
Rzeczypospolitej oraz program przebudowy społeczno-gospodarczej
państwa w okresie pokoju. Od wiosny 1944 Delegat Rządu Jankowski występował w randze wicepremiera. Do powołanej latem
tego roku Krajowej Rady Ministrów weszli trzej zastępcy Delegata
Rządu: Adam Bień (z SL), Stanisław Jasiukowicz (z SN), Antoni
Pajdak (z PPS).
Coraz sprawniej funkcjonowały kolejne departamenty
delegatury; otrzymały one kompetencje ministerstw rządowych.
Centralny aparat delegatury stanowiły: Departament Prezydialny,
Departament Spraw Wewnętrznych, Departament Sprawiedliwości,
Departament Pracy i Opieki Społecznej, Departament Rolnictwa,
2

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. VI, Uzupełnienia, Londyn 1989, s. 85.
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Departament Skarbu, Departament Przemysłu i Handlu, Departament Poczt i Telegrafów, Departament Likwidacji Skutków Wojny,
Departament Komunikacji, Departament Informacji i Prasy, Departament Robót Publicznych i Odbudowy, Departament Oświaty
i Kultury, Departament Obrony Narodowej.
Równocześnie rozbudowywano aparat terenowy delegatury.
Podstawową jednostką stały się okręgi (województwa) – było ich
szesnaście – którym podlegały starostwa oraz wydzielone delegatury grodzkie. Początkiem 1944 r. personel „sieci administracyjnej”
Delegatury Rządu liczył ponad 15 000 ludzi. Większość z pracowników podziemia rządowego stanowili ludzie, którzy ze względu na
wiek znaleźli się poza strukturami konspiracyjnego wojska. Inna
sprawa, że podczas werbunku do administracji rządowej brano
pod uwagę fachowość i doświadczenie.
Do ważnych obowiązków bieżących Delegatury Rządu należało przygotowanie do objęcia władzy cywilnej w chwili ustania
okupacji, ale także pomoc i ochrona przed grabieżą kulturalną
i gospodarczą ze strony okupanta, konspiracyjna propaganda oraz
akcje charytatywne. Sprawnie funkcjonowały organa bezpieczeństwa Delegatury Rządu, to jest Państwowy Korpus Bezpieczeństwa,
który stanowił konspiracyjną policję, Straż Samorządowa, czyli
podziemna policja terytorialna oraz Straż Obywatelska. Początkiem
1944 r. zaistniały Komisje Badania i Rejestracji Zbrodni Okupanta
w Polsce (kryptonim „Niezapominajka”). Ich zadaniem było zbierać
i opracowywać materiały o okupacyjnym terrorze i zbrodniach.
Szczególną rolę pełnił Departament Informacji i Prasy. Przeciwstawiał się propagandzie okupacyjnej, przekazywał społeczeństwu
rzetelne informacje, podtrzymywał nadzieję i wolę walki. Departament redagował też „Rzeczpospolitą Polską”, centralny organ
Delegatury Rządu.
Prowadząc opiekę społeczną, Delegatura Rządu współpracowała z Radą Główną Opiekuńczą oraz z konspiracyjną organizacją ziemian „Tarcza” – „Uprawa”. Niemało uwagi poświęcała
działalności mecenasowskiej wobec „jednostek wartościowych”,
uczonych, artystów, literatów. 27 września 1942 r. Delegatura
Rządu powołała Tymczasowy Komitet im. Konrada Żegoty, którego
celem była wszechstronna pomoc ludności żydowskiej. W grudniu tego roku komitet przekształcił się w Radę Pomocy Żydom.
W terenie funkcjonowały również organa sądownicze delegatury:
Cywilne Sądy Specjalne i Komisje Sądzące Walki Podziemnej.
Pilnowały przestrzegania podziemnych kodeksów postępowania.
Miały prawo wydawania wyroków śmierci, orzekały również infamię, udzielały nagan i upomnień. Departamenty oraz wszystkie
okręgi delegatury zostały wymiernie wzmocnione na przełomie lat

168

Grzegorz Ostasz

1943 i 1944 dzięki scaleniu aparatu administracji zmilitaryzowanej
AK, tak zwanej „Teczki”. Podziemna ekspozytura rządowa przejęła
wówczas zespoły zdyscyplinowanych, doświadczonych w pracy
konspiracyjnej fachowców.
Autentyczny sprawdzian Delegatura Rządu przeszła latem
1944, kiedy w ramach akcji „Burza” planowano uaktywnić –
i ujawnić – wszystkie struktury Polskiego Państwa Podziemnego.
Zakładano, że po zwycięstwie nad Niemcami dowódcy AK będą występować – „wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem władzy
administracyjnej”3 – w charakterze gospodarzy wobec Sowietów.
Specjalne zadania delegatury miały objąć nadzór nad sytuacją
polityczną, uruchomienie wszystkich szczebli administracji i odbudowę życia społecznego. Niestety, bezpardonowa polityka Sowietów
wymusiła zmianę strategii polskiego podziemia. Początkiem lipca
1944 r. „centrala” warszawska zakazała ujawniania powiatowych
delegatur rządu, „o ile przed wkroczeniem wojsk sowieckich [...]
nie dojdzie do porozumienia polsko-sowieckiego”. W konspiracji
miały pozostawać organa wykonawcze administracji rządowej,
a nade wszystko struktury policji i wywiadu.
W praktyce koniec okupacji niemieckiej okazał się początkiem okupacji nowej, sowieckiej. „Burzowy” wysiłek AK i Delegatury Rządu nie mógł przynieść zakładanych skutków. Został
udaremniony przez sowiecki terror. Funkcjonowanie Polskiego
Państwa Podziemnego zostało przerwane w najważniejszym momencie. Wygasanie działalności Delegatury Rządu korespondowało
z nastrojami społeczeństwa polskiego. Wiosną 1945 nasilił się
strach wywołany postępowaniem ZSSR, „sojusznika naszych sojuszników”. Jednocześnie pojawiła się złudna nadzieja na porozumienie z komunistami i odbudowę demokratycznego państwa. Do
negocjacji dało się nakłonić szesnastu czołowych przedstawicieli
podziemia z Delegatem Rządu Janem Stanisławem Jankowskim
i Komendantem Głównym AK gen. Leopoldem Okulickim. Niestety, zapłacili za to najwyższą cenę. Jałtańska zgoda aliantów na
sowiecką dominację w Europie środkowej ułatwiła spacyfikowanie
podziemnych struktur Rzeczypospolitej.
21 czerwca 1945 r. w Moskwie Stalin powołał marionetkowy
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Tego samego dnia, również w Moskwie, zapadł bezprawny wyrok w procesie „szesnastu”
przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Wkrótce, 27 czerwca,
odbyło się w Krakowie ostatnie posiedzenie Rady Jedności Narodowej. Również w Krakowie, 1 lipca 1945 r., rozwiązana została
3

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. VI, Kwiecień 1943 –
lipiec 1944, Londyn 1976, s. 212.
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Delegatura Rządu. Tym samym nastąpił kres Polskiego Państwa
Podziemnego.
Mimo tragicznego końca Delegatura Rządu na Kraj okazała
się strukturą konspiracyjnego państwa o wyjątkowym znaczeniu.
Konsolidowała opór wobec okupantów. Wpływała na postawy moralne społeczeństwa. Funkcjonowała mimo okrutnych warunków
wojennych i okupacyjnych, budząc szacunek u Polaków, u Niemców zaś niepokój. Delegat Główny jako wicepremier, delegaci
okręgowi jako konspiracyjni wojewodowie oraz delegaci powiatowi
jako podziemni starostowie, stanowili wyraźną reprezentację Rzeczypospolitej. Oczywiście delegatura nie zdobyła takiego rozgłosu
jak Armia Krajowa. Konspiracyjna praca rządowej ekspozytury była
mniej znana. Miała często charakter biurokratyczny, nie mogła
wywoływać szerszego społecznego zainteresowania. Nie sprzyjała
tworzeniu się legendy, jaka powstawała wokół AK. Bez Delegatury
Rządu nie byłoby jednak Polskiego Państwa Podziemnego. Złożył
się na to ogromny wysiłek wszystkich jej resortów. Wykonywały –
na szczeblu centralnym oraz w okręgach i powiatach – wprawdzie
żmudną, bo „urzędniczą robotę”, niezbędną jednak dla realizacji
planów odbudowy suwerennego bytu państwowego. Były świadectwem mrówczej pracy w warunkach ekstremalnych nad odzyskaniem niepodległości i utrzymaniem ciągłości struktur państwa
polskiego, które dla konspiratorów stanowiły wartość bezsporną.

***
W 1941 r. ustanowiona została Okręgowa Delegatura
Rządu w Krakowie4. Na jej czele stanął dr Jan Jakóbiec („Taran”,
„Karpacki”, „Kos”)5. Wojewódzka struktura administracji podziemnej objęła swoim zasięgiem większość powiatów województwa
krakowskiego6 oraz jedenaście powiatów niedawnego województwa lwowskiego, które w 1939 r. trafiły pod okupację niemiecką,
a mianowicie: Brzozów, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut,
Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg.
Na początku 1943 r. w większości powiatów urzędowali
4

5

6

Por. G. Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj
1941-1945, Rzeszów 1996.
Zob. J. Jakóbiec, Na drodze stromej i śliskiej. Autobiografia socjologiczna, redakcja naukowa, słowo wstępne, przypisy G. Ostasz, Kraków
2005.
Z 18 powiatów tego województwa poza granicami krakowskiej Okręgowej Delegatury Rządu znalazły się powiaty wcielone przez okupantów do Rzeszy, a mianowicie: Chrzanów, Bielsko, Żywiec oraz część
powiatu Wadowice.
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już konspiracyjni starostowie Podziemnego Państwa Polskiego.
Wśród nich przeważali ludowcy (członkowie lub sympatycy SL);
obsadzili kierownicze stanowiska w delegaturach w 18 powiatach.
Dla czterech powiatów – to jest dla Krosna, Kolbuszowej, Tarnowa
i Jasła – Delegat okręgowy Jakóbiec nie zaakceptował zgłoszonych
kandydatów na starostów. Przez kilka miesięcy starostwa te wciąż
„wakowały”. Kiedy SN i PPS zmieniły swój, początkowo zdecydowanie negatywny, stosunek do podziemnej administracji terenowej,
konspiracyjny wojewoda Jakóbiec zaproponował im obsadzenie
wakujących urzędów delegatów powiatowych. Socjaliści otrzymali
Krosno i Tarnów, endecy Kolbuszową i Jasło7.
W ten sposób wakujący urząd konspiracyjnego starosty
w Kolbuszowie, na który w 1942 r. nie znaleziono kandydata, został
powierzony do obsadzenia Stronnictwu Narodowemu. Akurat ta
partia nie była zbyt licznie reprezentowana w powiecie8. Mimo to
z ramienia SN poszukiwania odpowiedniego kandydata prowadzili:
Kazimierz Mirecki („Żmuda”), komendant Rzeszowskiego Okręgu
NOW, N.N. „Pełka”, wysłannik Zarządu Okręgu SN Rzeszów, Piotr
Waszkowski, Roman Wiącek (z Kolbuszowej) oraz inż. Stanisław
Węglowski (jeden z potencjalnych kandydatów na urząd kolbuszowskiego starosty). Oparcie dla Powiatowej Delegatury Rządu
w Kolbuszowej miała stanowić powiatowa struktura podziemnej
administracji Stronnictwa Narodowego, to jest Służby Cywilnej
Narodu9.
Wobec prób obsadzenia przez SN urzędu delegata powiatowego w Kolbuszowej jednoznaczne, negatywne, a nawet
histeryczne stanowisko zajęli ludowcy. W sprawozdaniu z 8 lipca
1944 r. Władysław Kojder („Zawieja”), przedstawiciel Okręgowego
7

8
9

Ruch oporu na wsi małopolskiej w dokumentach konspiracyjnych
Ruchu Ludowego (1940-1944), oprac. J. Buszko, A. Fitowa, J. Nowak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 41-43. Por. Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie [dalej: SPP], Kol. nr
5/1, Ustalenia terytorialne KRM, komunikat z 19 sierpnia 1944 r.; K.
Kaczmarski, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939-1944,
Rzeszów 2003.
Por. K. Kaczmarski, Podziemie narodowe.
Archiwum IPN, Oddział w Rzeszowie [dalej: IPN Rz], t. 102 Kolbuszowa; Archiwum Państwowe w Rzeszowie [dalej: APR], zespół 108,
sygn. 117, Sprawozdanie za i półrocze 1944, „Boryna”; Ruch oporu ,
s. 42, 356-357. Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach
1944-1956 (MSW Biuro „C”, Warszawa 1964, s. 97) podaje, że Roman
Wiącek był po zakończeniu wojny prezesem konspiracyjnego Zarządu
Powiatowego SN w Kolbuszowej.
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Kierownictwa Ruchu Ludowego na dziewięć powiatów Małopolski
środkowej (tak zwana Delegatura „Lasu”), pisał: „Sprawa d[elegata] r[ządu] paląca. Stosunek >>Nadleśnictwa<< do wysuwanego
kandydata na d[elegata] r[ządu] inż. Węg[lowskiego] – stanowczo
negatywny. Współpraca prawie niemożliwa. Przed wojną należał
do Ozonu10. Nie miał kontaktu z pracą społeczną i wsią jako
administr[ator] lasów ordynackich. Obecny stosunek do Ruchu
[Ludowego] obojętny, bądź wrogi. Pracuje czynnie w AK. >>Nadleśnictwo<< stanowczo domaga się innego człowieka, uważając,
że [Węglowski] podważyłby pracę Ruchu [Ludowego] w terenie”11.
Wcześniej, bo 18 marca 1944 r., komendant Obwodu BCh
Kolbuszowa Bolesław Nazimek („Wit”), który właśnie podpisał
umowę o scaleniu z AK, pytał w liście do Władysława Jagusztyna
(„Oracz”), inspektora BCh i LSB na dziewięć powiatów Małopolski
środkowej:
„Co jest z delegatem rządu? Nikt do tego czasu o tym nic
nie wie. Zwracają się do mnie z zapytaniami w tej sprawie, bo już
nie mogą doczekać się, ale ja też nic nie wiem”12.
O podobne wiadomości zabiegał również archiwista rzeszowskich struktur BCh Jan Bartnik („Mantysa”)13.
Tymczasem siłą w pełni gotową do uruchomienia konspiracyjnej administracji terenowej okazała się akowska administracja zmilitaryzowana („Teczka”). Stanowisko referenta cywilnego
„Teczki” przy komendzie Obwodu AK Kolbuszowa sprawował sierż.
N.N. „Kazimierz”. Obowiązki zastępcy szefa „Teczki” pełnił ppor.
Wojciech Maciąg („Szary”, „Znicz”). Wiosną 1944 doszło do scalenia
zrębów kolbuszowskiej Powiatowej Delegatury Rządu z „Teczką”.
W rezultacie, jak informują sprawozdania i raporty różnych wydziałów krakowskiej Okręgowej Delegatury Rządu, na początku 1944 r.
Powiatowa Delegatura Rządu w Kolbuszowej miała obsadzone stanowiska referenta bezpieczeństwa, referenta samorządowego, referenta aprowizacyjnego. Wszyscy zostali przejęci (scaleni) z „Teczki”.
Z referentem aprowizacyjnym współpracowali: Michał Bieniasz
(z „Rocha”), por. Kazimierz Fiszer („Las”), kwatermistrz Obwodu
AK Kolbuszowa, jego zastępca N.N. „Głos” oraz ppor. Władysław
Kisiel („Kempa”), oficer zaopatrzeniowy komendy Obwodu. Nadto,
w wyniku wspomnianego scalenia administracji zmilitaryzowanej,
10

11
12

13

Obóz Zjednoczenia Narodowego nie miał nic wspólnego z ugrupowaniami narodowymi; miał charakter prorządowy. Tymczasem SN było
w opozycji wobec obozu sanacyjnego.
Ruch oporu, s. 356.
Zakład Historii Ruchu Ludowego w Warszawie [dalej: ZHRL], sygn.
VI/29, „Wit” do „Oracza”, 18 marca 1944 r.
Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura, s. 214.
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do kolbuszowskiej PDR został przyjęty cały zespół pracowników
miejscowej „Teczki”. Odtąd współdziałanie konspiracji cywilnej
z wojskową obejmowało również propagandę, za którą odpowiadał
referent Komórki Informacji i Propagandy (KIP) Obwodu AK Kolbuszowa ppor. Michał Mokrzycki („Bartnik”, „Orlik”)14.
Wciąż jednak nie udawało się obsadzenie najważniejszego stanowiska w podziemnej administracji na szczeblu powiatu.
W sprawozdaniu za pierwsze półrocze 1944 r., sygnowanym datą
5 lipca, komendant Obwodu AK Kolbuszowa kpt. Józef Rządzki
(„Boryna”, „Konar”) stwierdzał: „Dotychczas nie ma delegata powiatowego”. Następnie podawał, że „na polecenie władz delegatury
czynności jego [delegata] sprawuje od 1 czerwca 1944 r. referent
wojskowy [„Teczki”]. Jest on w stałym kontakcie z k[omendą]
o[bwodu]”. Było to zgodne z protokołem scaleniowym, który przewidywał tymczasowe pełnienie przez referenta „Teczki” obowiązków
delegata powiatowego. Według różnych relacji latem 1944 r. funkcję referenta cywilnego sprawował już nie sierż. N.N. „Kazimierz”,
tylko por. Jerzy Maria hr. Tyszkiewicz („Koral”)15.
Ciekawy pomysł na obsadzenie stanowiska konspiracyjnego starosty powiatowego w Kolbuszowej 8 lipca 1944 r. zgłosił
Władysław Kojder („Zawieja”). Kojder zaproponował, by mianować
delegatem w Kolbuszowej Stanisława Władykę („Zawisza”), prawnika, członka SL, do września 1939 r. wicestarostę w Węgrowie.
Miałby on – według Kojdra – dojeżdżać regularnie do Kolbuszowej
koleją. Co ciekawe, Kojder nie wspominał, że Władyka był już
wtedy konspiracyjnym starostą w Łańcucie. Pomysł doczekał się
wstępnych przygotowań. Otóż według meldunku por. Zdzisława
14

15

Protokół scalenia aparatu Tymczasowej Administracji Rządowej
i „Teczki” na szczeblu Okręgu „Wisła” i „Schroniska” w czasie od 3-30
listopada 1943 r., zbiory A. Zagórskiego (Kraków), II-350; IPN Rz,
t. 102 Kolbuszowa; E. Brydak, Wojskowy ruch oporu na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1989, s. 86. Po scaleniu ppor. Maciąg nie wszedł do
PDR. Kiedy w maju 1944 r. poległ plut. pchor. Józef Micek („Gustaw”,
„Zbych”), wtedy por. Maciąg przejął dowództwo Placówką AK Kolbuszowa Dolna. APR, zespół 108, sygn. 117, Sprawozdanie za i półrocze
1944, „Boryna”; A. Zagórski, Z badań nad strukturą organizacyjną
ruchu oporu w Rzeszowszczyźnie (Związek Walki Zbrojnej – Armia
Krajowa), „Studia Historyczne” 1968, z. 1, s. 102. Zob. też: Z. Sokół,
Rzeszowska prasa konspiracyjna (1939-1945), Rzeszów 1989, s. 63.
APR, zespół 108, sygn. 117, Sprawozdanie za i półrocze 1944, „Boryna”; H. Dudzińska, Kazimierzowi Osetkowi ku wspomnieniu, „Niwa”
1991, nr 9, s. 4-5; tejże: Skazani na Rosję…, cz. III, Jerzy Maria hr.
Tyszkiewicz, „Niwa” 1991, nr 10, s. 6; Brydak, s. 87. Por. Tyszkiewicz
został aresztowany w październiku 1944 r. przez NKWD; zmarł 31
sierpnia 1945 r. z wycieńczenia w łagrze.
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Kunstmana („Grottger”), oficera wywiadu komendy Obwodu AK
Łańcut, ludowcy, pracownicy tamtejszej Powiatowej Delegatury
Rządu, „wykazują dużą ruchliwość w terenie naszym [...] i sąsiednich powiatów”. Por. Kuntsman odnotował dwukrotne wyjazdy
Władyki do Kolbuszowej16. Prawdopodobnie wiązały się one właśnie
z gorliwością SL do obsadzenia urzędu kolbuszowskiego delegata.
Wiadomo, że do sierpnia 1943 r. podległy Delegaturze
Rządu Państwowy Korpus Bezpieczeństwa nie zdołał obsadzić
następujących powiatów w Okręgu Krakowskim: Mielec, Łańcut,
Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Przeworsk17. Jednak po paru
miesiącach stan konspiracyjnej policji w powiece kolbuszowskim
wyraźnie się poprawił. Formowanie struktur PKB rozpoczęto na
gruncie akowskiej Wojskowej Służby Ochrony Powstania. Wiosną
1944 kolbuszowski inspektor WSOP por. Józef Guzenda („Ryś”)
przekazał część swych ludzi pod komendę cywilną. Dowódcami
drużyn (posterunków) PKB stali się: w Kolbuszowej Górnej – Antoni Wąsik, w Porębach Kupieńskich – Władysław Niezgoda („Mucha”), w Sokołowie – Marian Słonina („Argus II”). W powiatowej
komendzie PKB znalazło się trzech policjantów „granatowych”,
którzy już wcześniej ściśle współpracowali z konspiracją wojskową. Powiatową komendę PKB objął Wacław Wąsowicz („Góral”).
Pomocnicze oddziały bezpieczeństwa tworzono na podstawie LSB,
którą dowodził Józef Gorzelany („Bomba”). Prawdopodobnie były to
formacje Straży Samorządowej i Straży Obywatelskiej. Do struktur
PKB i SS, które podlegały delegaturze, mieli być odkomenderowani
również starsi wiekiem, nie przeszkoleni wojskowo i nie uzbrojeni
członkowie oddziałów BCh, scalonych 9 grudnia 1943 r. z Armią
Krajową. Porozumienie w tej sprawie uzgodnił z przedstawicielem
PDR ppor. Bolesław Nazimek („Drzazga”), po scaleniu BCh drugi
zastępca komendanta Obwodu AK Kolbuszowa18.
16

17

18

IPN Rz, t. 102 Łańcut; APR, zespół 108, sygn. 128, Do „Składu
drzewa” dla „Wacława”, sprawozdanie za czas od 20 lutego do 20
marca 1944 r.; Ruch oporu , s. 356-357. Por. ZHRL, sygn. VI/30, K.O.
„łosoś”, Ref. Wojsk., 24 października 1943 r.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie [dalej: AAN], Oddz. VI, sygn.
202/II-33, Sprawozdanie o PKB do dnia 9 października 1943 r.;
SPP, MSW 12, Sprawozdanie z działalności Oddziału OrganizacyjnoInspekcyjnego Wydziału Bezpieczeństwa „Sieci”, od 1 października
1942 do 1 listopada 1943 r.
APR, Sr 617/49, Akta Władysława Strumskiego; J. Sowa, Relacja
pisemna, 14 maja 1983 r., mps, zbiory G. Ostasza (Rzeszów). Ppor.
Nazimek był oficerem ZWZ-AK odkomenderowanym w 1943 r. do
BCh dla przyśpieszenia akcji scaleniowej. Zob. też: J. Mytych, Ruch
Ludowy w okresie okupacji niemieckiej na terenie powiatu Kolbuszo-
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Natomiast w ramach również podporządkowanych delegaturze struktur Walki Cywilnej, przemianowanych następnie na
Opór Społeczny, powiat kolbuszowski podlegał rzeszowskiemu
kierownikowi Inspektoratu Walki Cywilnej (Oporu Społecznego).
Analogicznie do siatki terenowej AK inspektorat Walki Cywilnej
został uformowany na bazie trzech powiatów, to jest rzeszowskiego, dębickiego i kolbuszowskiego. Już od lata 1943 stanowisko
inspektorackiego kierownika Walki Cywilnej, a następnie Oporu
Społecznego, sprawował Władysław Martynuska („Zagroda”, „Nałęcz”), prawnik, dowódca jednego z Oddziałów Specjalnych LSB
w powiecie rzeszowskim, a potem również powiatowy delegat rządu
(konspiracyjny starosta) w Rzeszowie19.
Latem 1943 prace organizacyjne na terenie powiatu kolbuszowskiego rozpoczął Wydział Bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu w Krakowie. Z dokumentów wynika, że podjęto
wówczas – niestety, nie wiadomo na ile skuteczną – próbę uruchomienia podległej delegaturze siatki wywiadu antykomunistycznego.
Zainicjowano również starania nad zorganizowaniem zespołów
wywiadowczych w ramach tak zwanego działu mniejszości („dział
ukraiński”) oraz działu polskich tajnych organizacji politycznych.
Z jednego ze sprawozdań Wydziału Bezpieczeństwa ODR z sierpnia
1943 r. wynika, że wywiad delegatury na terenie okręgu pracował
dzięki tak zwanym „centralom” informacyjnym w Krakowie, Dębicy,
Sanoku, Przemyślu, Rzeszowie. Natomiast pojedynczy informatorzy zostali pozyskani w Jaśle, Jarosławiu, Kolbuszowej, Krośnie,
Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnobrzegu20.

19

20

wa, 2 listopada 1967 r., mps, ZHRL, R-VI-Rz-3/258; S. Kosiorowski-Zarzycki, Wspomnienia z udziału w podziemnym froncie Puszczy
Sandomierskiej, mps, tamże; J. Mikrut, Organizacja „Rocha” i BCh
w powiecie dębickim, mps, tamże.
Ruch oporu , s. 356; W. Martynuska, Życiorys, mps, zbiory S. Martynuski (Rzeszów), s. 2, 4-5; G. Ostasz, Władysław Martynuska,
„Studia Rzeszowskie” 1997, t. 4, s. 170-176; tegoż, Martynuska
Władysław, w: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań
niepodległościowych 1939-1956, t. 4, Kraków 1999, s. 123-125. Zob.
też: J. Baran, Uwagi w sprawie działalności politycznej i wojskowej
Stronnictwa Ludowego w powiecie Rzeszów w czasie okupacji, 1959,
mps, ZHRL, R-355, s. 2, 7; M. Urbanik, Żelazne kompanie Batalionów
Chłopskich w powiecie rzeszowskim „Radło” 1939-1945, Strzyżów
1994, s. 36, 111.
AAN, sygn. 202/II-15, Protokół z rozmowy z Naczelnikiem Wydziału
Bezpieczeństwa Okręgu Krakowskiego z 13 sierpnia 1943 r.; tamże,
„Szczucki” (Kraków); SPP, MSW 12, Sprawozdanie z działalności
Oddziału Organizacyjno-Inspekcyjnego Wydziału Bezpieczeństwa
„Sieci”, od 1 października 1942 do 1 listopada 1943 r.
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Ważną rolę w pracach Delegatury Rządu pełniło tajne
nauczanie. Obowiązki inspektora szkolnego w kolbuszowskiej
Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury pełnił od drugiej połowy
1943 r. Bolesław Nazimek („Cichy”). Wcześniej tajne nauczanie
w powiecie kolbuszowskim podlegało rzeszowskiej PKOiK. Oprócz
Nazimka do podziemnych władz oświatowych w Kolbuszowskiem
należeli: ppor. Gabriel Marek („Lis”), przed wojną kierownik szkoły
powszechnej, Kazimierz Skowroński („Figa”, „Kowal”, „Piwo”), Maria
Frączek, referent do spraw szkolnictwa powszechnego i średniego,
Zygmunt Żytkowski („Kufel”), filolog klasyczny, referent do spraw
szkolnictwa średniego, Michał Winogradzki. Z prężnie funkcjonującym w powiecie tajnym nauczaniem byli związani: ppor. Józef
Guzenda („Pszczoła”, „Ryś”), inspektor WSOP i dowódca Placówki
AK Sokołów-Nienadówka, Jan Bolesław Ożóg („Sól”), referent
propagandy Placówki AK Sokołów Małopolski, Jan Nowiński, ks.
Władysław Smoleń („Szumilas”, „Tylka”), kapelan Obwodu AK
Kolbuszowa, ks. dr Szczepan Szydelski21.
Zanim pod koniec lipca 1944 r. zaczęła się w powiecie
„Burza”, została sporządzona lista kandydatów na wójtów i sołtysów. Znaleźli się na niej: Michał Jadach, Franciszek Kopa, Piotr
Paleczny, Andrzej Kiełb, Maciej Guzek22.
27 lipca 1944 r. o godzinie 21.30, podczas walk „burzowych”,
kpt. Rządzki nawiązał pierwszy kontakt z mjr N. Czernikowem,
dowódcą oddziału Armii Czerwonej operującego w powiecie kolbuszowskim. Komendant Obwodu starał się omówić z sowieckim
oficerem zasady dalszej współpracy, a przy okazji poruszył także
pewne sprawy „polityczne”. Mjr Czernikow oświadczył, „że wiadomo
mu o delegatach rządu i ich zadaniach”. Zapewnił również kpt.
Rządzkiego „o pełnej swobodzie administracyjnej” dla Polaków23.
W następnych dniach, co prawda, doszło do kolejnych, wspólnych,
akowsko-sowieckich działań bojowych przeciwko Niemcom, choćby
30 lipca wzdłuż szosy Kolbuszowa-Sędziszów24. Trudno natomiast
21

22
23

24

G. Brzęk, Tajna oświata cywilna i wojskowa w Rzeszowskiem i Dębickiem w mrokach hitlerowskiej okupacji, Rzeszów 1988, s. 71-75;
B. Chrzan, Tajne władze oświatowe w powiatach podziemnego
Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach okupacji hitlerowskiej 19391945, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XI, 1970, s. 59;
J. Draus, R. Terlecki, Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 19391945, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s. 126-127.
Ostasz, Krakowska Okręgowa, s. 215.
G. Ostasz, A. Zagórski, Akcja „Burza” w Inspektoracie AK Rzeszów,
Kraków 2003, s. 84.
Por. G. Ostasz, Raport kpt. łukasza Cieplińskiego po „Burzy” w Inspektoracie AK Rzeszów, „Czasy Nowożytne”. Periodyk poświęcony
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wskazać naprawdę samodzielne działania administracyjne, które
mogła w tym czasie podjąć strona polska. Być może za ich przejaw
– przynajmniej do pewnego stopnia – można uznać zorganizowanie akowskiej komendy miasta w Kolbuszowej. Inny przykład to
tymczasowe zadania policyjne, jakie pełnili wyznaczeni żołnierze
Kolbuszowskiego Obwodu AK (między innymi z oddziałów WSOP)
a prawdopodobnie również członkowie podległych delegaturze
formacji PKB. Podczas akcji „Burza” przedstawiciele powiatowej
delegatury pomagali w aprowizacji walczących z Niemcami oddziałów AK. Starali się również uczestniczyć w zabezpieczaniu zapasów
żywności dla ludności cywilnej.
Wkrótce po zakończeniu okupacji niemieckiej rozpoczął
się – 7 sierpnia 1944 r. – ważny, jak się wkrótce okazało, etap
swoistej kontrakcji administracyjnej ze strony komunistów. Tego
dnia członkowie Polskiej Partii Robotniczej w Kolbuszowej utworzyli zalążek milicji25. W tym samym czasie sowiecki pułkownik,
który sprawował funkcję komendanta wojennego w Kolbuszowej,
oświadczył, że akowska komenda miasta będzie mogła istnieć
dopóty, dopóki „ludzie PKWN” nie zorganizują Powiatowej Rady
Narodowej. 15 sierpnia PRN stała się faktem. Tym samym zakończyły się legalne próby organizowania polskiej administracji rządowej. Dalsze, stopniowo zamierające działania, PDR prowadziła
już wyłącznie w warunkach ponownej, tym razem antysowieckiej
i antykomunistycznej konspiracji.
Kolbuszowska podziemna administracja rządowa wysłała
swoich reprezentantów na sierpniowe i wrześniowe odprawy powiatowych delegatów rządu z terenów Podokręgu Rzeszowskiego
AK zajętych przez Armię Czerwoną26.
W tym czasie struktury delegatury i Armii Krajowej starały
się zaradzić wyjątkowo niebezpiecznej dla przyszłości państwa

25

26

dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, t. V, Toruń
1998, s. 155-166.
Niedługo potem rozpoczęły się prace organizacyjne wokół kolbuszowskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, na którymi
kierował absolwent kujbyszewskiej szkoły NKWD, kpr. Henryk Mor.
Zob. Z. Nawrocki, Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 19441949, Rzeszów 1998.
AAN, Oddz. VI, sygn. 203/XI-4, Meldunek sytuacyjny kpt. ł. Cieplińskiego z działania Grupy Operacyjnej 24 Dywizji Piechoty AK z 29 lipca
1944 r., godzina 22.00; E. Brydak, Okres drugiej konspiracji, mps,
zbiory S. Martynuski (Rzeszów), s. 19, 24-25, 36; tegoż: „Muzeum”
w akcji „Burza”, mps, tamże, s. 20-21; J. Łopuski, Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie (sierpień-grudzień 1944). Wspomnienia
i dokumenty, Warszawa 1990, s. 47.
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podziemnego sytuacji. Z inspiracji rzeszowskiej AK już od połowy
sierpnia 1944 r. komenda Krakowskiego Okręgu AK zabiegała
o utworzenie tak zwanego Rzeszowskiego Podokręgu Delegatury
Rządu. 2 września płk Kazimierz Putek („Zworny”), komendant
Podokręgu AK Rzeszów, zawiadomił płk Edwarda Godlewskiego
(„Garda”), komendanta Okręgu AK Kraków, o rozmowach, jakie
przeprowadził z reprezentacjami powiatowych delegatur rządu
z terenu Rzeszowszczyzny. Komendant Podokręgu uzgodnił, że
„sprawy polityczne należą wyłącznie do kompetencji” delegatów
powiatowych. Według płk. Putka uściślony i usprawniony miał
zostać sposób kontaktowania się konspiracyjnej administracji
rządowej z Armią Krajową. „W pewnych obszarach – twierdził
komendant Podokręgu Rzeszowskiego AK – [...] szwankuje bez
powodu, a ze szkodą dla pracy”. Na zwierzchniego delegata terenów zajętych przez Armię Czerwoną przewidywano zrazu delegata
powiatowego w Rzeszowie Władysława Martynuskę. Plan ten nie
został jednak wcielony w życie. Martynuska utracił bowiem regularną łączność z krakowską ODR; linia frontu sowiecko-niemieckiego uniemożliwiała wszelkie kontakty. Aby uniknąć powtórzenia
nader trudnej sytuacji, Jakóbiec wyznaczył starostę tarnowskiego
Stanisława Wodzińskiego do pełnienia obowiązków zwierzchnika
polskiej administracji dla powiatów okręgu zajętych przez wojska
sowieckie. Na rezerwowego zwierzchnika wybrał zaś Eugeniusza
Fedynę, starostę z Nowego Sącza. Obaj mieli odtworzyć łączność
z odciętymi od ODR terenami, nadto zrekonstruować sieć „administracji samorządowej” i utrzymać ją w gotowości do ewentualnego
podjęcia pracy27.
Na przełomie 1944 i 1945 r., opierając się na niedawnych
ustaleniach delegata okręgowego Jana Jakóbca, które oddawały
kierownictwo administracji powiatu kolbuszowskiego w ręce SN,
starano się, by urząd konspiracyjnego starosty objął ppor. Mieczysław Liwo („Milik”)28, który właśnie wtedy dotarł z popowstańczej
Warszawy do Rzeszowa. Wkrótce okazało się, że była to już ostatnia
w całym okręgu krakowskim próba obsadzenia urzędu starosty
z ramienia rządu emigracyjnego29.
27

28
29

SPP, sygn. 3.9.2.11.2, Do „VII/0014” dla „0/3”, 12 sierpnia 1944
roku, godz. 15.00; Raport sytuacyjny dla ODR z dnia 29 sierpnia
1944 roku, zbiory Z. Kuśnierz (Rzeszów); AAN, Oddz. VI, sygn. 202/
XXII-2, Samorząd, grudzień 1944 roku, „Krzywicki”; tamże, 203/
XI-4, „X” do ... 2 września 1944 roku; Martynuska, s. 2, 4-5, zbiory
S. Martynuski (Rzeszów).
Syn Józefa Liwo, przedwojennego prezesa Zarządu Okręgowego SN.
IPN Rz, t. 101, k. 75; M. Liwo, Życiorys, 3 listopada 1958 r., mps,
zbiory I. Liwo (Rzeszów).
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Kiedy nastąpiło rozwiązanie Armii Krajowej w Podokręgu
Rzeszowskim, nastąpił też kres jakichkolwiek prac powiatowych
struktur delegatury rządu.

The Civilian Structure of the Polish Underground
State in Kolbuszowa.
The Poviat Delegation for Kolbuszowa
The aim of this article is to reconstruct the structure, role
and tasks of the Poviat Delegation for Kolbuszowa-the Polish Underground State administration during the Second World War. The
achievements of the civilian structures of the Polish Underground
State have not been properly studied in the Polish historiography
so far and it was the central, voivodeship and poviat level where
the underground administration functioned exceptionally well.
It became an unprecedented- in the whole occupied Europe in
the years 1939-1945-example of ruling the country in extreme
conditions. The following article also focuses on the personnel,
tasks, competence and examples of the co-operation between
the underground local government and the military structures
of the underground state, that is with the Polish Home Army (for
instance, during the operation “Burza” in the summer of 1944).
In addition, we mentioned the main areas of the involvement,
that is secret teaching and the supervision over the preparation
of the self-government personnel at the local level. Unfortunately,
scarce sources do not allow to present the complete history of
the Poviat Delegation for Kolbuszowa, an underground agency of
Polish government in exile.
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JÓZEF PÓŁĆWIARTEK – RZESZÓW

Kolbuszowa i jej rozległa okolica
leżąca w północnej części
Puszczy Sandomierskiej.
Rozważanie wokół zasięgu puszczy
UWAGI WPROWADZAJąCe
Badania Marii Dobrowolskiej nad dziejami Puszczy Sandomierskiej zaowocowały wieloma ustaleniami, które do naszych czasów
funkcjonują w nauce. Rozpoczęła je w latach 20. XX w. i pozostała im
wierna do końca swego pracowitego życia. Główne jej opracowanie,
zatytułowane Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą i Sanem (Kraków 1931), określiło wyraźnie obszar puszczy w południowej
części staropolskiego województwa sandomierskiego na południe od
Wisły. Ograniczyła zatem jej zasięg południowo-wschodni linią podziału
administracyjnego między województwem sandomierskim a województwem ruskim (lwowskim), zaś od wschodu, już poza linią biegu Sanu,
między województwem sandomierskim a województwem lubelskim.
Linie podziału administracyjnego pocięły wielkie środowisko naturalne
puszczy. Te względy administracyjne uznała badaczka za wystarczający
argument dla uzasadnienia granicy południowo-wschodniej Puszczy
Sandomierskiej1.
Na południowym wschodzie i na wschodzie pozostawiła Maria
Dobrowolska wielkie kompleksy leśne, które, jej zdaniem, nie były już
„sandomierską” puszczą. Ale i w prezentacji tej uznanej przez siebie za
„sandomierską” nie była zawsze konsekwentna, o czym dalej w moich
rozważaniach.
Z biegiem lat horyzont badawczy Marii Dobrowolskiej wyraźnie
1

Mapa osadnictwa w Puszczy Sandomierskiej XV-XVIII w., opr. M. Dobrowolska, w: Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą a Sanem,
Kraków 1931.
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się poszerzał, skoro w publikacji z 1965 roku stwierdziła, iż „Puszcza
Sandomierska zaległa tektoniczną bruzdę kotliny, zawartej progiem Pogórza, Wyżyny Małopolskiej i krawędzi Roztocza”. Zaraz jednak dodała,
że „Jeszcze z końcem XVIII w. roztaczała się ona po granice terenów
dolinnych Wisły, Sanu i Wisłoka, jak wskazuje rękopiśmienna mapa
Miega z lat 1779-1782 (…). W świetle badań prastara Puszcza Sandomierska wypełniała całą kotlinę, sięgając we wczesnym średniowieczu
na południu po pas lasów podkarpackich”2. Ale cóż z tej deklaracji
badawczej, skoro zawarte w tym samym opracowaniu dwie mapki –
Stosunki własnościowe w Puszczy Sandomierskiej oraz Zanikanie lasów
na Nizinie Sandomierskiej w wiekach od XIV do XX – ukazują puszczę
jedynie w południowej części województwa sandomierskiego do linii styku ze staropolskim województwem ruskim. Obraz graficzny przemawia
mocniej od stwierdzeń pisanych. Tradycyjne zatem stanowisko autorki
przyjmowane było przez wielu badaczy.
Niemal do ostatnich czasów zasięg Puszczy Sandomierskiej
w granicach wykreślonych „administracyjnie” przez Marię Dobrowolską był używany niemal powszechnie. Hołdowali temu poglądowi
zwłaszcza historycy regionaliści z Kolbuszowej, Mielca, Tarnobrzega.
Marian Piórek przykładowo w licznych swych publikacjach traktował
Kolbuszowę jako osadę położoną centralnie w Puszczy Sandomierskiej,
zaś Piotr Miodunka, jeszcze w 2003 roku w rozprawie o roli Mieleckich
i Tarnowskich w osadnictwie puszczańskim, niewiele wyszedł poza
ustalenia Marii Dobrowolskiej, skoro stwierdził, iż „Pierwotna Puszcza
Sandomierska to olbrzymi obszar leśny rozciągający się między Wisłą
a pradoliną podkarpacką oraz między dolnym Wisłokiem a dolnym
Sanem”3. To również wyraźne okrojenie Puszczy Sandomierskiej na
południowym wschodzie i na wschodzie. Ten pogląd zbliżony jest do
wersji „sandomierskiej” Marii Dobrowolskiej. Choć znacznie ją koryguje,
ale ciągle trzyma się międzyrzecza Wisły i Sanu. A gdzie zatem wielkie
obszary leśne na prawym brzegu Sanu, aż po próg Roztocza, stanowiące
kiedyś integralną część Puszczy Sandomierskiej, z których z biegiem
czasu w rezultacie osadnictwa i rozczłonkowywania zwartej puszczy
wyłoniła się niewielka enklawa o nazwie Puszcza Solska, a na północ
od niej Puszcza Janowska – Lasy Janowskie?
Prastara Puszcza Sandomierska, pokrywająca w czasach średniowiecza całą Kotlinę Sandomierską, traciła z biegiem czasu zwarty
zasięg lasów i jeśli nawet w XVIII wieku ograniczona została do obszaru
2

3

M. Dobrowolska, Puszcza Sandomierska, w: Dzieje lasów, leśnictwa i drzewiarstwa w Polsce, Warszawa 1965, s. 655.
P. Miodunka, Rola Mieleckich i Tarnowskich z linii rzemieńskiej w rozwoju
osadnictwa na obszarze Puszczy Sandomierskiej, „Rocznik Kolbuszowski”,
t. VII, 2003, s. 11.
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w widłach Wisły i Sanu, to nie była nawet wówczas tylko puszczą w granicach nakreślonych przez Marię Dobrowolską. Jej wyraźnie już w tym
czasie przerzedzone rewiry leśne na prawym brzegu Sanu (Puszcza
Solska i Lasy Janowskie) wciąż jeszcze należały do owej pierwotnej
puszczy z Niziny Sandomierskiej. Stanowiska Marii Dobrowolskiej
w sprawie granic puszczy – granic „administracyjnych” – nie można
akceptować, zwłaszcza iż kreśli je wyraźnie od czasów średniowiecza
aż do końca czasów nowożytnych (sporządzone przez nią mapy granic
Puszczy Sandomierskiej).
Na te nieprawidłowości zwracałem parokrotnie uwagę już na
przełomie lat 60. i 70. XX wieku, a szerzej je uzasadniłem we Wstępie
do pracy zbiorowej Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś z 1980 roku,
zaś ostatnio w rozprawie Puszcza Sandomierska czasów nowożytnych
– zmiany krajobrazu naturalnego i kulturowego4.
Pragnę, by moje rozważania o zmiennych granicach Puszczy
Sandomierskiej stały się motywem przemyśleń naukowych nie tylko
historyków, ale też uczonych z innych dziedzin, dla których nie tylko
środowisko fizjograficzne puszczy, ale też i społeczność na tym obszarze
zamieszkująca, będą przedmiotem ich badań.

ZASIęG STAReJ PUSZCZy SANDOMIeRSKIeJ
Nazwa „Puszcza Sandomierska” stosowana była już w okresie
staropolskim dla oznaczenia zwartych borów rozciągających się w dobrach królewskich województwa sandomierskiego na południe od Wisły
(tu głównie starostwo sandomierskie i ekonomia sandomierska), a dla
południowo-zachodnich królewszczyzn (wydzielone klucze dóbr królewszczyzn) – dla dóbr starostwa ropczyckiego używano nazwy „Puszcza
Tuszymska”, zaś w tenucie bratkowickiej dóbr królewskich „Puszcza
Bratkowska”. Nazwa „Puszcza Sandomierska” upowszechniła się nieco
na początku XIX wieku przez ogłoszone drukiem badania etnograficzne
Z. Wierzchowskiego, nauczyciela szkół ludowych okolic Rozwadowa,
który obszary ówczesnych powiatów w widłach Wisły i Sanu, a głównie
tarnobrzeskiego i niżańskiego, określił mianem Puszczy Sandomierskiej5.
4

5

J. Półćwiartek, Wstęp, w: Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś. Zbiór
rozpraw i artykułów, red. J. Półćwiartek, Rzeszów 1980, s. 6-11; Puszcza
Sandomierska czasów nowożytnych – zmiany krajobrazu naturalnego
i kulturowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria
Socjologiczno-Historyczna, Historia 2, z. 30, 2005, s. 266-284.
Z. Wierzchowski, Jastkowskie powieści i opowiadania z Puszczy Sandomierskiej, w: Materiały Antropologiczne, Archeologiczne i etnograficzne,
t. 6, 1903; tenże, Baśnie i powieści z Puszczy Sandomierskiej, w: Zbiór
Wiadomości do Antropologii Krajowej, t. 16, 1892; K. Ruszel, Leksykon
kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004, s. 440-441.
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Nazwę tę wprowadziła do literatury naukowej Maria Dobrowolska w latach 30. XX wieku, w rezultacie swoich badań zapoczątkowanych w latach 20. Publikacja jej autorstwa o Puszczy Sandomierskiej
z 1931 roku zaważyła na długie lata wieloma jej wartościowymi ustaleniami dotyczącymi procesu osadniczego w puszczy. Zastosowana też
przez nią metoda rekonstrukcji krajobrazu naturalnego i po części też
krajobrazu kulturowego puszczy (narastających w puszczy zmian w rezultacie działalności człowieka) do dzisiaj budzi zaufanie. Ale wprowadzona też wówczas niefrasobliwie przez nią granica Puszczy Sandomierskiej
wedle „racji administracyjnych” (historycznych) poczyniła na przyszłość
wielkie nieporozumienia utrzymujące się do dzisiaj.
Puszcza Sandomierska jest wyraźnym, ostrym terminem
o charakterze przyrodniczym, choć również i historycznym. Jednak
w ukazywaniu jej dziejów nie można ulegać aż tak mocno naporowi
czynników historycznych, zwłaszcza w odniesieniu do zasięgu całego
wielkiego ekosystemu, jakim była ta puszcza w rozległej Kotlinie Sandomierskiej. Nie można krajać tego wielkiego środowiska fizjograficznego
względami podziałów administracyjnych państwa i tylko dla jednej
z tych wykrojonych części dawać nazwę „Puszcza Sandomierska”. Tej
pełnej, wcześniejszej przestrzeni Puszczy Sandomierskiej nie dostrzegała
w przeprowadzonych przez siebie badaniach, badaniach solidnych, ale
w odniesieniu tylko do wydzielonej przez siebie „sandomierskiej” puszczy,
przekreślając tym samym kryterium przyrodnicze w poczynionych „administracyjnych podziałach” puszczy. Ten wykrojony z całego wielkiego
obszaru puszczy mały obszar „sandomierski”, przyjęty potem w nauce
przez „naśladownictwo”, trwał niemal do naszych czasów, co pociągało
za sobą szereg konsekwencji w traktowaniu przykładowo rzek w puszczy
– rzeka Łęg to główna arteria wodna Puszczy – lub też lokalnej sieci drożnej w powiązaniu z głównymi szlakami komunikacyjnymi Małopolski.
Zamknęła Maria Dobrowolska obszar Puszczy Sandomierskiej
w zasadzie w widłach Wisły i Sanu, przy czym w ukazywaniu południowo-wschodniego brzegu puszczy konsekwentnie kreśliła tę granicę linią
styku staropolskiego województwa sandomierskiego z województwem
ruskim (lwowskim), podobnie też z województwem lubelskim. Tych
ustaleń przy obecnym stanie badań nie można akceptować6.
Analiza sporządzonej przez nią mapy – Osadnictwo Puszczy
Sandomierskiej w XV-XVIII w. – ukazuje na prawym brzegu Sanu jedynie
niewielkie obszary położone nad dolną Tanwią, głównie na jej prawym
brzegu, aż po ujście Sanu do Wisły. Nie ukazała zatem w zasięgu puszczy
rozległych borów w przylegającym województwie ruskim oraz bełskim,

6

M. Dobrowolska, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej (mapa na końcu
pracy).
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które stanowiły integralną część środowiska puszczańskiego zwartego
terytorialnie z częścią „sandomierskiej” puszczy.
Pierwotna, wielka obszarem puszcza jeszcze w czasach średniowiecza była w niewielkim stopniu skolonizowana przez człowieka
i rozciągała się zwartym masywem aż po próg Roztocza, a jedynie dolna
dolina Sanu oraz prawego brzegu Wisły i Wisłoki były częściowo zajęte
osadnictwem rolniczym. Osadnictwo to na linii Sanu pokrywało się
niemal z szeroką doliną tej rzeki, wychodząc z zabudową poza tereny
zalewowe. Spławny San, będący główną rzeką Puszczy Sandomierskiej –
nie zaś Łęg, jak to wynika z ustaleń Marii Dobrowolskiej – płynący niemal
przez jej środek, nie dzielił rozległych terenów puszczy. Był naturalnym
zlewiskiem mniejszych rzek puszczy, stanowiąc główną arterię komunikacyjną – komunikacji wodnej – a najstarszy system drogowy w tej części
puszczy kształtował się w dolinie tej rzeki, na terenach niezalewowych.
Była to duża rzeka zasobna w wodę, często zmieniająca swe
koryto. W dolnym swym biegu stanowiła granicę między województwem
sandomierskim a województwem lubelskim. Bieg Sanu w pobliżu ujścia
do Wisły uległ z upływem czasu przesunięciom w dół Wisły, w kierunku
Zawichostu. Wedle źródeł historycznych jeszcze w wiekach XV-XVI uchodził do Wisły w pobliżu wsi Gorzyce (około 5-6 km od Sandomierza), zaś
na początku XVIII wieku ujście to przesunęło się niemal pod Zawichost7.
Powodowało to duże perturbacje w lokalnej sieci drożnej i rozgraniczeniach administracyjnych w tej części Puszczy Sandomierskiej.
San i większe jego dopływy umożliwiały transport towarów
masowych (płodów rolnych i towarów leśnych). Drogi natomiast lądowe, nawet te najważniejsze w kraju, wykorzystywane były sezonowo
w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych. Były to drogi
bez utwardzonej nawierzchni, bardzo słabej jakości, co powodowało
utrudnienia w transporcie. Jeszcze gorsze od nich były drogi w puszczy, pełne zabagnień i przejść przez rozliczne strumienie i cieki wodne.
Dlatego też główne trakty drogowe Małopolski długo omijały puszczę,
nawet o suchej porze roku. Utrzymywane były trakty okrężne wokół
puszczy, ale i te na styku z puszczą sprawiały wielkie trudności. I tak
trakt z Krakowa przez Jarosław i Przemyśl do Lwowa, jeszcze w XV wieku dochodził zwykle do Dębicy (rzadziej do Ropczyc), a stąd na północ
przez Mielec do Sandomierza i dalej obrzeżem Puszczy Sandomierskiej
w kierunku południowo-wschodnim na Lubaczów i Lwów. Długi odcinek traktu Kraków-Lwów, od Dębicy lub Ropczyc poczynając, był
możliwy do przejazdu tylko „komunikiem” (konno, wierzchem) i był
traktowany jako trakt wojskowy niemal w ciągu całego roku. Z tego
traktu wojskowego - przez Rzeszów-Przeworsk – skorzystano w 1340
7

H. Rutkowski, źródła kartograficzne, w: Województwo sandomierskie
w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, cz. II, Warszawa 1993, s. 25.
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roku w szybkim wypadzie zbrojnym do Lwowa po nagłej śmierci Jerzego
Bolesława Trojdenowicza8.
Te wielkie utrudnienia komunikacyjne powodowały, że nawet
najazdy Tatarów budziackich kierujące się na Sandomierz, zmierzające
od południowego wschodu zza Dniestru przez okolice Stanisławowa
i Lwowa, omijały łukiem puszczę od strony Roztocza.
Główny północny trakt lądowy przez puszczę, od Jarosławia
przez Leżajsk i Kopki do Sandomierza, dopiero w XVI wieku uzyskał
większe znaczenie. Łączył on w sobie ważne drogi lokalne puszczy
dochodzące „równoleżnikowo” do niego w Kopkach i w Leżajsku (tam
przewozy na Sanie: Kopki-Krzeszów oraz Leżajsk-Kuryłówka). Tych
przewozów promowych przez San było znacznie więcej. Tylko na odcinku
tej rzeki w województwie sandomierskim, wedle zapisów historycznych,
funkcjonowały one w XVI wieku w następujących miejscowościach:
Nisko, Pławo, Jastkowice, Rzeczyca Długa (Rzeczyca Większa), Kamień
Łukawski9.
Szczególną rolę na tym szlaku spełniały Kopki, gdzie od wschodu
włączała się trasa idąca z Lublina oraz ze Lwowa przez przewóz na Sanie
w Krzeszowie. Ten odcinek od Kopek do Sandomierza (z odgałęzieniem
przez San w Krzeszowie na Lublin lub na Lwów) miał bardzo starą
metrykę. Tam bowiem, w Kopkach, funkcjonowała już w XIV wieku
komora celna na towary kupieckie i pędzone bydło, znana w handlu
hanzeatyckim10.
Owa trasa północna przez puszczę na Sandomierz odegrała też
duże znaczenie jako tak zwana „droga wołowa” dla bydła pędzonego
z Besarabii, Multan i Podola na śląsk przez Sandomierz i Osiek lub do
Wielkopolski11. Trakt ten znany już był, wedle źródeł pisanych, w końcu XIV wieku (opłaty mostowe od pędzonego bydła kupieckiego przez
most na rzece Wisłok w Tryńczy)12. Pędzone tabuny bydła przemieszczały się łąkami i pastwiskami nad Sanem od Jarosławia do Leżajska,
8

9

10
11

12

Jerzy II Bolesław Trojdenowicz zmarł nagłą śmiercią 7 kwietnia 1340 r.
(prawdopodobnie otruty), a już pod koniec kwietnia oddziały polskie znalazły
się pod Lwowem. Był to istny majstersztyk wojskowy tych czasów.
H. Rutkowski, Drogi, w: Województwo sandomierskie w drugiej połowie
XVI w., s. 125.
F. Bruns, H. Weczerka, hansische haldelsstrassen, Weimar 1967, s. 696.
J. Baszanowski, Z dziejów handlu polskiego w XVI-XVIII w. handel wołami,
Gdańsk 1997, s. 98.
Uposażenie plebanii w Krzeszowie nad Sanem, przywilej Zygmunta I (Lwów,
19 sierpnia 1509 r.), w: Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Wizytacja
biskupia z 1721 r., rkps 158, s. 2040-2046, w tłumaczeniu na język polski
przez ks. dra Wincentego Depczyńskiego. Druk w „Pracach Humanistycznych Naukowego Towarzystwa w Rzeszowie, Komisja Archiwalna”, z. 17,
Rzeszów 1980, s. 179-181.
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a od Leżajska wchodziły w puszczę do Kopek, na lewo – na zachód od
traktu kołowego (tu „droga wołowa” z Leżajska w kierunku Jelnej, Woli
Zarczyckiej, do Kopek). Na tym odcinku puszczańskim zwierzęta żywiły się trawą i „puszczą”, tu też odbywano dłuższe postoje. W Kopkach
natomiast, na komorze celnej, płacono myto za przegon. Około 1519
roku wynosiło ono po 4 denary od wołu. Kupcy poznańscy zajmujący się
owym handlem skarżyli się wówczas, iż „We wsi Kopki biorą myta po 4
denary od wołu, a zmuszają nas pędzić po złej, uprawnej roli ścieńnionej
drodze, nie pozwalają wedle starego zwyczaju pędzić przez bór zanim
nie zapłacimy po 4 gr od 100 wołów”13.
Korzystanie z tego traktu w przegonie wielkich stad bydła potwierdzone jest w dziejach Leżajska jeszcze na początku ery galicyjskiej.
W 1773 roku zapisano: „woły kupieckie przepędzają do gościńca idącego
z Ukrainy i Pokucia na śląsk i Wrocławia”14. W związku z zaistnieniem
kultu maryjnego w Leżajsku od około połowy XVI wieku („miejsce święte”
w puszczy na północ od Leżajska), pędzący wielkie stada bydła konni
czabani, opędzali bydłem owo miejsce dla nabrania zdrowia przez bydło
i dla uzyskania pomyślności na dalszą drogę. Odnotowali ten narastający od przełomu XVI i XVII wieku zwyczaj miejscowi OO. Bernardyni
w kronice klasztornej15.
Wspominam o „szlaku wołowym” nie przypadkowo, bowiem
był on niezmiernie niszczącym dla puszczy (wypas pędzonego bydła,
budowa szałasów przez czabanów, częste pożary w puszczy). Podobnie
niszczące były wypasy bydła i nierogacizny w puszczy przez miejscową
ludność, a także przez Wołochów, którzy przed zimą wpędzali w Puszczę
Sandomierską swe stada bydła na przezimowanie. Zjawisko to odnotowała lustracja dóbr królewskich tenuty bratkowickiej bezpośrednio
sąsiadującej od południa z majętnością kolbuszowską (lata 1664-1665):
„Paszne. Najmują Wołochowie paszę w tych lesiech, bywa ich czasem
mni, czasej więcej. Teraz jest owiec 250 i płacą od każdego sta per fl. 7,
facit mc 10/45/0”16.
13
14

15

16

Baszanowski, s. 54.
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Arch. Potockich z Łańcuta,
rkps 1202, k. 16.
Cz. Bogdalski, Pamiętnik kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku,
Kraków 1929, s. 34. Bydło chroniono w ten sposób przed zarazą, a czabani uzyskiwać mieli możliwość szczęśliwego zakończenia długiej i trudnej
wędrówki, „bo nawet z Wołynia pędzili tu chudobę swoją, by ją obegnać
dookoła słupka z Męką Pańską, poczem już uzdrowione wiedli z weselem”.
Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wydał Wł. Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 79. Franciszek Zacny stwierdził
w swej publikacji (Rola dworu Lubomirskich i Sanguszków w rozwoju
miasta Kolbuszowa na przełomie XVII i XVIII wieku, w: Kolbuszowa 300 lat
miasta, Kolbuszowa 2001, s. 46), iż spośród czterech jarmarków nadanych
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Wypas bydła i nierogacizny w puszczy i masowe przegony bydła „szlakiem wołowym” były bardzo niszczące, zwłaszcza dla młodych
odrostów (młodników). Młodniki powstające w sposób naturalny, bez
ludzkich zasadzeń i zasiewów, ulegały dalszemu niszczeniu przez stosowanie przebiórkowego wyrębu lasów i wywożenie zrąbanych pni „na
smyka” przy braku dróg. Kształtująca się jednak z wolna sieć drożna
w puszczy przyśpieszała jej dewastację i wypieranie drzewostanu na
rzecz terenów uprawnych. Całe też budownictwo wiejskie i niemal całe
budownictwo w miastach bazowało na surowcu drzewnym, mało trwałym, a częste pożary we wsiach i w miastach ciągle wzmagały popyt na
ten surowiec. Także budownictwo wodne i przemysłowe, oparte głównie
na dębinie wolno rosnącej, niszczyło niezmiernie puszczę.
Osadnictwo rolne, które wdzierało się w puszczę i towarzyszące
mu trakty śródleśne, prowadzące nierzadko do istniejących małych osad
przemysłowych i rzemieślniczych funkcjonujących w puszczy (często
wyprzedzających osadnictwo rolnicze lub mu towarzyszących), były
niezmiernie niszczące dla środowiska puszczańskiego. Drogi wiodące
przez puszczę również wzmagały jej niszczenie, rozczłonkowywały ją.
Obrzeża puszczy zajmowało coraz bardziej zwarte osadnictwo rolne.
Lokowane w puszczy nowe osady coraz mocniej ją rozsadzały.
Ukształtowane jeszcze w średniowieczu szlaki drogowe w północnej części puszczy długo zachowały charakter dalekich traktów
komunikacyjnych, głównie kupieckich, ale już w wiekach XVI-XVII stały
się strefami natarcia na puszczę. Trzebieże leśne i pozyskiwanie drewna
dla przemysłu puszczańskiego i rzemiosła, dla spławu rzecznego, okazały
się bardzo rabunkowe, niszczące. Rozwój folwarków oraz aktywizacja
organizowanego przez dwory przemysłu leśnego i rzemiosł opartych na
surowcu drzewnym przynosić zaczęły katastrofalne dla puszczy następstwa. Wielkie trzebieże dla celów rolnych i przemysłowych, głównie
rudnictwa i hutnictwa (zwłaszcza w dobrach kolbuszowskich), eksport
surowca drzewnego i produktów gospodarki leśnej za pośrednictwem

Kolbuszowej w 1690 roku przez Jana III Sobieskiego, szczególne znaczenie
miał ten doroczny na św. Józefa (19 marca), znany z handlu wołami, „kiedy
sprzedawano nawet po kilkaset sztuk zwierząt, przypędzanych najczęściej
z Podola”. Może uda się wyjaśnić w przyszłości problem „pochodzenia”
owych wołów, bowiem wczesna pora roku (marzec) uniemożliwiała przegon
bydła z Podola. Gdzie zatem to bydło „zimowało”, by już u progu wiosny
mogło być po wysokiej cenie sprzedane (niższe ceny jesienią), zapewne nie
na rzeź, a do przyszłych prac rolnych? Chłopi z okolicznych terenów jako
siły pociągowej powszechnie używali woły. A może przepędzane wcześniej
woły z dalekich stron, z Podola również, „zimowały” w puszczy w okolicach
Kolbuszowej?
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Sanu i Wisły do Gdańska wyzwoliły różnorodne negatywne procesy
prowadzące do zagłady puszczy17.
Większe rzeki puszczańskie, zwłaszcza duży i spławny San,
miały swój udział w ułatwianiu pozyskiwania zasobów puszczy, w transporcie jej różnorakich płodów przemysłowych i rzemieślniczych, w transporcie samego drewna „zbijanego” w tratwy. Strumienie puszczańskie
obracały liczne młyny wodne wykorzystywane dla przetwórstwa ziarna
(młyny mączne, stępy), młyny kuźnicze, foluszne, tartaczne. Większe
rzeki niosły na swych wodach statki rzeczne i drewno. Największe
znaczenie w puszczy miał niewątpliwie duży San, ale i mniejsze jego
dopływy, zwłaszcza Wisłok, Tanew, a także Trzebośnica, Lubaczówka czy Bukowa, przyczyniły się znacznie do aktywizacji gospodarczej
w puszczy, zwłaszcza w dolnych odcinkach swego biegu (posiadały tam
charakter spławny).
Wielką rolę w północnej części Puszczy Sandomierskiej spełniała
rzeka Łęg, jako prawy dopływ Wisły. Ta niewielka rzeka, płynąca leniwie
przez zabagnioną puszczę, mocno meandrująca w swym biegu, uznana
została przez Marię Dobrowolską za główną rzekę puszczy. Ten fakt
zaważył w badaniach do tego stopnia, iż tej rzece – niemal królowej rzek
puszczańskich – zaczęto przypisywać „nadmierne możliwości”. Przede
wszystkim dlatego, iż była rzeką spławną, co tylko w części odpowiada
dawnej rzeczywistości. Wprawdzie w czasach, gdy północno-zachodnia
część puszczy posiadała swój dziewiczy charakter, rzeka Łęg obfitowała
w dużą ilość wody i wówczas jej spławny dolny odcinek nurtu był znaczny. Jednak już w czasach intensywnej trzebieży puszczy wody rzecznej
było mniej i ów odcinek rzeki spławnej wyraźnie zmalał. Czy na owym
spławnym odcinku, poza spławem drewna, obserwowano jeszcze statki
rzeczne, porównywalne wielkością i nazwą z tymi na Wiśle i na Sanie?
Warto byłoby na ten temat poczynić odpowiednie badania.
Tadeusz Piłat, piszący w drugiej połowie XIX wieku o melioracjach gruntowych w Galicji, tak scharakteryzował ową „główną rzekę
puszczy”: „Łęg – rzeka niespławna. Należy ją uregulować. Koryto rzeki
wyprostować, dno pogłębić, a brzegi jej przeważnie po lewej stronie
przez wykonanie budowli wodnych czyli tam od dalszych uszkodzeń
zabezpieczyć”. Autor stwierdzał, że wówczas rzeka stałaby się spławna
„przynajmniej dla tratw z drzewem, jak już jest spławną w powiecie
17

Szerzej na ten temat pisałem w publikacjach: J. Półćwiartek, Puszcza
Sandomierska czasów nowożytnych – zmiany krajobrazu naturalnego
i kulturowego, s. 277-280; Majętność kolbuszowska w XVI-XIX wieku –
rozległość i gospodarka dworska, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”,
z. 28, Historia 7, Rzeszów 1998, s. 73-108. Wiele też na ten temat pisali:
M. Skowroński, hutnictwo żelaza i szkła w Puszczy Sandomierskiej, „Biuletyn Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej”, 1968; K. Ruszel, Studia nad
kulturą ludową Puszczy Sandomierskiej, Rzeszów 1978.
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tarnobrzeskim, począwszy od Grębowa (…) Zważywszy zaś na brak dróg
komunikacyjnych w powiecie wielce korzystnym byłoby ze względów
komunikacyjnych otrzymanie tym sposobem spławu dla drzewa leśnego,
którego jest wielka obfitość w tutejszych lasach”18.
Jeśli w spławie rzecznym nie zaznaczył mocniej Łęg swego
znaczenia, to razem ze swymi dopływami wykazał dla człowieka swą
pozytywną rolę jako siła napędowa młynów różnego przeznaczenia
i technicznych form ich wznoszenia (młyny korzeczne – nadsiębierne,
młyny walniki – podsięwodne). Był bogatym rezerwuarem ryb, raków,
które ubogacały zasoby artykułów żywnościowych mieszkańców puszczy. Rzeka ta jednak była bardzo groźna i niszcząca w czasie często
powtarzających się wielkich powodzi.
Eksploatacja Puszczy Sandomierskiej weszła od końca XVI wieku w intensywny etap niszczenia jej drzewostanu i rozczłonkowywania jej
obszaru. Ale jeszcze przez pewien czas trwała puszcza w zwartym kompleksie, sięgając Roztocza, borów nad Lubaczówką i dolnego Wisłoka.
Na tym wielkim terenie środowisko puszczańskie było jeszcze jednolite,
a jego niewielkie zróżnicowania warunkowały różne rodzaje gleb i nawodnienie. Przeważały gleby piaszczyste. Od progu Pogórza Karpackiego
oddzielał puszczę pas gleb bielicowych i gleb wytworzonych z lessów.
Obszar puszczy rozciągający się w czasach staropolskich (przedrozbiorowych) na terenie sąsiadujących z sobą czterech województw,
a mianowicie sandomierskiego, lubelskiego, ruskiego i bełskiego,
rozczłonkowała Maria Dobrowolska linią podziału administracyjnego,
przyznając miano Puszczy Sandomierskiej jedynie dla części województwa sandomierskiego (na południe od Wisły). Nie było to właściwe. Jeśli
nawet bory zalegające w tej części województwa sandomierskiego, stanowiące królewszczyzny, określono w czasach staropolskich mianem
Puszczy Sandomierskiej, a te graniczyły bezpośrednio od południowego
wschodu z borami w niegrodowym starostwie leżajskim (leżącym już
w województwie ruskim) – określanymi Puszczą Leżajską – to wcale
nie znaczy, iż były to dwie odrębne puszcze. Różne były tylko nazwy
stosowane dla dokładniejszego zlokalizowania rewirów leśnych. Jedynie
własność królewska obszarów leśnych z ich lokalnymi centrami administracyjnymi warunkowały nazwy o „sandomierskiej” lub „leżajskiej”
puszczy, choć ten „sandomierski” obszar borów był niewątpliwie większy
od „leżajskiego”. Wielkie też kompleksy dóbr prywatnych przylegające
do królewszczyzn – w tym samym środowisku puszczańskim leżące –
podlegały podobnym procesom rozwojowym (osadniczym).
Jeszcze w XVII wieku rozległe bory królewszczyzny leżajskiej
określano mianem Puszczy Leżajskiej. Oto przykładowo w dekrecie
18

T. Piłat, Melioracje gruntowe w Galicji, „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, r. 5, z. 2, Lwów 1880, s. 147.
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sądu referendarskiego (1624 r.) przeciwko Markowi Malickiemu, dzierżawcy szlacheckiemu, czyniącemu wielkie trzebieże obok wsi Brzoza
stwierdzono „Aby on się szkód, które w lesiech i Puszczy Leżajskiej
pohamował”19. Była to puszcza rozległa i pełna zwierza łownego. Fakt
ten tak oto odnotowali lustratorzy królewszczyzny w lustracji starostwa
w 1565 roku: „W tym starostwie leżajskim jest kilka uroczysk, lasów
wielkich, jedno zową Łuchowem, drugie Sielatinem, trzecie Górkami,
czwarte za Sarziną, piąte za Trzeboszwią, zasie za Brzozą, na których
miejscach są lasy dombrów bardzo wiele i po części łąk między nimi”20.
Podobnie na Zasaniu, nad rzeką Lubaczówką (prawobrzeżny
dopływ Sanu), na terenie województwa bełskiego na przełomie wieków
XIII i XIV ciągnęła się Puszcza Sandomierska aż po brzeg Roztocza,
a jedynie okolice Lubaczowa były skolonizowane na około 10 km w głąb
puszczy, co wykazał w badaniach Andrzej Janeczek21.
Wielki obszar Puszczy Sandomierskiej, począwszy od wideł Wisły
i Sanu aż po Pogórze Karpackie i Roztocze oraz Lubaczówkę i dolny Wisłok, pokryty był dorodnym, pierwotnym drzewostanem jeszcze w końcu
średniowiecza, z niewielkimi tylko enklawami skolonizowanymi przez
człowieka wokół ważniejszych wówczas ośrodków administracji lokalnej:
Mielca, Rzochowa, Raniżowa, Kolbuszowej, Niska, Krzeszowa, Leżajska,
Lubaczowa, Tarnogrodu. Prowadzone w puszczy intensywne trzebieże
w wiekach XVII i XVIII rozczłonkowywały jej zwarty zespół leśny, w wyniku czego w XVIII wieku na Zasaniu, w części południowo-wschodniej
wyodrębniła się Puszcza Solska, a dalej na północ od niej Lasy Janowskie
(Puszcza Janowska). Obie te enklawy wcześniejszej rozległej puszczy
leżały w czasie ich wyodrębniania się niemal w całości na terenie Ordynacji Zamojskiej. Puszcza Sandomierska pękała w swych dawnych
wielkich granicach. Już na przełomie wieków XVI i XVII mówić też można
o wyodrębnionej Puszczy Bratkowskiej w wielkiej tenucie (dzierżawie)
królewskiej, przylegającej bezpośrednio do dóbr kolbuszowskich22. Ta zaś
Puszcza Bratkowska, jak i wcześniej wymieniona Puszcza Tuszymska
w królewszczyźnie ropczyckiej położone były w północnej części Puszczy
Sandomierskiej, jako jej lokalne zespoły leśne.
Jeszcze o sto lat wcześniej, w połowie XVI wieku, zwartość
puszczy koronnej z przylegającymi lasami dóbr prywatnych w widłach
Wisły i Sanu była utrzymywana, ale procesy osadnicze mocniej już
naciskały na puszczę w dobrach prywatnych. Jak świadczą zapisy
19

20

21

22

Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Acta Castrensia
Premisliensia, fond 13, opis 1, t. 332, s. 1675.
Żereła do do istoryi Ukrajny – Rusy, t. II, wid. Mychajła Hruszevskoho, Lviv
1897, s. 207.
A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie
od schyłku XIV do początku XVII w., Warszawa 1993, s. 132-133.
K. Ożóg, Dzieje parafii Górno 1599-1999, Górno-Rzeszów 1999, s. 23.
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z przeprowadzonej w połowie XVI wieku lustracji, w województwach
sandomierskim, bełskim i ruskim niewielkie jeszcze wówczas osady
śródleśne w puszczy w większości nastawione były na bartnictwo,
hodowlę i łowiectwo, mniej na gospodarkę zbożową. Wsie królewskie
w województwie sandomierskim zasiedlone były przez łowców, rybaków,
bartników, hodowców. Ci ostatni płacili „żyrowe”, „paszne” do skarbu
królewskiego lub oddawali w korcach żołędzie z dębu i buka, albo płacili
za każdy korzec po 4 gr (złoty polski wynosił wówczas 30 groszy), a tych
opłat bywało nieraz po 5 złp z całej wsi, jak przykładowo w Padwi lub
we wsi Sobów, gdzie „żyrowego wszyscy kmiecie i łowcy dawają per. cor.
żołędzi gdy się żołądź zrodzi, przychodzi korców 19 per. gr 4”23.
W czasy zaborowe weszła Puszcza Sandomierska przekrojona
nowym podziałem państwowym. Lasy Janowskie i Puszcza Solska
znalazły się za kordonem rosyjskim, a reszta puszczy w Galicji. W badaniach naukowych nad dziejami puszczy, prowadzonych w latach 20.
XX wieku, dawno już po zlikwidowaniu domeny królewskiej na tym terenie i przedrozbiorowych podziałów administracyjnych przebiegających
przez puszczę, Maria Dobrowolska podniosła jedynie kwestie związane
z „sandomierską” częścią puszczy. Źle to, niestety, świadczy o ówczesnej
jej koncepcji badawczej. Sugestia z dawnego podziału staropolskiego
obszaru „sandomierskiego” puszczy pozostała.
Dawna domena królewska przeszła po I rozbiorze Polski (1772 r.)
na własność skarbu austriackiego (Kamery Habsburskiej) i do początku
XIX wieku były to dobra kameralne. W dobrach tych przeprowadzono
w latach 80. XVIII wieku kolonizację rolną osadnikami z niemieckiej
strefy językowej, z Austrii i krajów niemieckich24. Na początku XIX wieku dobra kameralne drogą licytacji przeszły w ręce wielkiej własności
ziemskiej w Galicji.
Badania nad dziejami puszczy podjęła Maria Dobrowolska
w czasie, gdy odrodzone po I wojnie światowej państwo polskie w całości objęło swym obszarem dawną wielką Puszczę Sandomierską. To
umożliwiało kompleksowe ogarnięcie całej puszczy – jeszcze w jej zasięgu
średniowiecznym – wręcz nakazywało takie potraktowanie badawcze.
Nawet archiwalia, rozproszone wcześniej w państwach zaborczych,
znalazły się teraz w odrodzonej Polsce, na jej terytorium. Jednak Maria
Dobrowolska pozostała pod przemożnym wpływem staropolskich i gali23

24

Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, s. 128. Wypasano
w puszczy nie tylko bydło rogate, ale też owce i świnie, płacąc od świni
1 grosz (wieś Czajkowa). Przykładów podobnych można podać wiele.
J. Półćwiartek, Kolonie józefińskie w Galicji Środkowej. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, z. 36, 1999, s. 89-108;
M. Piórek, Z dziejów kolonii niemieckich w Puszczy Sandomierskiej (XVIIIXIX wiek), „Rocznik Kolbuszowski”, nr 2, 1987, s. 45-63.
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cyjskich podziałów administracyjnych w puszczy. Horyzont przestrzenny
Puszczy Sandomierskiej został wyraźnie zawężony.
Staropolskie podziały administracyjne na województwa przecinające wielki obszar Puszczy Sandomierskiej (województwa: sandomierskie, lubelskie, bełskie i ruskie) oraz występujące w tym czasie
w nazewnictwie lokalne nazwy mniejszych części tej puszczy (Puszcza
Tuszymska, Puszcza Leżajska, Puszcza Bratkowska) oraz nowy podział
graniczny czasów zaborowych, wycisnęły istotny wpływ w koncepcji
badawczej Marii Dobrowolskiej. Badania rozpoczęte przez nią w latach
20. XX wieku, oparte wprawdzie na źródłach historycznych, osadzone
były w warsztacie geografii historycznej. Nie objęły całej Niziny Sandomierskiej, ale głównie województwo sandomierskie w jego południowej
części, na południe od Wisły. Lasy domeny królewskiej tej części puszczy
w dawnym województwie sandomierskim znane były wówczas ze źródeł
historycznych jako Puszcza Sandomierska. Tę nazwę rozciągnęła też
badaczka na dawną enklawę w postaci Puszczy Tuszymskiej i Puszczy
Bratkowskiej. Ten cały obszar lasów w dawnym województwie sandomierskim nazwała Puszczą Sandomierską i tak to pozostało. Na uboczu
pozostały województwo ruskie i bełskie, a także województwo lubelskie.
Nie wykorzystano w badaniach akt grodzkich i ziemskich
zachodnich połaci województwa lubelskiego, bogatych archiwaliów
Ordynacji Zamojskiej, wielu materiałów zgrupowanych we Lwowie
oraz w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Rozczłonkowanie źródeł
archiwalnych stwarzało nie lada utrudnienie dla systematycznych
i pracochłonnych badań. Źródła natomiast kartograficzne, obejmujące południową część staropolskiego województwa sandomierskiego,
odnosiły się dopiero do czasów porozbiorowych Są to mapy wykonane
pod kierunkiem Józefa Liesganiga z lat 1772-1774 (tak zwane zdjęcie
polityczne), a głównie tzw. Mapa von Miega z lat 1779-1783, a z późniejszych mapa Galicji Zachodniej z lat 1801-1804 Antoniego Mayera
Heldensfelda, zaś dla Królestwa Polskiego tzw. Mapa Kwatermistrzowska
z lat 1822-1830 i 1833-183925. Mapy te z pewnością wykorzystała Maria
Dobrowolska, zwłaszcza mapę von Miega, o której wspomina. Ta mapa
wedle specjalistów obfituje w szczegóły i wyróżnia się dużą dokładnością,
prezentując zalesienie i sieć dróg26.
Źródła kartograficzne, niezmiernie cenne w rekonstrukcji środowiska naturalnego puszczy, bez wsparcia jednak badań historycznych
na większym terenie, dla uzyskania materiałów porównawczych, zapewne zasugerowały Marii Dobrowolskiej „administracyjne” granice puszczy
w województwie sandomierskim. Dla tej to enklawy „sandomierskiej”
puszczy przeprowadziła autorka bardzo solidne badania historyczne.
25
26

Rutkowski, źródła kartograficzne, s. 18-20.
Tamże, s. 19.
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Najprawdopodobniej te kartograficzne źródła rozgraniczeń między północną Galicją a Królestwem Polskim dodatkowo określiły w jej koncepcji
przebieg północno-wschodniej granicy Puszczy Sandomierskiej również
na Zasaniu (bez Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej). Wyraźnie to
widać, gdy porównawczo analizuje się mapy puszczy wykreślone przez
Marię Dobrowolską z mapami z przełomu wieków XVIII i XIX, o których
wyżej mowa. Innych uzasadnień „krajania” wielkiego obszaru puszczy
względami podziałów administracyjnych trudno się doszukać.
Trzeba jednak zauważyć, że podjęła się badań dziejów Puszczy
Sandomierskiej jako pierwsza. Były to zatem badania początkowe,
trudne merytorycznie, wręcz pionierskie. Za to wszystko należy się jej
szczególna pamięć i podkreślenie zasług. Niemniej nakreślone przez nią
mapy Puszczy Sandomierskiej, traktujące o przemianach środowiskowych w niej od XIV wieku poczynając, w granicach tylko przedrozbiorowego województwa sandomierskiego, nie są właściwe, choć w obiegu
naukowym funkcjonowały bez zastrzeżeń całe dziesiątki lat.
Te niewłaściwie wytyczone granice Puszczy Sandomierskiej przez
długie lata nie były poddawane krytyce w badaniach prowadzonych przez
historyków, w dużej też mierze przez etnografów. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku znany badacz kultury ludowej obszaru puszczańskiego
Franciszek Kotula, idąc za poglądem Jana Bystonia (który wyodrębnił
grupę etnograficzną Lasowiaków zamieszkujących w części Puszczy
Sandomierskiej), zamknął obszar tej puszczy w granicach zajętych przez
Lasowiaków od południa i wschodu, a także i od zachodu, pisząc: „od
doliny Wisłoki i Wisły, na południu od Koryta Prawisły (dawniejszej
Rynny Podkarpackiej), na północnym wschodzie dochodząc do takich
miast i miasteczek jak Zaklików, Frampol, Janów, Biłgoraj, Krzeszów”.
Nieznacznie tylko zmodyfikował obszar Puszczy Sandomierskiej nakreślony przez Marię Dobrowolską27.
Takie wiązanie granicy Puszczy Sandomierskiej z obszarem
zamieszkałym przez Lasowiaków nie jest właściwe, zwłaszcza że metody badawcze kultury ludowej (kultury materialnej i umysłowej) tej
grupy etnograficznej dają możliwość sięgania już czasów XVIII wieku,
a nierzadko i wcześniejszych, kiedy Puszcza Sandomierska sięgała aż
Roztocza i ujścia Lubaczówki do Sanu. Wydzielony zaś zasięg Lasowiaków nie dochodził na południowym wschodzie poza oś Leżajsk-Głogów.
Funkcjonowała tam już grupa etnograficzna Rzeszowiaków, wyraźnie
odcinając się od tamtej enklawy puszczy. Puszcza Sandomierska, nawet w czasach jej zanikania i kurczenia obszaru (wieki XVIII-XIX), nie
27

Tamże, s. 19; F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy. Gawędy kulturowoobyczajowe, Kraków 1962, s. 6. Por. J. S. Bystroń, Ugrupowania etniczne
ludu polskiego, Kraków 1925; tenże, Wstęp do ludoznawstwa polskiego,
Warszawa 1938; tenże, etnografia Polski, Warszawa 1947.
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zamknęła się w granicach „sandomierskich”, jak by wynikało z mapy
skreślonej przez Marię Dobrowolską.
Gdyby zatem etnografowie określali zasięg terenów zajmowanych przez Lasowiaków jako północną część Puszczy Sandomierskiej,
wówczas mój spór sprzed lat z Franciszkiem Kotulą, Krzysztofem
Ruszlem czy etnografami z Kolbuszowej – W. Draganem i J. Tejchmanem – nie miałby sensu. Skoro jednak utożsamiali zasięg Lasowiaków
z obszarem Puszczy Sandomierskiej, milczeć nie mogłem. Najmocniej
ta nieprawidłowość wystąpiła w przewodniku po skansenie w Kolbuszowej z 1998 roku. W tym przewodniku napisano: „Rozległy prastary
las, niegdyś równinny teren pomiędzy Wisłą i Sanem, szerokim pasem
wykraczającym na lewy brzeg Sanu (sic!), zwany Puszczą Sandomierską
zamieszkuje grupa ludzka nazywająca się <<Lesiakami>>”28.
Rozbieżności zatem w literaturze naukowej, dotyczące zwłaszcza
południowo-wschodnich obszarów Puszczy Sandomierskiej, są znaczne.
Inny był oczywiście jej zasięg w średniowieczu, inny zaś na przełomie
wieków XVIII i XIX. Inny jeszcze, gdy po włączeniu do Korony przez
Kazimierza Wielkiego Rusi Czerwonej, Puszcza Sandomierska, stanowiąca dotąd granicę między Polską a Rusią, znalazła się całym obszarem
w granicach państwa polskiego. Rozpoczęta wówczas intensywna kolonizacja puszczy na jej południowo-wschodnim obrzeżu (lokacje wielu
wsi i miast, rozbudowa sieci parafialnej Kościoła łacińskiego, rozwój
sieci drożnej) powoli, ale systematycznie wchodzić zaczęła w jej głąb.
Gospodarka rolna i przemysł leśny oraz liczne rodzaje rzemiosła oparte
na surowcu drzewnym wypierały puszczę z terenów nadrzecznych Sanu,
Wisłoka, Wisłoki, Tanwi, Lubaczówki. Nigdy jednak obszar puszczy,
nawet w XIX wieku, nie pozostał aż tak okrojony, by go utożsamiać
z „sandomierską” puszczą wedle ustaleń Marii Dobrowolskiej. Nigdy
też rzeka Łęg nie była główną arterią wodną Puszczy Sandomierskiej,
a Kolbuszowa z okolicą nie stanowiła centrum puszczy, a tym bardziej
jej południowo-zachodniego obszaru29.
28

29

Skansen w Kolbuszowej – Przewodnik, tekst W. Dragan, J. Tejchman,
Kolbuszowa 1998, s. 8; J. Półćwiartek, Wstęp, do: Puszcza Sandomierska.
Wczoraj i dziś, s. 6-11; tenże, Puszcza Sandomierska w czasach nowożytnych – zmiany krajobrazu, s. 270-272; tenże, Osadnictwo w niegrodowym starostwie leżajskim do końca XVIII wieku, „Rocznik Województwa
Rzeszowskiego”, :t. VI, Rzeszów 1969, s. 57-58; tenże, Tradycje kuźnictwa
i hutnictwa w południowo-wschodniej części byłej Puszczy Sandomierskiej,
Stalowa Wola 1970, s. 128-129; tenże, Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI - XVIII wieku, Warszawa-Kraków 1972, s. 17.
J. Rawski, Piastowskie dzieje Puszczy Sandomierskiej, Tarnobrzeg 1997,
s. 8-11. Natomiast M. Piórek pisze wprost, iż Kolbuszowa z terenem okolicznym leżała w południowo-zachodniej części Puszczy Sandomierskiej:
„w dziejach naszych okolic (...) obszaru położonego w południowo-zachod-
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Tradycyjne pojmowanie słowa „puszcza” jako oznaczającego
miejsce odludne (puste) niezależnie od typu roślinności, przyjęło się
z biegiem czasu dla określenia wielkich lasów z pierwotnym składem
drzewostanu, nieprzeobrażonych działalnością człowieka, do czasów
odnowy drzewostanu w postaci zalesiania zrębów sadzeniem lub sianiem
na glebach słabszych. W odniesieniu do Puszczy Sandomierskiej był to
w zasadzie czas do początków XIX wieku.
Już od początków czasów zaborowych uległy zmianie formy
zarządzania puszczą. Ustawodawstwo galicyjskie dotyczące lasów objęło
nie tylko dobra kameralne, ale i prywatne. Patent cesarski z 1782 roku
regulował gospodarkę lasami w Galicji na 70 lat, a ustawa leśna z 1852
roku zapobiegła dalszym dewastacjom w lasach30.
Nastąpiły też korzystne zmiany w gospodarce leśnej na terenie
Ordynacji Zamojskiej za kordonem rosyjskim. Z początkiem XIX wieku
rozpoczęto zalesianie zrębów głównie sosną, brzozą i akacją. Obszary
puszczy uzyskiwały głównie drzewostan szpilkowy, jak to określił Henryk
Strzelecki: „Panującym rodzajem drzew (…) są sosna, dąb, jodła i świerk”,
a w mniejszym już stopniu grab, olsza czarna, brzoza31.
Puszcza Sandomierska z wielkiego obszaru utrzymała się jedynie tradycyjnie w nazwie jej niewielkiej części. Tak przeszła do historii
czasów najnowszych w nazewnictwie północnego obszaru w widłach
Wisły i Sanu, przy zupełnym zaniku w użyciu językowym pojęć: „Puszcza Tuszymska”, „Puszcza Bratkowska”, „Puszcza Leżajska”. Pozostały
jednak w użyciu jej dawne enklawy na Zasaniu – Lasy Janowskie
i Puszcza Solska.

Kolbuszowa and its Vast Area Situated
in the North Part of the Sandomierz Forest.
The Treatise on the Forest Coverage
The following treatise focuses on the coverage of the
Sandomierz Forest, which in the Middle Ages covered the whole
Sandomierz Valley and then it changed its coverage due to the

30

31

niej części Puszczy Sandomierskiej” (Pięć wieków Weryni. Zarys dziejów wsi
XVI-XX w., Werynia 2004, s. 6), co jest już zupełnym nieporozumieniem.
A. Żabko-Potopowicz, Ustawodawstwo leśne i ochronne lasów, w: Dzieje
lasów, leśnictwa i drzewiarstwa, s. 143, 225.
H. Strzelecki, O przerodzonem rozsiedleniu drzew leśnych w Galicji, Lwów
1894, s. 2.
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settlement process. The vast royal domain in this forest determined
the location of its smaller forest complexes which were administratively connected with the local centres of the royal lands (the
Sandomierz Forest, the Tuszyma Forest, the Leżajsk Forest, the
Bratkowice Forest) and the private ones (the Solska Forest, the
Janów Forest). Maria Dobrowolska conducted the research on the
history of the Sandomierz Forest, the enclave located in northern
part of the bifurcation of the Vistula and San Rivers. She took into
account only this part of the forest situated within the pre-partition
Sandomierz voivodeship, and then she drew up the map of the
settlement history in this part of the forest from the 14th to 19th
centuries, which led to the unjustified administrative divisions in
this big forest ecosystem. Her book The Settlement in the Sandomierz forest between the Vistula and San Rivers (Cracow, 1931)
had a significant impact on the historical research for a long time.
The forest coverage determined by her was not correct. The
Sandomierz Forest is a distinct geographical and historical term.
However, we cannot rely heavily on the administrative divisionhistorical factors-as M. Dobrowolska did. She “cut administratively” the area of the forest and only northern part of this area
was called the Sandomierz Forest, according to her.
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Czartoryscy a dobra sieniawskie
w latach 30. i 40. XIX wieku.
Zarys zagadnienia
Wybuch powstania listopadowego był zaskoczeniem dla
księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Mimo to stanął na czele
powstańczego Rządu Narodowego. Liczył, że dzięki swoim stosunkom na zachodnich dworach, uda mu się uzyskać pomoc Francji
i Anglii. Kiedy przekonał się o nierealności tych zamiarów, starał
się doprowadzić do kompromisu z Rosją. Oparcie się na takim
zamyśle dyplomatycznym spowodowało wybuch niezadowolenia –
latem 1831 roku doszło w Warszawie do burzliwych manifestacji
antyrządowych1. Książę podał się do dymisji i 22 sierpnia 1831
roku wraz z korpusem generała Girolama Ramorino, a potem
oddziałami generała Karola Różyckiego rozpoczął wycofywanie się
do Galicji2. Pół roku wcześniej Warszawę opuściła żona Adama
Jerzego – Anna z Sapiehów wraz trójką ich małych dzieci3. Niejako naturalnym miejscem schronienia wydawała się im Sieniawa.
1

2

3

Zob. L. Gadon, Książę Adam Czartoryski podczas powstania listopadowego. Przyczynek do charakterystyki oparty na jego własnych
pismach, Kraków 1909; C. Chowaniec, Druga banicja ks. A. J. Czartoryskiego, „Teki Historyczne” 15 (1966/1968), s. 143-174.
Dokładne przedstawienie przebiegu ewakuacji księcia Adama Jerzego
Czartoryskiego przez zabór austriacki daje B. Pawłowski w artykule
pt. Przeprawa ks. Adama Czartoryskiego przez ziemie austriackie
w 1831 roku, „Kwartalnik Historyczny” 23 (1909), s. 161-169.
Anna z Sapiehów (1792-1864), córka Aleksandra Sapiehy i Anny
z Zamoyskich była o 28 lat młodsza od swojego męża, który był też
dwa lata starszy od jej matki. Ich ślub miał miejsce w 1817 r. Nim
ożenek doszedł do skutku, poprzedziły go głośne pojedynki księcia
Adama z Ludwikiem Pacem. Pierwszym dzieckiem Adama i Anny był
urodzony w 1822 r. Witold Adam, drugim dzieckiem był Władysław
urodzony w 1828 r., a następnym urodzona dwa lata później Izabela.
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Małżonkowie otrzymali jednak w porę list od matki księżnej – Anny
z Zamoyskich Sapieżyny4, w którym jednoznacznie przestrzegała
ich przed osiedleniem się w Sieniawie. Księżna pisała: „(...) Nie
wolno wam popełniać takiej nierozwagi, jak pozostawanie na pograniczu z narażeniem się na porwanie. Zaklinam was nie lekceważcie mego ostrzeżenia; osoby mające możliwość oceny położenia,
dają wam tę przestrogę”5. Traktując te słowa z należytą powagą,
rodzina książęca udała się do Krakowa, skąd następnie – Adam
Jerzy jako pierwszy, a po kilku dniach żona z dziećmi – wyruszono
w kierunku Francji. Spotkali się razem 10 grudnia już na terytorium Francji, by następnie zaledwie po dwóch dniach spędzonych
ze sobą rozjechać się. Anna z dziećmi udała się do Paryża, zaś
Adam ze swoim sekretarzem kontynuował podróż do Londynu,
gdzie zamierzał z czasem sprowadzić rodzinę. „Z polityką brytyjską
wiązał największe nadzieje, z arystokracją i politykami tego kraju
miał najwięcej kontaktów, a wzorce życia liberalnej arystokracji
angielskiej były mu najbliższe” – pisze Jerzy Skowronek6.
Powstanie listopadowe, oprócz reperkusji osobistych,
było dla księcia również katastrofą majątkową 7. Zwiastunem
4

5

6

7

Por. J. Skowronek, Sapieżyna z Zamoyskich Anna Jadwiga (17721859), Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVII, s. 161-163.
Cyt. za: M. Kukiel, Banicja Księcia Adama Czartoryskiego i katastrofa
Puław, „Kwartalnik Historyczny” 44 (1930), s. 473-474.
J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski, Warszawa 1994, s. 334. Całokształt aktywności A. J. Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii został
przedstawiony w: r. P. Żurawski vel Grajewski, Działalność księcia
Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832), Warszawa 1999; tenże, Wielka Brytania w "dyplomacji" księcia Adama
Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832-1841),
Warszawa 1999.
W marcu 1831 roku Puławy znalazły się w obrębie działań wojskowych
Adama Wirtemberskiego, który rozpoczął ich systematyczny ostrzał,
wiedząc, że tamtejszym pałacu przebywa jego matka i babka. Księżna
Maria z matką, zmuszone do natychmiastowego opuszczenia Puław,
zamieszkały w Wysocku, galicyjskiej posiadłości córki księżnej Izabeli.
Rok później w Wysocku zamieszkali również Tytus Działyński z żoną
Celestyną z Zamoyskich, gdyż ich dobra kórnickie zostały zasekwestrowane. Pozostawali tam przez trzy lata. Po śmierci księżnej Izabeli
19 czerwca 1835 roku Maria Wirtemberska sprzedała zadłużone dobra wysockie swojej siostrze Zofii, żonie ordynata Stanisława Kostki
Zamoyskiego, a sama udała się do Paryża. Por. Wspomnienia z życia
Marii z ks. Czartoryskich ks. Wirtemberskiej, oprac. S. Duchińska,
Warszawa 1886, s. 36-38; A. Cholewianka-Kruszyńska, Panny Czartoryskie, Warszawa 1995, s. 51-52; M. Frazik-Adamczyk, Rola rodów
magnackich w założeniu i rozwoju ogrodu pałacowego w Wysocku,
„Studia Historyczne” 39 (1996), z. 2, s. 164.
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nieuchronnych konfiskat ze strony władz carskich była amnestia carska, która wyjmowała z pod prawa łaski „obwinionych
o naczelnictwo lub składanie nieprawego Najwyższego Rządu
Królestwa Polskiego”. Jednakże przewidując takie sankcje, już 4
stycznia 1831 roku Adam Jerzy przeniósł własność posiadanych
przez siebie dóbr „bez najmniejszego wyłączenia i ograniczenia”
na swoją żonę. Dochody zostały rozpisane po połowie na Annę
Czartoryską i na dzieci. Próba wyprzedzenia popowstaniowych
rosyjskich uregulowań prawnych w praktyce nie sprawdziła się.
Klucze ziemskie leżące przed powstaniem na terenach podległych
bezpośredniej administracji rosyjskiej zostały Prezesowi Rządu
Narodowego, jako buntownikowi, nieodwracalnie skonfiskowane. Natomiast tych leżących na terenie Królestwa Polskiego, ze
względu na obowiązujące tu odrębne od rosyjskich przepisy prawa
karnego, nie można było skonfiskować bez wyroku sądowego. Ale
i ten „problem” wkrótce udało się władzom rosyjskim rozwiązać.
Otóż wprowadzono sekwestry dóbr tych właścicieli, którzy nie
stawili się przed obliczem sądu. Paradoks tej jakoby „klarownej”
sytuacji polegał na tym, że próba stawienia się Adama Jerzego
przed sądem w celu dochodzenia swoich praw majątkowych, de
facto oznaczałaby zgłoszenie się po ciążącą na nim karę śmierci.
Powołując się na postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa
Polskiego z 1832 roku, które stwierdzały, że rodzice osób biorących
udział w powstaniu, jak również ich żony i dzieci nie odpowiadają
swoim majątkiem za ich udział w „rewolucji”, teściowa Adama
Czartoryskiego podjęła starania odzyskania zapisanych niedawno
jej córce dóbr8.
Jedynym realnie należącym do Czartoryskich majątkiem
okazała się galicyjska Sieniawa. Owszem, formalnie do Anny Czartoryskiej należały dobra Radzyń w województwie lubelskim, które
stanowiły część jej ślubnego wiana, lecz efektywne zarządzanie
tym majątkiem i operowanie zyskiem, który one generowały, było
w realiach popowstaniowych maksymalnie utrudnione. Dlatego też
zaczęto rozważać sprzedaż tego klucza. Dobra galicyjskie, mimo iż
nie były zagrożone, również zostały notarialnie przekazane Annie
Czartoryskiej. Żona Adama Jerzego przybyła do Galicji wczesną
wiosną 1833 roku, aby wraz ze swoją matką, przebywającą wówczas w Wysocku, podjąć działania w celu maksymalnego zabezpieczenia dóbr sieniawskich i uzyskania regularnych dochodów
z nich płynących. Dla zrealizowania tych zamierzeń konieczna była
8

J. Pezda, Ludzie i pieniądze. finanse w działalności Adama Jerzego
Czartoryskiego i jego obozu na emigracji w latach 1831-1848, Kraków
2003, s. 38-48.
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przychylność władz austriackich, w związku z tym obydwie panie
udały się do Lwowa. Tam spotkały się z gubernatorem Franzem
Kriegem oraz adwokatami mającymi nadzorować interesy galicyjskie Czartoryskich – Kacprem J. Podgórskim i Klemensem E.
Raczyńskim. Efektem misji lwowskiej był list sekretny, nakazujący wszystkim austriackim komorom celnym udzielenie pomocy
transportom płynącym do Sieniawy z Kongresówki9. Miało to
generalne znaczenie chociażby dla próby scalenia rozproszonych
zbiorów puławskich.
Oprócz zapewnienia sobie austriackiej „nieszkodliwości”,
koniecznym było ugruntowanie gospodarczej pozycji Sieniawy.
Pierwszym krokiem w tym kierunku było mianowanie plenipotentem sieniawskim Adolfa Dobrowolskiego, który przed powstaniem
pełnił funkcję sekretarza księcia Adama10. Zastąpił on dotychczasowego zarządcę klucza sieniawskiego Joachima Hempla, mianowanego na to stanowisko jeszcze przez księcia Adama Kazimierza.
Przez instrukcję, jaką otrzymał Dobrowolski, zapewniano go o możliwości wręcz nieograniczonych posunięć, tak by mógł w „dobrach
robić wszystkie urządzenia, administrować lub wydzierżawiać
officjalistów wszelkiego stopnia odwoływać lub mianować i. t. p.
podług władzy, jaka mu osobną plenipotencją nadana będzie.”
Miał ponadto prawo do operacji na dobrach księżnej znajdujących
się na terenie zaboru rosyjskiego, z ich sprzedażą włącznie. Zaś
szczególnym jego obowiązkiem było odsyłanie dochodów z dóbr
sieniawskich do zamieszkującej w Paryżu ich właścicielki11.
Jak wynika ze źródłowych analiz Janusza Pezdy, Czartoryscy w 1833 roku mogli w Paryżu rozporządzać kapitałem w maksymalnej wysokości 600 000 franków. Jednakże nie oznacza to, że
posiadali te aktywa w gotówce, suma ta była szacunkową kwotą,
którą mogli otrzymać, sprzedając wszystkie dobra ziemskie i papiery wartościowe będące w ich ówczesnym posiadaniu. W praktyce suma ta pozwoliłaby im egzystować na wygnaniu co najwyżej
przez dwa lata, przy przyjęciu najbardziej oszczędnego wariantu
wydatków12. Taka sytuacja była daleka od optymistycznej, dlatego były potrzebne rozwiązania, które zapewniłyby długotrwałą
stabilizację. Diagnozy i próby wyjścia z impasu podjął się Karol
9
10

11

12

Tamże, s. 58, 61.
Por. T. Turkowski, Dobrowolski Adolf (1796-1866), Polski Słownik
Biograficzny, t. V, s. 251.
Zbiór korespondencji w sprawach narodowych, emigracyjnych i Towarzystwa Literackiego w Paryżu, Instrukcje dla Adolfa Dobrowolskiego, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCzart), sygn.
5443, s. 125-126.
Pezda, Ludzie i pieniądze, s. 67-68.
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Sienkiewicz – wieloletni zaufany współpracownik Czartoryskich,
który po ponad dwuletnim pobycie w Galicji w połowie 1834
roku przybył do Paryża13. Według jego spostrzeżeń, aby można
było funkcjonować bez ciągłego widma bankructwa, należało
podnieść łączną wartość wszystkich aktywów będących w posiadaniu rodziny do poziomu 1 miliona franków. Dopiero wówczas
można byłoby myśleć o tym, że oprocentowanie kont i dywidendy
z papierów dłużnych powiększone o zyski, które generowałyby
galicyjskie dobra ziemskie, pozwoliłoby na stabilną, acz skromną
egzystencję. Aby te założenia znalazły pokrycie w rzeczywistości,
Sienkiewicz doradzał sprzedaż dóbr radzyńskich, których wartość
szacował na brakujące 400 000 franków. Nie radził przy tym, aby
za otrzymaną sumę powiększyć stan posiadania w Galicji przez
zakup jakich dóbr, tak jak sugerowała Anna Czartoryska. Jego
zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie otrzymanej
kwoty w dobra sieniawskie i powierzenie ich administracji bezpośrednio księżnie Annie Sapieżynie, która miałby zamieszkiwać
na stałe w Sieniawie14. Można przypuszczać, że Karol Sienkiewicz
miał również na uwadze to, że obecność w Sieniawie biegłej w interesach księżnej – matki pomogłaby we właściwym prowadzeniu
majątku przez jej syna Leona, osiadłego w 1832 roku w bliskich
Sieniawie Piskorowicach15. Niestety, rozwiązania proponowane
13

14

15

Karol Sienkiewicz przez protekcję Filipa Platera, uzyskał możliwość
studiów uniwersyteckich w Wilnie, gdy kuratorem wileńskiego okręgu
naukowego był Adam Jerzy Czartoryski. Rok później, już jako opiekun
dzieci siostry Czartoryskiego – Zofii Zamoyskiej, odbył blisko trzyletnią
podróż naukową po Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Po powrocie
rozpoczął pracę w bibliotece puławskiej, lecz pod koniec 1819 r.
z inicjatywy Adama Jerzego wyruszył w kolejną podróż, odwiedzając
oprócz wcześniej poznanych krajów także Francję i Wielką Brytanię.
Celem tej wyprawy było zapoznanie się z zasobami i funkcjonowaniem tamtejszych bibliotek. Po powrocie w 1822 r. objął stanowisko
sekretarza księcia, a dwa lata później otrzymał funkcję głównego
bibliotekarza puławskiego, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju tej placówki. W powstaniu listopadowym, oprócz działalności
publicystycznej, zajął się zabezpieczeniem zbiorów puławskich.
Następnie wraz ze swoim pryncypałem udał się na emigrację. W latach 1832-1834 towarzyszył Annie Czartoryskiej w jej bezowocnych
próbach zabezpieczenia praw majątkowych w Królestwie Polskim
i Galicji. Por. J. Skowronek, Sienkiewicz Karol Kazimierz (1793-1860),
Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVII, s. 222-226.
Notatka o Interesach Karola Sienkiewicza, 28 VII 1834, BCzart., sygn.
6251.
Leon Sapieha (1803-1878) był od 1826 r. żonaty ze swoją cioteczną
siostrą Jadwigą Zamoyską – córką Stanisława i Zofii z Czartoryskich.
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przez Sienkiewicza nie zostały wdrożone do realizacji. Mimo iż
Pozostawił on w swoich „Wspomnieniach” wymowne świadectwo sytuacji, w jakiej się wówczas znajdował, na tle rzeczywistości innych
okolicznych domów ziemiańskich w Galicji początku lat 30. XIX wieku. „Pan Zamoyski rozkazał, aby w miejsce pensji złotych polskich
20 tysięcy, przeznaczonych mojej żonie, oddano mi w dzierżawę wieś
Piskurowice należącą do ordynacji, a leżącą w Galicji. Blisko Sieniawy. (…) Zastałem tam dworek niezły, ale zupełnie pusty. Nie mając
za co meble kupić, poprzestałem na kupnie kopy tarcic, z których
miejscowy cieśla za pańszczyznę porobił mi tapczany, stoły i ławki. To
mając sprowadziłem z Krakowa żonę i dzieci.(…) Wynalazłem we wsi
człowieka, który był niegdyś kuchtą u rządcy dóbr oleszyckich. Tego
przyjąłem na kucharza za pańszczyznę i pewien dodatek w zbożu.
Dodawszy do tego stróża, miałem cały dwór urządzony.
(…) Byliśmy niedaleko Łańcuta. Odwiedzaliśmy czasami ciotkę, panią
Alfredową Potocką, Czartoryską z domu. Tam wszystko świeciło elegancją i zbytkiem. Nie zapomnę zgorszenia pani Alfredowej, gdyśmy
po raz pierwszy do Łańcuta przyjechali dość nędzną bryczką, podobniejszą do chłopskiego wozu, niż do książęcego ekwipażu. W bliskości
Łańcuta spotkaliśmy całe towarzystwo, jadące na spacer w kilku
eleganckich pojazdach, z służbą w pięknych liberyach. Dziwnie przy
nich odbijał nasz furman, parobek z folwarku, w chłopskiej guni
i dużych chłopskich butach. Mimo to zawsze nas bardzo uprzejmie
przyjmowano.
Pan Alfred co rano ze mną objeżdżał folwarki. Uczyłem się od niego
gospodarstwa. Był on pod tym względem bardzo użytecznym przykładem dla całego sąsiedztwa. Gdy do niego sąsiad przyjechał, zaraz
go się wypytywał o jego gospodarstwo, szlachcic się wstydził, gdy się
musiał przyznać do niewiadomości albo do nieporządku u siebie.
Wtenczas jeszcze w Galicyi gospodarstwo stało na bardzo niskiej stopie. Gorzelnictwo i wypas wołów na większą skalę dopiero zaczynały
się rozwijać i później stały się powodem wzrostu wielu majątków.
Panowała jeszcze ogólna niechęć do wszelkich poprawczych narzędzi
i machin gospodarskich. Młocarnia konna uchodziła za wymysł zupełnie nieużyteczny i tam nawet gdzie była, trudno było wymódz od
ekonoma, aby jej używał, a nie młócił cepami. On sam zwykle starał
się, aby ją połamano i żeby nie był zmuszony jej używać.
Najczęściej bywaliśmy w Wysocku, u babki mojej żony, xiężny Czartoryskiej. Generałowej ziem podolskich, która jeszcze w czasie naszego
powstania przeniosła się była do Galicji z córką, xiężną Wirtemberską.
Gdy nasze dzieci coraz częściej na zdrowiu zapadały, a przy xiężnie
był lekarz, który im lepiej od innych pomagał, moja żona z dziećmi
prawie zupełnie osiąść musiała w Wysocku.
(…) Xiężna Wirtemberska, jakkolwiek sama stara i skołatana, dobywała ostatnich sił, aby matkę pielęgnować i życie jej uprzyjemniać.”
(L. Sapieha, Wspomnienia (z lat od 1803 do 1863 r.), oprac. B. Pawłowski, Lwów 1914, s. 182-184); Por. S. Kieniewicz, Sapieha Leon
(1803-1878), Polski Słownik Biograficzny, t. XXXV, s. 76-81.
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formalnie do niego należał nadzór nad sytuacją finansową Czartoryskich w Paryżu, ster działań finansowych powoli przechodził
w ręce Anny Sapieżyny.
W roku 1834 dała się odczuć pewna chwilowa poprawa
sytuacji Czartoryskich w Paryżu, powodem tego było wysłanie
z Sieniawy 36 190 franków, z których jedynie 2 100 franków
weszło w skład wydatków domowych16. Jednak, jak kalkulował
odpowiedzialny za wydatki domowe Hipolit Błotnicki, roczne
utrzymanie Czartoryskich w Paryżu pochłaniało ponad 40 000
franków. Kwotę tę dałoby się według niego zamknąć w 36 000
franków, jednak stałoby się to kosztem cięć w i tak okrojonym do
minimum budżecie domowym17. Niemniej nie zmieniało to stanu
zasadniczego, w którym według słów Sienkiewicza „(…) dochody
sieniawskie i same niejednostajne i przesyłka ich nieregularna” nadal kazały szukać bardziej przewidywalnych napływów gotówki18.
Wyliczenia Błotnickiego wskazywały również na to, że umieszczenie
kapitału w wysokości 800 000 franków na koncie przynoszącym
5% zysku rocznego mogłoby zapewnić tak pożądaną stabilizację.
Dobrym ruchem w tym kierunku wydawała się inwestycja ponad
200 000 franków w bank zakładany w 1836 roku przez dzielącego z Czartoryskimi los wygnańca Ludwika Jelskiego, który miał
ambicje konkurowania z takimi potentatami finansowymi jak
choćby Rothschildowie. Lecz po zaledwie dwóch latach nastąpił
całkowity krach tego przedsięwzięcia. Czartoryscy stanęli na skraju
bankructwa19. W tej wydawałoby się beznadziejnej sytuacji mężem
opatrznościowym okazała się Anna Sapieżyna, biorąc na prośbę
dzieci całkowity nadzór nad ich finansami.
Swoją filozofię rozwoju finansów rodzinnych przedstawiła
ona w liście do córki pisanym z Sieniawy, w którym, mając na
uwadze ostatnią katastrofalną w skutkach próbę dorobienia się
przez zakup udziałów w „domu handlowym” Jelskiego, proponowała, aby posiadane pieniądze inwestować w zakup ziemi w kraju.
Według jej wiedzy taka lokata kapitału mogłaby przynosić 4%-6%
zysku rocznego, przy tym jest bardzo mało ryzykowna. Jej zdaniem
16
17
18

19

J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski, s. 335.
Pezda, Ludzie i pieniądze, s. 76.
Notatka o Interesach Karola Sienkiewicza, 28 VII 1834, BCzart., sygn.
6251.
Szczegółowy opis przedsięwzięcia Jelskiego i zaangażowania się w nie
Czartoryskich w: J. Pezda, „Bank” Ludwika Jelskiego – nieudana instytucja finansowa Wielkiej emigracji, w: W kraju i na wychodźstwie.
Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce
w sześćdziesięciopięciolecie urodzin, red. Z. Karpus, N. Kasparek,
L. Kuk, J. Sobczak, Toruń-Olsztyn 2001, s. 567-576.
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najwyżej ¼ dostępnych środków należałoby przeznaczyć na operacje papierami wartościowymi20. Jednak podstawą stabilizującą
finanse rodzinne miały być dobra sieniawskie. Aby uniknąć koniczności ciągłego czuwania nad ich stanem, wydzierżawiono je.
Na mocy umowy z 23 czerwca 1836 roku zawarto dwunastoletni
kontrakt dzierżawczy z właścicielem Husowa Eustachym Jawornickim. Roczny wpływ z tej dzierżawy do kasy Czartoryskich miał
wynosić 3000 dukatów. Jednocześnie najemca wniósł do kasy
sieniawskiej, tytułem zabezpieczenia, listy zastawne opiewające
na kwotę 30000 zł pol. Ponadto w umowie zostało zastrzeżone,
że „Dwór sieniawski z dwoma oficynami, dziedzice zachowują dla
swego użytku wraz z ogrodem i stajniami, na przypadek gdyby
chcieli mieszkać w Sieniawie. W przeciwnym razie tak ogród jak
i wszystkie te budowle (wyjąwszy tylko sam korpus Pałacu) zostają
do użytku dzierżawcy bezpłatnie”21.
Pewność, że Sieniawa będzie przynosić stały dochód, pozwoliła skupić się Sapieżynie na operacjach finansowych prowadzonych we Francji. Z roku na rok jej zainteresowania inwestycyjne
się rozszerzały – od akcji licznych towarzystw ubezpieczeniowych,
przez udziały w dynamicznie powstających liniach kolejowych, po
obligacje państwowe22. Operatywność teściowej Adama Jerzego
była zdumiewająca. Trafnie charakteryzował ją Marceli Handelsman: „Obrotna i przezorna, oszczędna i zapobiegliwa umiała
puszczać w ruch wszystkie sprężyny, posuwać wszystkie czynniki
polityczne i gospodarcze, od dołu do góry, od żydków galicyjskich
po Metternicha i Rotszyldów w miarę potrzeby. Rządna a nieskąpa
nadzwyczaj praktyczna (…) skarbnik i minister finansów domu
i polityki Czartoryskich o rękach nieco twardych, ale głowie trzeźwej, mocnej i rozumnej”23. Po siedmiu latach od przejęcia przez
nią sterów finansowych Czartoryscy mogli wreszcie zdecydować
się w połowie 1843 roku na zakup własnej siedziby – nieco zaniedbanego Hotelu Lambert na sekwańskiej wyspie św. Ludwika24.
Od czasu wyjazdu Anny Sapieżyny z Galicji, dzierżawiona Sieniawa miała troskliwego nadzorcę. Był nim Leon Sapieha
20

21
22

23
24

List Anny Sapieżyny do Anny Czartoryskiej, 28 IX 1836, BCzart.,
sygn. 7011, s. 322-324.
Pezda, Ludzie i pieniądze, s. 98-99.
Całokształt złożonych działań Anny z Zamoyskich Sapieżyny omawia
wyżej wymieniona praca Janusza Pezdy.
M. Handelsman, Adam Czartoryski, t. 1, Warszawa 1948, s. 224.
Por. J. Pezda, hôtel Lambert – ludzie i pieniądze w jego dziejach,
w: Węgry – Polska w europie Środkowej. historia – Literatura. Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Wacława felczaka, red. A. Cetnarowicz,
C. G. Kiss, I. Kovàcs, Kraków 1997, s. 167-174.
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pozostający w ciągłym kontakcie z matką. Mimo iż od 1835 roku
jego domem nie były już w Piskorowice, lecz podprzemyska Żurawica a następnie Krasiczyn, był on na bieżąco zorientowany
w sprawach sieniawskich25. Bardzo doceniał jego wkład w rozwój
Sieniawy książę Adam, który jesienią 1842 roku pisał do swojej
teściowej: „Leosiowi tysięczne zasyłam podziękowania za jego
ciągłe starania koło Sieniawy. I za dobre rzeczy które tam zaprowadza. Za kassę pożyczkową, za oczynszowanie wielu chłopów.
Za ostatnie dziękować należy i Jawornickiemu, że temu układowi
z włościanami nie czyni przeszkody. Jeszcze by trzeba zaprowadzić
szkółki i do tego księży i popów zainteresować z któremi najprzyjaźniejsze pożycie jest do życzenia”26. Obecność Leona Sapiehy
okazała się szczególnie cenna w roku gospodarczym 1845/1846,
kiedy klęska nieurodzaju ściągnęła widmo głodu na mieszkańców
sieniawszczyzny. Interwencja Adama Jerzego, który w 1845 roku
przesłał 500 fraków na dożywianie najbiedniejszych włościan dóbr
sieniawskich, okazała się niewystarczająca. Książę Leon podjął
własną inicjatywę. Na początku 1846 roku relacjonował swojej
matce: „(…) w Sieniawie niedostatek wielki. Tyleśmy dokazali że
przynajmniej pod zimę chłopi nie źle się obsiali. Staramy się im dać
możność zarobkowania. (…) Nie mając zboża staramy się popierać
handel drzewem. Biedniejszych jednak chłopów, szczególniej tych
którzy są liczną familią obdarzeni musimy żywić. Największą nędzę
mam w samym Krasiczynie, dlatego tam gotują zupę na 50 osób
dziennie. Toż samo po części robi w Sieniawie Jawornicki. Staram
się od rządu pożyczki bezprocentowej na lat 10 na sumę 10 000
fl[orenów]. Byłaby to wielka pomoc szczególnie na kupno nasienia
jarego. Pożyczki takie udzielają się teraz włościanom za zaręczeniem właściciela. (…) Jeśli tę pożyczkę otrzymam przy pomocy

25

26

W 1834 r. Leon Sapieha za fundusze przynależne jego matce jako
dożywocie kupił od Józefa Horodyskiego wsie: Żurawica, Buszkowice
i Wapowce, stanowiące część dawnych dóbr korniaktowskich. Rok
później nabył od Józefa Pinińskiego dobra Krasiczyn z należącymi do
nich wsiami: Nahurczany, Tarnawce, Korytniki, Komara, śliwnica,
Krasice, Kupna i częścią Chyrzyn. Do wymagającego sporych nakładów zamku sprowadził zbiory Sapiehów z Kodnia, a swoją aktywność
skupił na rozwoju gospodarczym dóbr, jak również zaangażowaniu
w sprawy polityczno-gospodarcze Galicji (K. Wolski, Krasiczyn – rys
dziejów zamku i latyfundium krasiczyńskiego, „Rocznik Przemyski” 9
(1962), s. 327; A. Tłomacki, Sapiehowie. Linia kodeńska, Warszawa
1996, s. 143-144).
List Adama Jerzego Czartoryskiego do Anny z Zamoyskich Sapieżyny,
2 X 1842, BCzart., sygn. 7043 t. 17.
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Kassy pożyczkowej mam nadzieję ze Sieniawa rok ten przetrzyma.
Jeśli się potrzeba okaże użyję i 1 200 fl[orenów] do Mamy”.
Niecały miesiąc później plany jego pomocy uległy dalszemu rozwojowi, ale i konkretyzacji. „Co do Włościan Sieniawskich
chciałbym dla nich zaprowadzić gotowanie Zupy rumfordzkiej bo
mi się to zdaje najtańszy sposób przyiścia im w pomoc. Obrachowałem że gotowanie na 500 osób przez 16 tygodni nie powinno
fl[orenów] 2000 czyli fr[anków] 8000 kosztować. Do tego użyję
daru Mamy fr[anków] 3000 a resztę z funduszu Szwagra który już
przeszłego roku przeznaczył był sam dla poddanych. Staram się
ile możność dawać zarobki mogącym pracować. Do tego bardzo mi
Jaworniccy pomagają. Zaprowadziłem [nieczytelne 2 słowa – PS]
fabrykę terpentyny do tej kupuję szczypy w lasach Sieniawskich
przy tem ludzie wykopując pniaki mają dobry zarobek. Przy tem
nasz handel drzewem z Anglią jest bardzo ożywiany. Zrobiłem do
tego handlu spółkę z młodym Jawornickim i Oborskim. Obróbka
drzewa wiązanie tratew [do spławu Sanem – PS] i inne roboty odbywają się w Sieniawie, również jak budowa statków żaglowych,
przy czym kilkunastu ludzi ma utrzymanie a wielu innych czasowe
zarobki”27.
Starania o pożyczkę rządową również zostały zwieńczone
sukcesem28. Nie może być więc czymś niezwykłym spokój panujący w dobrach sieniawskich w czasie tzw. rabacji chłopskiej.
Był on przejawem zaufania i wdzięczności wobec zabiegów, jakie
w najtrudniejszych miesiącach czynili Leon Sapieha z Eustachym Jawornickim w stosunku do chłopstwa zamieszkującego
Sieniawszczyznę. Jak zanotował w swoich wspomnieniach Karol
Druziewicz29, ówczesny dzierżawca Adamówki – największego folwarku dóbr sieniawskich, „lud w Adamówce i wsiach przyległych
był spokojny (…) nieobawiałem się – i nieomyliłem się!”30 Chociaż,
jak dalej zauważa, w niezbyt odległych dobrach kolbuszowskich
hrabiego Jerzego Tyszkiewicza doszło do radykalnych wystąpień

27

28

29

30

Muzeum Narodowe w Krakowie, sygn. 1149, Listy Leona Sapiehy do
Anny z Zamoyskich Sapieżyny, 17 i i 7 II 1846.
Zob. Kasa pożyczkowo – handlowa. Rejestr pożyczonych pieniędzy
poddanym 1847-1848, BCzart., sygn. 9985; „Tabella opłacanych
pieniędzy przez włościan klucza sieniawskiego z pożyczki rządowej
w roku 1846 (…)”, tamże sygn. 10216.
Por. K. Buczek, Druziewicz Karol (1800-1877), Polski Słownik Biograficzny, t. V, s. 401.
Karol Druziewicz „Pamiętnik” (1815-1870), BCzart., sygn. 12240,
t. 1, k. 55.
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chłopskich31. Ostatecznie ówczesny administrator parafii sieniawskiej ks. Kisielewski, znany w okolicy kaznodzieja, przygotował
nabożeństwo i uroczystą mszę, w czasie której podczas homilii
pochwalił postawę ludu oraz poczynił objaśnienia, dając do zrozumienia zgromadzonym, że krwawe zajścia, które miały miejsce
w Galicji, są wynikiem prowokacji32.
Niestety, mimo iż epizody rabacyjne nie znalazły odzwierciedlenia w Sieniawszczyźnie – co był powodem do radości,
Czartoryskich dotknęła prawdziwa klęska innej kategorii, choć
również związana z tymi wydarzeniami. Otóż na podstawie celowej nadinterpretacji gabinet Metternicha stwierdził, że to właśnie
Adam Jerzy Czartoryski stał za nieudaną próbą powstania przeciwko władzy cesarskiej. Kara mogła być tylko jedna – sekwestr
dóbr galicyjskich ogłoszony patentem cesarskim z 14 marca 1846
roku. Nic nie pomogło własnoręczne pismo Adama Jerzego do
Ferdynanda i z połowy 1846 roku wyjaśniające, iż nie ma on nic
wspólnego z krwawymi zajściami galicyjskimi. Podobnież niewiele
zdziałał następujący po nim list Anny Sapieżyny, w którym argumentowała ona, że „(…) Zmuszona do udania się na emigrację
moja córka całkowicie oddana obowiązkom żony, matki i dziełom
dobroczynnym, nigdy nie zajmowała się żadną sprawą polityczną,
dlatego nie mogła popełnić żadnego przewinienia wobec Rządu,
i ponieważ to ona była właścicielką Sieniawy, a nie jej mąż, nie
może być odpowiedzialna za postępowanie swojego męża”33. Teściowa Adama Jerzego na początku lipca 1847 roku przybyła do
Wiednia i odbyła rozmowy z wszystkimi najbardziej wpływowymi
osobami w stolicy cesarstwa, słysząc nawet głosy, że zwrotu Sieniawy przed śmiercią Adama Jerzego nie powinno się oczekiwać.
31

32

33

Tamże, k. 55-56. Zob. P. Sieradzki, Kolbuszowski epizod rabacji
chłopskiej 1846 roku w świetle wspomnień Karola Druziewicza, w:
Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1506-2008. Studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009,
s. 225-231.
„Ksiądz Kisielewski wykładał słuchaczom co to konstytucya – Że
Najjaśniejszy Cesarz jest najlepszym Człowiekiem (...) Lecz miał
pierwszego Ministra Chytrego Lisa Meternicha – Ten doniósł Cesarzowi fałszywie że Lud nie jest tak biedny jak o nim często pisma
piszą – że niema głodu i przypominajcie sobie ludzie jak na wiosne
roku zeszłego rozporządził ów Minister Chytry gdy się dowiedział że
w Galicji głód – że Lud z głodu umiera – oto kazał przysłać zapomogę
po Szczypcie – kilka ziaren nasienia rzepy ażeby lud siał i żywił się
rzepą która dopiero siać było trzeba – a potem ma żywi się… i to
była święta prawda – dopiero wszyscy słuchacze w śmiechy” (tamże,
k. 57).
Pezda, Ludzie i pieniądze, s. 142-144.
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Koleją próbę odzyskania dóbr sieniawskich podjęto na wiosnę
1848 roku, chcąc wykorzystać atmosferę przetaczającej się przez
Europę fali zmian. Powołując się na ogłoszoną amnestię, Anna
Sapieżyna ponownie prosiła o zdjęcie sekwestru z dóbr córki.
Tym razem prośba odniosła zamierzony skutek – 10 maja 1848
roku Trybunał Cesarski swoim orzeczeniem przywrócił Sieniawę
Czartoryskim. Ostatecznie akt ten przypieczętował nowy cesarz
Franciszek Józef i w dniu 2 lutego 1849 roku34. Niestety, dobra
sieniawskie potrzebowały szeregu długotrwałych inwestycji, aby
mogły znowu efektywnie służyć Czartoryskim35.

The Czartoryski Family and the Sieniawa
demesne in the 1830s and 1840s.
After the fall of the November Uprising, the Czartoryski
family was forced to emigrate. Adam Czartoryski’s estate which
was within tsarist Russia’s jurisdiction was taken away. The only
land which the family could keep was the Sieniawa demesne. For
fear of losing this land, due to Adam’s political activity in France,
Adam’s wife, Anna, was made a formal owner. Subsequently, the
land was leased. Duke Leon Sapieha, who lived in the vicinity of
Sieniawa, became a steward of it on behalf of the Czartoryskis.
However, in spring 1946 the Matternich’s government, on the basis
of intentional overinterpretation, stated thatit was the leader of
Hotel Lambert who was responsible for the uprising against the
tsar’s rule. As a result, the Sieniawa demesne was placed into
receivership. Thanks to the endeavors of the Czartoryskis, this
decision was changed in 1849.

34
35

Tamże, s. 147-148.
Por. P. Sieradzki, Struktura gospodarcza dóbr sieniawskich Czartoryskich w drugiej połowie XIX wieku, „Teka Komisji Historycznej.
OL PAN” 6 (2009), s. 169-184.
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Wizerunek Matki Boskiej Głogowskiej
„na nowo odkryty”
Uchodzący za cudowny obraz Matki Boskiej Głogowskiej
(fot. 1), pochodzący z kościoła parafialnego w Głogowie Małopolskim, już od wieków słynie z łask1. Jak to często bywa w przypadku tego typu wizerunków, czas oraz miejsce jego namalowania
pozostają w kwestii wielu domysłów i wątpliwości2. To, co jest
pewne, to fakt, że obraz był konserwowany po II wojnie światowej,
prawdopodobnie w końcu lat 60-tych3. Niestety, nie zachowała się
żadna dokumentacja z przeprowadzonych wówczas prac i dlatego
nie jest możliwe ustalenie, jakie zabiegi zostały wykonane4.
1

2

3

4

Istnieje w Głogowie Małopolskim stara legenda, która opowiada, jak
to któregoś dnia na obszarze dzisiejszego cmentarza (obecnie znajduje
się tam kapliczka) wytrysnęło cudowne źródło. Woda wyniosła wówczas na powierzchnię ziemi wizerunek Matki Bożej, który to wizerunek
później słynął cudami. Lecznicza woda ze źródełka przywracała zaś
wzrok.
Z informacji, które podaje Franciszek Kotula, wynika, że w 1606 roku
powstał pierwszy kościół w Głogowie Małopolskim. Była to budowla
drewniana, którą ufundował Mikołaj Spytek Ligęza – kasztelan sandomierski. Następnie, w roku 1831 na miejscu starego, drewnianego
kościoła „Na Piasku” zbudowano nowy kościół murowany. W tym to
właśnie kościele zawisł obraz pochodzący z XVII wieku, a przeniesiony tu z tamtego, starego kościoła parafialnego. Obraz ów ukazywał
wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jak podaje wyżej wymieniony
autor, obraz ten na zlecenie proboszcza parafii został przemalowany
w okresie międzywojennym. F. Kotula zaznacza przy tej informacji
dodatkowo, co wydaje się ważnym spostrzeżeniem, że szlachetne
rysy twarzy skryły się pod warstwą tępego przemalowania. Zob.
F. Kotula, Głogów Małopolski, Kraków 1970, s. 157-158.
Informacje o przeprowadzonej konserwacji przekazane zostały przez
urząd parafialny w formie ustnej.
Po wstępnych oględzinach obrazu w świetle dziennym stwierdzono,
że został on zdublowany przy użyciu masy woskowo-żywicznej na
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Według danych historycznych obraz mógł być datowany na
XVII wiek5. Tym informacjom zdecydowanie nie odpowiadał jego
obecny charakter (fot. 1). Sposób malowania twarzy Matki Bożej
oraz Dzieciątka wyglądał na znacznie późniejszy (XX-wieczny), co
wywołało przypuszczenia, że zostały one prawdopodobnie przemalowane6. Również tło przedstawienia, pokryte imitacją złota,
sprawiało wrażenie późniejszej ingerencji konserwatorskiej. Z danych uzyskanych od urzędu parafialnego wynikało, że tło obrazu
było znacznie ciemniejsze przed konserwacją wykonaną w latach
60. Potwierdzała to również zachowana fotografia archiwalna,
będąca własnością tegoż urzędu, a wykonana przed wspomnianą
konserwacją.
W związku z planowaną w bliskim czasie koronacją obrazu,
w końcu 2009 roku poddany on został gruntownym badaniom
analitycznym, które przeprowadzono na Wydziale Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie7.
Badania te wykazały istnienie wcześniejszej warstwy malarskiej
pod obecnymi przemalowaniami na twarzach Matki Bożej oraz
Dzieciątka, a tym samym potwierdziły przypuszczenia, że obecny
wizerunek nie jest wizerunkiem oryginalnym (fot. 3, 4, 5). Fakt
ten, jak również zauważalne zniszczenia w warstwie kitów w dolnej części rekonstrukcji przedstawienia (nastąpiło osłabienie ich
wiązania z płótnem, zaczęły pękać i odpadać – fot. 2), wpłynął na
podjęcie decyzji o wykonaniu prac konserwatorskich mających
na celu zabezpieczenie obrazu oraz odsłonięcie oryginalnego
przedstawienia.
Prace te rozpoczęto od usunięcia starego, mocno pożółkłego
werniksu wraz z warstwą brudu oraz „złotych” przemalowań tła
i wtórnych gwiazdek namalowanych na nim. Zabiegów dokonano

5
6

7

nowe płótno o nieco większym rozmiarze. Łatwo dało się zauważyć, że
oryginalne płótno o grubym splocie było nieregularnie postrzępione na
krawędziach i nieco mniejsze niż obecna kompozycja. To świadczyło,
że część przedstawienia, szczególnie dolne fragmenty, to późniejsze
rekonstrukcje.
Kotula, s. 157.
Co potwierdzałoby informacje przekazane przez Franciszka Kotulę
o przemalowaniu obrazu w okresie międzywojennym – patrz przypis
nr 2.
Specjalistyczne badania obrazu w światłach analitycznych przeprowadzono dnia 18 listopada 2009 roku w pracowniach Zakładu
Fizyki Stosowanej Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Badania wykonali: dr Anna
Mikołajska (fotografia w podczerwieni oraz fotografia luminescencji
wywołanej UV) oraz technik Maria Gawor (rentgenografia).
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metodą chemiczną, używając starannie dobranych rozpuszczalników (fot. 6, 7). Następnie zespojono z płótnem dublażowym woskowo-kredowe kity w dolnej części przedstawienia (kity założone
podczas wcześniejszej konserwacji)8. Dokonano tego na ciepło i pod
działaniem ciśnienia. Podjęto decyzję o tym, by ich nie wymieniać,
ponieważ są to kity termoplastyczne i mogą być ponownie zastosowane. Po usunięciu starego werniksu wykonano drobiazgowe próby
zdejmowania przemalowań z twarzy Matki Bożej oraz Dzieciątka,
a także z dłoni obu postaci oraz pozostałych części malowidła9.
Wykonane próby potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia
o stosunkowo dobrym stanie zachowania oryginalnej warstwy
malarskiej kompozycji. To dało podstawy do podjęcia ostatecznej
decyzji o usunięciu wszystkich wtórnych przemalowań (za wyjątkiem późniejszych rekonstrukcji w dolnej części malowidła, które
postanowiono zachować)10.
Przemalowania wykonane w technice olejnej usunięto
w sposób chemiczny – używając odpowiednio dobranych rozpuszczalników, jak również w sposób mechaniczny (fot. 8, 9, 10). Po
usunięciu przemalowań odsłonięta została pierwotna warstwa
malarska, ukazująca typowe pod względem ikonograficznym dla
XVII wieku przedstawienie Matki Bożej, wzorowane na ikonie
Matki Bożej Częstochowskiej11 (fot. 11). Równocześnie uczytelnił
się zakres pozostałości oryginalnego płótna (fot 12), dotychczas widoczny jedynie na fotografii rentgenowskiej czy podczas wnikliwych
analiz w świetle dziennym. Dolna cześć malowidła – rekonstrukcja
z wcześniejszej konserwacji wykonana na kicie woskowo-żywicznym, założonym na płótnie dublażowym – została zachowana (fot.
13). Po usunięciu przemalowań z tła odkryto jego ciemnobrunatny,
8

9

10

11

Zdecydowano, aby nie wykonywać nowego dublażu obrazu ze względu na zadawalającą kondycję obecnego, jak również ze względu na
niebezpieczeństwo dodatkowych zniszczeń obiektu podczas tych
niekoniecznych w tym momencie prac.
Próby te miały na celu określić nie tylko sposób, w jaki przemalowania powinny być usuwane, ale również ustalić stan zachowania
oryginalnej warstwy. (Było to niezmiernie trudne, by ocenić stan
oraz procent zachowanego oryginału, bazując jedynie na dotychczas
przeprowadzonych badaniach obiektu w światłach analitycznych).
Pamiętać należy, że jakiekolwiek decyzje konserwatorskie były uwarunkowane faktem, że obraz jest w kulcie i po konserwacji wraca do
świątyni, gdzie będzie czczony. Decyzja usunięcia przemalowań – co
wiązało się z prawdopodobną zmianą ikonograficzną wizerunku –
musiała być zatem poparta dowodami potwierdzającymi całkowitą
słuszność tego zabiegu.
K. S. Moisan, B. Szafraniec, Ikonografia Nowożytnej Sztuki Kościelnej
w Polsce, t. II: Maryja Orędowniczka Wiernych, Warszawa 1987, s. 85.
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oryginalny kolor wraz z fragmentami ornamentalnymi wykonanymi
żółtym kolorem (fot. 14)12. Niestety, zachowały się one w stanie
szczątkowym i bardzo trudno czytelnym, dlatego podjęto decyzję
o nie rekonstruowaniu tego ornamentu13.
Ostatecznym etapem prac konserwatorskich było uzupełnienie ubytków w warstwie zaprawy (zastosowano masę uzupełniającą Beva Gesso produkcji G. Bergera), a następnie punktowanie
naśladowcze oraz drobne rekonstrukcje, które wykonano przy użyciu retuszerskich farb mastyksowych RESTAURO. Po wykonaniu
punktowania naśladowczego obraz zawerniksowano werniksem
końcowym Beva produkcji G. Bergera (fot. 15).
Wydobyty spod przemalowań, najprawdopodobniej XVII
wieczny wizerunek Matki Bożej Głogowskiej, ukazał się ponownie oczom parafian, by cieszyć ich serca tak jak dawnymi czasy.
Konserwacja obrazu nie rozwiała jednak wszystkich pytań i wątpliwości, które się z wizerunkiem wiązały.
Zaprezentowany obraz nie jest jedynym w parafii, którego
historia była owiana tajemnicą. Wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej
z kaplicy cmentarnej w Głogowie Małopolskim (fot. 16, 17) budził
również wiele emocji i ostatecznie zapadła decyzja o jego konserwacji, która została przeprowadzona w 2001 roku. Jak i w poprzednim przypadku, czas i powstanie obrazu nie było znane oraz nie
istniały żadne dane o jego losach14.

12

13

14

Ornament ten mógł być wieńcem otaczających Maryję medalionów,
przedstawiających kolejne tajemnice różańca. Gdyby tak było, mielibyśmy do czynienia z typowym dla XVII wieku wizerunkiem Matki
Bożej Różańcowej wzorowanym na ikonie Matki Bożej Częstochowskiej. Wizerunki tego typu stały sie niezmiernie popularne dzięki
uchwale Synodu Krakowskiego z 1621 roku dotyczącej malarstwa
sakralnego. Zalecała ona, aby Maryję przedstawiano tak jak jest
„namalowana Matka Boska w sławnym miejscu w Częstochowie lub
w temu podobny sposób”. Zob. Moisan, Szafraniec, s. 87-88.
Ponieważ obraz wraca do kultu i będzie eksponowany w kościele,
zachowane fragmenty oryginalnego ornamentu zakryto delikatnym
laserunkiem w kolorze tła, wykonanym przy użyciu retuszerskich
farb mastyksowych RESTAURO.
Jak podaje Franciszek Kotula, we wspomnianej kaplicy cmentarnej
znajdowały się pozostałości wystroju świątyni ks. misjonarzy, którzy przed wiekami osiedlili się w Głogowie Małopolskim. Ich kościół
i klasztor ufundowała w roku 1776 Urszula Lubomirska. W Głogowie Małopolskim przebywali do czasu kasacji zakonu, dokonanej
za cesarza Franciszka Józefa. Po owej kasacji budynki klasztoru
i kościoła popadły w ruinę, a część ich wyposażenia przeniesiono do
kaplicy cmentarnej. Trafiły tam płyty epitafijne, drewniane rzeźby
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Jak widać na załączonej fotografii (fot. 17), na odwrocie
obrazu znajdowała się inskrypcja z 1937 roku, informująca o ówczesnym „odmalowaniu” przedstawienia przez nabożnego Piotra
Budę (lub Piotra z Bud?). Informacja ta zgadzała się z danymi
przekazanymi przez Franciszka Kotulę15, a mówiącymi o przemalowaniu wizerunku Matki Bożej z murowanego kościoła „Na Piasku”, wybudowanego w 1831 roku. Przemalowanie to wykonano
na zlecenie proboszcza w okresie międzywojennym16.
Po gruntownych badaniach analitycznych ustalono17, że
pod warstwą przemalowania ukrywa się starsze, prawdopodobnie XVII-wieczne przedstawienie o znacznie większej wartości
artystycznej. Było to powodem podjęcia decyzji o usunięciu prymitywnie wykonanego „odmalowania” i odsłonięciu ukrytego dotychczas oryginału. Wykonane w technice olejnej przemalowania
usunięto w sposób chemiczny – używając odpowiednio dobranych
rozpuszczalników, oraz miejscowo w sposób mechaniczny (fot. 18,
19). Odkryta kompozycja przedstawia XVII-wieczny wizerunek
Matki Boskiej Śnieżnej o znacznie wyższej wartości artystycznej
niż „odmalowany” obraz z 1937 roku (fot. 20).
Warto tu przy okazji dodać, że ten typ ikonograficzny jest
szeroko rozpowszechniony i był często powielany w XVII i XVIII
wieku18. Przykładem tu może być chociażby wizerunek Matki Bożej
z kościoła akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bożej
śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim (fot. 21).

15
16
17

18

z XVII wieku (obecnie w Muzeum Diecezjalnym), a także, być może,
interesujący nas obraz.
Kotula, s. 157-158.
Patrz przypis nr 2 na s. 1 niniejszego opracowania.
Specjalistyczne badania obrazu w światłach analitycznych przeprowadzono w czerwcu 2001 roku w pracowniach Zakładu Fizyki Stosowanej Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Badania wykonał dr Jan Rutkowski.
Jak podają Moisan i Szafraniec: „Ikona Matki Bożej śnieżnej należy
do bizantyjskiego typu Panagia Hodegetria. Tego rodzaju przedstawienia Matki Bożej ukazującej drogę opierały sie na wzorze ikony
przypisywanej św. Łukaszowi, czczonej w jednym z kościołów Konstantynopola (…) Ukazana w postawie stojącej, w półpostaci, Matka
Boża podtrzymuje na lewym ramieniu błogosławiące Dzieciątko.
Postać Maryi (…) różni się od innych Hodegetrii charakterystycznie
splecionymi dłońmi oraz namalowaną na prawym ramieniu gwiazdą.
Ponadto ukazane na ikonie Dzieciątko trzyma w lewej ręce księgę.
Większość kopi obrazu Matki Bożej śnieżnej nie odbiega zbytnio od
rzymskiego oryginału”. Zob. Moisan, Szafraniec, s. 87.

Tomasz Tomaszek

214

Nie sposób jest z ustalić, którym z obrazów był ten wspominany przez Franciszka Kotulę. Jedno jest pewne – wizerunki Matki
Bożej z Głogowa Małopolskiego odzyskały swą dawną świetność po
wielu latach ukrywania się pod warstwami przemalowań. Kto wie,
może dzięki dalszym, wnikliwym badaniom uda nam się któregoś
dnia odtworzyć ich zawiłe dzieje.

Bibliografia
1.
2.

F. Kotula, Głogów Małopolski, Kraków 1970
K. S. Moisan, B. Szafraniec, Ikonografia Nowożytnej Sztuki
Kościelnej w Polsce, t. II: Maryja Orędowniczka Wiernych,
Warszawa 1987

The picture of Our Lady of Głogów
“rediscovered”
The picture of Our Lady from the parish church in Głogów
Małopolski, regarded as miraculous, came under close scrutiny
in 2009. This study, conducted at the faculty of Conservation and
Restoration of Works of Art at the Academy of Fine Arts in Cracow,
showed the existence of the older, original paint layer under the
present image. This finding contributed to the decision to carry
out restoration work, the aim of which was to reveal the original
image and to protect the picture against further deterioration.
After removing some paint layers, it was confirmed that
only fragments of the original picture remained and the present
image is the result of reconstructions undertaken during the earlier
restorations of this picture (as a result of these “restorations” the
original faces of Our Lady and the baby Jesus were changed, the
same happened to the background). The original layer depicted
the image probably dating from the 17th century. Thanks to the
restoration work and imitative stippling, the picture was not only
secured but also restored to its original splendor.
According to the latest iconographic studies, the original
image is a typical image of Our Lady from the 17th century modelled
after the icon of the Black Madonna of Częstochowa.
The conservation of the other picture of Our Lady from the
same parish resulted in an equally interesting discovery. It was
the picture of Our Lady of the Snow from the cemetery chapel.
Under the layer of the dull overpainting from the 20th century
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there was the image fromthe 17th century of greater artistic value.
Restoration work included removing the overpainting, relining the
original canvas and using imitative stippling, which contributed
to the restoration of the original image.

Fot 1. Obraz Matki Boskiej Głogowskiej przed konserwacją
wykonaną w 2009 r.

Fot 2. Zniszczenia w warstwie kitów założonych prawdopodobnie
podczas ostatniej konserwacji w dolnej części kompozycji, która została
następnie poddana kompletnej rekonstrukcji
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Fot 3. Fotografia luminescencji wywołanej UV.
Wykonana analiza pozwoliła zaobserwować miejsca, które zostały
przemalowane oraz wypunktowane podczas wcześniejszych
konserwacji. W ten sposób potwierdzono, że dolna cześć kompozycji
malarskiej jest rekonstrukcją, twarze Matki Bożej i Dzieciątka zostały
przemalowane całkowicie,a ich dłonie są przemalowane częściowo
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Fot. 4. Fotografia w podczerwieni – analiza wykazała inny rysunek
ust Matki Bożej, jak również zmiany w rysunku twarzy Matki Bożej
oraz Dzieciątka
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Fot. 5. Zdjęcie rentgenowskie – analiza wykazała inny rysunek twarzy
Matki Bożej oraz Dzieciątka na spodniej, wcześniejszej warstwie
malarskiej (np. większy rozmiar oczu, inny kontur ust Matki Bożej),
a tym samym potwierdziła, że pod spodem zachowane jest oryginalne
przedstawienie, prawdopodobnie z XVII wieku
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Fot. 6. Tło podczas usuwania przemalowania wykonanego imitacją
złota – w lewym, górnym narożniku widać pozostałości warstwy
imitacji złota, po usunięciu której odsłonił się ciemno-bordowy kolor
oryginalnego tła (widoczny po prawej stronie, na pozostałościach
oryginalnego płótna, obecnie silnie postrzępionego na krawędziach,
krótszego i węższego w wymiarze niż obecna kompozycja). W górnym,
prawym narożniku widać jasny kit woskowo-żywiczny, założony
podczas wcześniejszej konserwacji na płótno dublażowe

Fot. 7. Tło kompozycji podczas usuwania przemalowań (w górnej partii
widoczna żółta gwiazdka namalowana bezpośrednio na woskowym kicie
pochodzącym z wcześniejszej konserwacji – potwierdza to jej wtórność
w oryginalnym przedstawieniu)
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Fot. 8. Twarz Matki Bożej podczas usuwania przemalowań –
z lewej strony oryginał, z prawej późniejsze przemalowanie. Wyraźnie
widoczna zmiana w usytuowaniu ust na rysunku twarzy – oryginalne
były namalowane wyżej, skracając w ten sposób całą twarz. Również
zauważalne znaczne różnice w rysunku oczu – oko oryginalne (z lewej
strony) jest szersze i bogatsze w opracowanie światłocieniowe

Fot. 9. Twarze Matki Bożej i Dzieciątka po usunięciu przemalowań
– widoczny „większy” ubytek w lewej połówce twarzy Matki Bożej
(przebiegający od brwi, poprzez oko aż do policzka),
wypełniony podczas wcześniejszej konserwacji kitem
woskowo-żywicznym (jasny kolor)
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Fot. 10. Korona Matki Bożej w trakcie usuwania przemalowań
(po lewej), oraz schemat ukazujący zakres przemalowania, zmieniający
pierwotny kształt korony (po prawej)

Fot. 11. Obraz po usunięciu przemalowań – zauważalna ewidentna
zmiana w charakterze twarzy Matki Bożej i Dzieciątka oraz dłoni obu
postaci (ok. 35% oryginalnej warstwy malarskiej prawej dłoni Matki
Bożej niestety nie zachowało się), jak również drobne zmiany
w rysunku szat, obu aureoli oraz korony Matki Bożej
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Fot. 12. Zakres pozostałości oryginalnego płótna i oryginalnej warstwy
malarskiej, odsłoniętych po usunięciu przemalowań

Fot. 13. Rekonstrukcja z wcześniejszej konserwacji, wykonana na kicie
woskowo-żywicznym założonym na płótnie dublażowym
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Fot. 14. Fragment szczątkowo zachowanego, żółtego ornamentu
na ciemnobrunatnym tle, odkryty po usunięciu przemalowań

Fot. 15. Obraz po konserwacji
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Fot. 16. Matka Boska Śnieżna z kaplicy cmentarnej w Głogowie
Małopolskim – obraz przed konserwacją przeprowadzoną w 2001 r.

Fot. 17. Matka Boska Śnieżna z kaplicy cmentarnej w Głogowie
Małopolskim – odwrocie obrazu przed konserwacją
przeprowadzoną w 2001 r.
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Fot. 18. Matka Boska Śnieżna z kaplicy cmentarnej w Głogowie
Małopolskim – obraz podczas usuwania przemalowań (detal – główka
Dzieciątka Jezus) – widoczna warstwa oryginalna o znacznie większej
wartości artystycznej (prawa strona) oraz przemalowanie z 1937 roku
(lewa strona)

Fot. 19. Matka Boska Śnieżna z kaplicy cmentarnej
w Głogowie Małopolskim – obraz po usunięciu przemalowań,
podczas doczyszczania
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Fot. 20. Matka Boska Śnieżna z kaplicy cmentarnej w Głogowie
Małopolskim – obraz po konserwacji

Fot. 21. Wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej z kościoła akademickiego
Panien Dominikanek pw. Matki Bożej śnieżnej w Piotrkowie
Trybunalskim

Odczyty i prelekcje w Sokołowie - przejaw kultury ...

227

BARTOSZ WALICKI – SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Odczyty i prelekcje w Sokołowie
– przejaw kultury przełomu
XIX i XX wieku
Jedną z ważnych form aktywności społecznej i kulturalnej
Sokołowa na przełomie XIX i XX stulecia były rozmaite uroczystości i jubileusze. One właśnie nadawały ton i styl życia ówczesnej
elity, a także wiele mówiły o znaczeniu osób w nich uczestniczących. Były również świadectwem i przejawem życia towarzyskiego.
Bez tych obchodów lokalne środowisko byłoby o wiele uboższe
i w znacznej mierze zatraciłoby swój koloryt.
Duża część takich uroczystości była silnie nacechowana
pierwiastkiem religijnym. Nie było w tym nic dziwnego, wszak
publiczne wyrażanie swoich przekonań religijnych i podkreślanie
związków z Kościołem było czymś normalnym (chodzi oczywiście
o katolików, gdyż element żydowski raczej alienował się od życia
społecznego). Nie można wreszcie zapomnieć, że kapłani – zwłaszcza proboszczowie, ale w mniejszym stopniu również wikariusze – stanowili część ówczesnej śmietanki towarzyskiej. To oni
przejawiali aktywność kulturalną i gospodarczą, to oni w wielu
przypadkach animowali rozwój wsi i miasteczek.
Drugą właściwość, która przewijała się niemal we wszystkich tego typu obchodach, stanowiło ogromne nacechowanie
patriotyczne. W okresie zaborowym, korzystając ze względnej
swobody zapewnionej przez autonomię galicyjską, nie wahano się
odwoływać do świetlanej przeszłości Polski i mówić o wartościach
ojczyźnianych. Nie domagano się co prawda otwarcie wskrzeszenia
Rzeczypospolitej, ale było to po prostu podyktowane trzeźwym
osądem rzeczywistości. Po I wojnie światowej wydźwięk narodowy
i patriotyczny stanowił nieodłączną cechę spotkań towarzyskich,
wieczornic, wydarzeń społecznych i wygłaszanych wówczas mów.
Podczas tych uroczystości niebagatelne znaczenie posiadały rozmaite nabożeństwa, zwłaszcza Msza św., często okraszane
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okolicznościowymi kazaniami. Popularne były przemarsze w odświętnych, galowych ubiorach. W przypadku połączonych z nimi
spotkań nie obywało się oczywiście bez toastów – „wznoszenia
pucharów”. Istotne były także liczne przemowy wygłaszane przez
miejscowych notabli i zaproszonych gości. Zdarzało się, iż w trakcie
tych obchodów wygłaszane były prelekcje, zazwyczaj dostosowane
tematycznie do świętowanych okazji.
Wspomniane wydarzenia nie stanowiły jedynej sytuacji,
w której sokołowianie mogli być słuchaczami tematycznych odczytów. Niekiedy organizowano nawet specjalne prelekcje nie związane
bezpośrednio z żadnymi uroczystościami. Co więcej – z biegiem
czasu wykłady takie przestały pełnić rolę dodatku do innych form
aktywności społecznej. Zaczęto je postrzegać jako ważne narzędzie
w przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy, jak również znakomitą
metodę propagowania pewnych idei.
Jako przykład wskazać można 200. rocznicę wiktorii wiedeńskiej. Z tej okazji w dniach 11-12 września 1883 r. zorganizowano w Sokołowie uroczystości patriotyczno-religijne. W trakcie nich
celebrowano w kościele okolicznościowe nabożeństwa, urządzono
przyjęcie dla chłopów, pobudkę i iluminacje, a także uroczysty
pochód. Miały też miejsca przemówienie w miejscowej synagodze
żydowskiej i mowy zaproszonych gości. Zwrócić tu należy szczególną uwagę na publiczny odczyt ubogacający te obchody. Wygłosił
go wobec zgromadzonych uczestników lekarz medycyny i założyciel
miejscowego kasyna mieszczańskiego Szczęsny Orzakiewicz. Prelekcja ta została później wydana pod tytułem Publiczna przemowa
do ludu w dzień jubileuszu Sobieskiego wobec obrazu tegoż miana
w Sokołowie 12 Września 1883 r.1
Często odczyty organizowane były w czytelni sokołowskiego
Kółka Rolniczego otworzonej w lutym 1889 roku. Do książnicy zapisało się 91 osób, które korzystały z gromadzonych tam książek
i czasopism. Prelekcje wygłaszane w Kółku Rolniczym cieszyły
się dużym zainteresowaniem i gromadziły około 100 osób, czyli
również mieszkańców spoza grona stałych czytelników2. Jak odnotowano, problematyka tych wykładów nie zamykała się jedynie
w zagadnieniach gospodarczych i rolniczych, lecz sięgała również
poza tę tematykę. Dowodem tego jest notka prasowa z roku 1891
poświęcona prowadzonej przez Kółko czytelni: „O czytelni ludowej
1

2

P. Sierżęga, Obchody 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji
(1883 r.), Rzeszów 2002, s. 116, 129; B. Walicki, Obchody rocznicy
wiedeńskiej w roku 1883, „Kurier Sokołowski”, 2008, nr 10, s. 23-24.
K. Golas, Początki Kółka Rolniczego w Sokołowie Młp., „Rocznik Sokołowski”, nr 1, 1999, s. 31.
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w Sokołowie można powiedzieć, że spełnia zadanie swoje znakomicie. Co niedzielę zgromadzają się członkowie po nieszporach
celem wysłuchania odczytów o gospodarstwie rolnem, o chowie
bydła lub wiadomości bieżących z gazet”3.
Ciekawa inicjatywa została podjęta na progu ostatniej
dekady XIX stulecia. Grupa lokalnych inteligentów postanowiła
zorganizować cykl prelekcji, które spełniałyby funkcję edukacyjną
i przyczyniałyby się do rozwoju świadomości społecznej. Miały one
dotyczyć ważnych zagadnień nurtujących ówczesne środowisko
z odwołaniem do tematyki historycznej. Wspomniani działacze
zdecydowali również, że nie pozostaną obojętni wobec problemów,
którymi żyła cała Galicja. Zamysł ten został wprowadzony w życie,
choć nie do końca wiadomo, jak inicjatywa ta się ostatecznie rozwinęła. Zachowane świadectwa pisane mówią o dwóch prelekcjach,
które odbyły się w roku 1891. W dniu 27 września tegoż roku prasa
rzeszowska zamieściła korespondencję z Sokołowa o następującej
treści: „Dawno powzięta u nas myśl dania całego szeregu odczytów
popularnych, mających na celu gruntowne szerzenie oświaty między obywatelami i moralne tychże uświadomienie urzeczywistnioną
została d. 20 b. m.”4
Pierwszy z takich wykładów zatytułowany był O miłości
ojczyzny. Wygłosił go nauczyciel miejscowej szkoły Hipolit Wodecki. Inicjatywa owa musiała spotkać się z dużym entuzjazmem
i akceptacją. Nie bez skutku pozostawało również duże zaangażowanie występującego. Jak przyznali świadkowie wydarzenia:
„Odczyt opracowany sumiennie i wygłoszony ze siłą na zupełne
zasłużył uznanie i drugich do dalszej zachęcił pracy”. Odnotowano
zarazem: „Zaszczepić w sercu młodzieńca polskiego tak wielką
miłość ojczyzny, iżby się przed żadnem dla niej poświęceniem
w przyszłości nie cofał, zrobić zeń dzielnego i czynnego obrońcę,
tak piękna i szlachetna, a zarazem tak niezbędna i konieczna myśl,
jaka w każdem działaniu naszem przewodniczyć nam winna – jest
główną osią, wokół której obracać się będzie treść dalszych odczytów. Praca to wdzięczna i cnotliwa! Oby tylko w strunę prawdziwej
uderzano miłości – i to silnie a umiejętnie!”5.
Druga z tych prelekcji miała miejsce w dniu 29 września
1891 r. Wygłosił ją prawnik Józef Ożóg. Odczyt zatytułowany był
następująco: Niegdyś a dziś. Wedle zapisu korespondenta „Gazety
3

4

5

Korespondencya „Gazety Rzeszowskiej”, „Gazeta Rzeszowska”, 1891,
nr 1, s. 2.
Siła, Korespondencye „Gazety Rzeszowskiej”, „Gazeta Rzeszowska”,
1891, nr 36, s. 2.
Tamże.
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Rzeszowskiej” z dnia 4 października tegoż roku, „Prelegent przedstawił w krótkich obrazach barwnie i z czuciem świetną przeszłość
narodu polskiego, jego potęgę i chwałę i przyczyny, które spowodowały jego upadek. Następnie w drugiej części podał środki i sposoby, za pomocą których naród polski może się odrodzić i przyjść
do znaczenia i potęgi dziejowej, jaką niegdyś posiadał. środki te
skupił prelegent w wewnętrznej pracy nad podniesieniem oświaty
ludu i jego dobrobytu, w pracy około podźwignięcia mieszczaństwa
przez handel i przemysł”6.
Motywem do wygłoszenia uroczystej przemowy było szczególne przeżywanie setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej
w roku 1894. Podobnie jak w całej Galicji, również i w Sokołowie
społeczeństwo świętowało ten czas jako okres pogłębionej refleksji
patriotycznej i próbę obudzenia swojej świadomości narodowej.
Organizatorem uroczystości w omawianym mieście było działające
tu Towarzystwo Kasynowe. Rocznicę zrywu narodowo-wyzwoleńczego wspominano w niedzielę 4 kwietnia i czwartek 8 kwietnia.
W pierwszym z tych dni w kościele zostało odprawione nabożeństwo połączone z okolicznościowym kazaniem. Podczas obchodu
kościuszkowskiego zorganizowano pobudkę, a także wygłoszono
wykład tematyczny i przemowy. Niestety, nie zachowały się informacje przekazujące tożsamość ich autorów. Ponadto wśród
uczestników jubileuszu rozdawano okolicznościowe broszury oraz
prezentowano tzw. żywe obrazy7.
Na pewno okolicznościowe odczyty były urządzane w trakcie Wieczorów Mickiewiczowskich organizowanych w Sokołowie
w sobotę 8 grudnia 1894 r. oraz sobotę 12 grudnia 1897 r. Miały
one miejsce z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Wykłady te – na równi z deklamacjami i utworami wykonywanymi
przez zespoły wokalne – składały się na program imprez8. Trudno
stwierdzić, czy podobne prelekcje wygłaszano natomiast podczas
obchodów ku czci Juliusza Słowackiego w dniu 22 sierpnia 1909 r.
i w ramach jubileuszu 500-lecia zwycięstwa grunwaldzkiego w niedzielę 15 maja 1910 r. Być może ograniczono się wówczas jedynie
6

7

8

Korespondencye „Gazety Rzeszowskiej”, „Gazeta Rzeszowska”, 1891,
nr 37, s. 2.
P. Sierżęga, Lwów i prowincja galicyjska wobec setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej(1894 r.), w: Studia i materiały z dziejów
społecznych Polski południowo-wschodniej, t. I, red. Z. Budzyński,
Rzeszów 2003, s. 51.
A. Dańczak, Szkic dziejów gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sokołowie 1894-1939, Kraków 1964, [b.s.], zbiory archiwalne
Klubu Sportowego Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sokołowie
Małopolskim.
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do nabożeństw, kazań, pochodów, festynów i przemówień9. Również i w Polsce niepodległej sokołowscy członkowie Towarzystwa
Gimnastycznego włączali się w nurt życia kulturalnego. Wedle
zachowanych informacji w samym tylko roku 1926 zorganizowali
w Sokołowie trzy odczyty10.
Niekiedy organizowanie odczytów zamykało się jednak
w wąskich grupach osób połączonych czy to wspólnymi zainteresowaniami, czy działalnością gospodarczą, czy wreszcie – przynależnością do zrzeszeń katolickich, względnie do stanu kapłańskiego.
Specjalne prelekcje były wygłaszane przykładowo podczas spotkań
członków Kasy Stefczyka w Sokołowie. Traktowano je jako formę
troski o podniesienie poziomu intelektualnego członków spółki,
a zarazem zaznajomienie się z bieżącymi kwestiami ekonomicznymi
i społecznymi. I tak na Walnym Zebraniu 20 lutego 1910 r. odczytano odezwę dra Franciszka Stefczyka Którędy i dokąd idziemy,
„którą obecni z wielkim entuzjazmem przyjęli”. Na zebraniu rok
później Jan Piękoś przedstawił streszczenie broszury Leona Twareckiego poświęconej kwestii „znaczenia oszczędności groszowej”.
Podczas Walnego Zebrania w dniu 26 kwietnia 1925 r. odczytano
odezwę Biura Patronatu poświęconą śmierci pioniera polskiej
spółdzielczości bankowej dra Franciszka Stefczyka11.
Równolegle z rozwijaniem u członków Kasy zmysłu ekonomicznego, krzewiono szacunek do wartości chrześcijańskich
i katolickiej nauki społecznej. Dla przykładu na Walnym Zebraniu
w dniu 6 maja 1928 r. kasjer Jakub Bałamut wygłosił referat na
temat Miłość bliźniego a spółdzielczość oraz deklamację Spółdzielczość i oszczędność. Pięć lat później, dnia 23 kwietnia 1933 r., na
Walnym Zebraniu odczytano List otwarty Zjednoczenia zamieszczony w jednym z prenumerowanych przez spółkę czasopism, którego
zebrani wysłuchali z ogromnym zainteresowaniem12.
Okolicznościowe przemowy miały również miejsce podczas
rozmaitych uroczystości. Przywołać tu można obchody ćwierćwiecza sokołowskiej Kasy Stefczyka zorganizowane w dniu 25 maja
1931 r. Podczas tego jubileuszu osobne mowy wygłoszono kilkakrotnie. One właściwie otworzyły święto, poprzedzając poranne
9

10

11

12

Obchód Grunwaldzki w Sokołowie, „Głos Rzeszowski” z 24 IV 1910 r.,
s. 2.
B. Walicki, L. Walicki, W biało-niebieskich barwach. Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” w Sokołowie Małopolskim i jego dziedzictwo
1894-2004, Sokołów Małopolski 2005, s. 38.
Księga protokołów Walnych Zebrań Spółki Oszczędności i Pożyczek
w Sokołowie koło Rzeszowa (1905-1943), s. 27, 29, 70, Archiwum
Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim.
Tamże, s. 77, 91-92.
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nabożeństwo w kościele parafialnym, celebrowane przez miejscowego proboszcza ks. Leona Szado. Po mszy św. w lokalu spółki
głos zabrał były burmistrz sokołowski i zastępca przełożonego
Zarządu Kasy Jan Ożóg. Odwołał się on przede wszystkim do
początków spółdzielni, „wspominając o założeniu Kasy, następnie
o jej rozwoju przed wojną. Wykazał zebranym obroty w latach
przedwojennych w cyfrach. Następnie przemawiał o upadku Kasy
z powodu dewaluacji i jej ponownem wskrzeszeniu oraz postępie
w latach ubiegłych aż do obecnego czasu, zachęcając zebranych
do czynnego współdziałania z organami Kasy i wspólnej pracy
dla dobra Kasy i członków”. Później w imieniu Biura Patronatu
wręczono przełożonemu Zarządu Tomaszowi Łuszczkiemu Dyplom
Honorowy za 25 lat rzetelnej i uczciwej pracy w Radzie Nadzorczej
i Zarządzie spółki. W imieniu zebranych Jan Ożóg podziękował też
jubilatowi za pełne poświęcenia działania na rzecz Kasy i lokalnego
społeczeństwa, „życząc mu, aby jeszcze wiele lat mógł pracować
dla tutejszej Kasy. Na końcu wzniósł okrzyk „Niech żyje Kasa
Stefczyka”, którzy zebrani członkowie trzykrotnie powtórzyli”. Po
Janie Ożogu przemawiał członek Zarządu Walenty Piela, który
przypomniał zebranym, w jak ciężkich warunkach spółka rozpoczęła pracę po dewaluacji pieniądza. W krótkich słowach przedstawił
również sytuację, w jakiej znajdowała się wówczas spółka: „Kasa
doszła do pełnego rozkwitu i jest dzisiaj najsilniejszą w okolicy,
opierając swą działalność na samopomocy zdobyła sobie mimo
istnienia czterech banków żydowskich i Kasy Zaliczkowej ogólne
zaufanie u ludności nawet nam wrogiej, tj. żydowskiej, która tu
lokuje swoje oszczędności”. Gdy Walenty Piela skończył mówić,
głos zabrali jeszcze inni członkowie Kasy Stefczyka. Później zebrani
odśpiewali pieśń Boże, coś Polskę, traktowaną jako hymn narodowy. Na koniec Jan Ożóg wspomniał o zmarłych założycielach
i pracownikach spółki, „podnosząc ich zasługi, a w szczególności
pierwszego kasjera śp. Leona Deca, który rzetelną pracą zdobył
zaufanie Kasy już w jej początkach, wyrażając imieniem zebranych
cześć wszystkim zmarłym członkom założycielom i pracownikom
Kasy”13.
Podejmując temat odczytów jako wykwitu działalności
kulturalno-społecznej w Sokołowie, nie można przemilczeć faktu,
iż prelekcji takich nie brakło również podczas zebrań członków
poszczególnych bractw pobożnych, organizacji kościelnych i stowarzyszeń katolickich. Przypomnieć trzeba Bractwo Najświętszej
Maryi Panny Królowej Korony Polskiej połączone ze Związkiem
13

Por. B. Walicki, Dzieje Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim
1905-2005, Sokołów Małopolski 2005, s. 93-95.
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Katolicko-Społecznym, które było dość aktywne w parafii sokołowskiej na początku XX stulecia. W roku 1911 Bractwo razem
ze Związkiem skupiało aż 850 parafian. Pod opieką konfraterni
zawiązało się Towarzystwo Ognisko Młodzieży Rękodzielniczej
istniejące w latach 1911-1914. Przewodniczył mu miejscowy katecheta ks. Stanisław Woźny, a wspierali go nauczyciele pracujący
w mieście. W każdą niedzielę Towarzystwo organizowało wykłady
i odczyty skupiające licznie miejscową młodzież14.
Wskazać tu można również Związek Młodzieży Polskiej
w Sokołowie, który skupiał męskie i żeńskie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Należący do niego chłopcy i dziewczęta aktywnie
włączali się w obchody świąt narodowych i kościelnych i prowadzili
bogatą działalność kulturalną. W latach 20. XX wieku Związek
wynajmował mieszkanie w prywatnym domu z przeznaczeniem
na swoją siedzibę. Tam to organizowano często zebrania oraz spotkania, podczas których wykłady i referaty wygłaszali specjalnie
zaproszeni goście. Prelegentami byli przeważnie sokołowscy księża
oraz przedstawiciele miejscowej inteligencji.
Wspomnieć tu warto, iż podobne inicjatywy miały miejsce w sąsiednich miejscowościach. Przykładowo w Nienadówce
„W r. 1912 i 1913 staraniem Związku odbywały się odczyty
i obchody oraz pogadanki pouczające, a najważniejsze: 1912 r.
11 i 18 sierpnia odczyt o kwestyi żydowskiej. 8, 15 i 22 września
odczyty o wychowaniu dzieci – ref. P. Pieńczak, kierownik szkoły”.
W niedalekiej Trzebosi z kolei „Zebrania Związku odbywały się
raz w każdem miesiącu w obszernej izbie budynku parafialnego.
W czasie zebrań miały miejsce krótkie odczyty najczęściej treści
gospodarskiej, jednakowoż nie brakowało odczytów treści historycznej i religijnej, w których w przystępny sposób wyjaśniano
zasadniczo prawdy religijne z uwzględnieniem najbardziej rozpowszechnionych zarzutów”15.
Pewnego rodzaju prelekcje były wygłaszane przy okazji
spotkań członków Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Były one
dość specyficzne, gdyż posiadały charakter kazań bądź czytań
duchowych. Nie zdarzały się one raczej za czasów proboszczów ks.
Franciszka Stankiewicza i ks. Leona Szado, a zaistniały dopiero
po przyjściu do parafii ks. Ludwika Bukały. Objąwszy parafię po
14

15

Sprawozdanie z pracy katolicko-społecznej w dyecezyi przemyskiej za
czas od sierpnia r. 1911, tj. od „Kongresu Maryańskiego”, urządzonego
w Przemyślu, do czerwca r. 1914, „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”,
1914, z. 6, s. 304-306.
L. Bukała, Sprawozdanie z wizytacyi dekanalnej dokonanej w grudniu
1924 r., Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu [dalej: AAPrz].
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swoim poprzedniku, zaczął on urządzać zebrania dla tercjarzy,
które odbywały się przynajmniej w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Kapłan wygłaszał na nich m.in. nauki poświęcone zakonowi16.
Po kanonicznym erygowaniu kongregacji tercjarskiej
w Sokołowie w maju 1936 roku działalność tercjarzy i ich formacja duchowa znacznie się rozwinęły. Co miesiąc cała kongregacja
gromadziła w farze się na wspólnym zebraniu. Kronikarz tercjarski
pisał o tym następującymi słowami: „ks. Dziekan Bukała wygłasza
lub czyta coś budującego o III Zakonie”. Oprócz tych oficjalnych
zebrań miały też miejsce zgromadzenia prywatne, najczęściej
w Sokołowie, w domu mistrzyni nowicjatu s. Eleonory Piękoś. Na
spotkania te w głównej mierze składały się modlitwy i czytania
duchowne17.
Przywołać tu można Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św.
Wincentego á Paulo, które było zrzeszeniem o misji charytatywnej,
przeznaczonym dla kobiet. Funkcjonowało ono w parafii sokołowskiej w drugiej połowie lat 30. XX stulecia. Prócz działalności
dobroczynnej troszczyło się ono o formację religijną członkiń. Aby
owocnie służyć duchowo i moralnie osobom ubogim i chorym, zrzeszone w nim kobiety dbały najpierw o własne uświęcenie. Służyły
temu nie tylko modlitwy, ale także konferencje księdza dyrektora,
czytania i referaty religijne. Jak odnotował ks. Ludwik Bukała
w sprawozdaniu do Kurii Przemyskiej, te spotkania i odczyty miały
miejsce na plebanii, zazwyczaj w pierwsze niedziele miesiąca18.
Prelekcje w formie nauk wygłaszane były również przez
kapłanów podczas spotkań członków innego stowarzyszenia religijnego, jakim było Apostolstwo Modlitwy założone w Sokołowie
w latach 30. XX wieku. Podobnie było na comiesięcznych zebraniach zelatorów, kiedy to proboszcz, zwany dyrektorem miejscowym, kierował do obecnych osobną mowę. Niekiedy zastępowali
go inni kapłani, a w razie ich nieobecności odczytywano artykuły
z „Posłańca Serca Jezusowego” lub fragmenty wyznaczonej przez
duszpasterzy lektury duchowej19. Podobnie było zresztą niemal
w każdym innym zrzeszeniu religijnym, choć nie w każdym przypadku zachowały się wyraźnie o tym mówiące informacje.
Osobną uwagę należy poświęcić prężnej organizacji
16

17

18

19

B. Walicki, Organizacje, stowarzyszenia i zespoły religijne w parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp. w latach 1918-1939,
Lublin 2003, s. 69, mps, zbiory archiwalne autora [dalej: AAW].
Kronika Trzeciego Zakonu św. O. Franciszka w Sokołowie Małopolskim, [b.s.], AAW.
L. Bukała, Sprawozdanie o Akcji Katolickiej w parafii sokołowskiej
za rok 1935, AAW.
Walicki, Organizacje, stowarzyszenia i zespoły religijne, s. 159, 161.
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kościelnej, jaką była przedwojenna Akcja Katolicka. Jako że Sokołów był siedzibą dekanatu, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
w Przemyślu postanowił utworzyć w nim Zarząd Parafialny Akcji
Katolickiej. Aby tak się stało, kilkakrotnie próbowano zorganizować
w tej parafii kurs informacyjny o Akcji Katolickiej. Pierwszą taką
próbę podjęto w roku 1933, nosząc się z zamiarem urządzenia
w Sokołowie w dniu 20 grudnia kursu o Akcji Katolickiej dla chętnych z dekanatów sokołowskiego i głogowskiego. Kurs planowano
rozpocząć Mszą św. celebrowaną w kościele parafialnym, następnie
zamierzano wygłosić dwa referaty: Potrzeba, istota, cel i zadania
Akcji Katolickiej w parafji i Rola Parafjalnego Zarządu Akcji Katolickiej w parafji, a całe spotkanie zamknąć dyskusją. Szkolenie to
nie doszło jednak do skutku, gdyż z ważnych przyczyn odwołano
je, przesuwając jego termin na styczeń lub luty 1934 roku. Trudno stwierdzić, czy powyższy kurs ostatecznie zorganizowano. Nie
zachowały się żadne informacje świadczące o tym fakcie20.
Na pewno jednak przemyski DIAK urządził specjalny kurs
ideowy w parafii sokołowskiej w dniu 4 maja 1936 r. Do wzięcia
udziału w szkoleniu zaproszeni zostali prezesi i sekretarze oraz
prezeski i sekretarki oddziałów Stowarzyszeń Akcji Katolickiej
z Sokołowa i okolicy. Przybył również m.in. sekretarz generalny
DIAK ks. Mieczysław Janas, który w trakcie spotkania wygłosił
trzy referaty: Czem jest Akcja Katolicka, Zadania Parafjalnej Akcji
Katolickiej oraz Praktyczne uwagi i wskazówki21.
Prelekcje, niekiedy zbliżone do pobożnych nauk, wygłaszane były również na spotkaniach poszczególnych kolumn Akcji
Katolickiej. Dla przykładu na zebraniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej odczyty kierował do obecnych asystent
sokołowskiego oddziału ks. Ludwik Bukała. Pomagali mu w tym
inni księża; wedle świadectw ustnych referaty wygłaszał także
katecheta ks. Alfons Chmielowiec22. Podobnie było w odniesieniu
do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Katolickiego
Stowarzyszenia Kobiet i Katolickiego Stowarzyszenia Mężów.
Zachowane informacje wskazują, że przynajmniej na zebraniach
członków ostatniego z wymienionych stowarzyszeń interesujące

20
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List Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej do proboszcza sokołowskiego z 21 listopada 1933 r., mps, AAW.
M. Janas, List Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej do ks. Ludwika Bukały z 20 kwietnia 1936 r., AAW; List Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej do ks. Ludwika Bukały z 24 kwietnia 1936 r., AAW.
Wywiad przeprowadzony 27 sierpnia 2000 r. ze Stanisławą Próchniak
(z domu Woś), rps, AAW.
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pogadanki i referaty wygłaszali specjalnie zaproszeni przedstawiciele miejscowej i zamiejscowej inteligencji23.
Osobne prelekcje były wygłaszane w trakcie spotkań księży.
Zachowane świadectwa pisane informują, że na kongregacjach
dekanalnych głos w dyskusjach zabierali często duszpasterze
sokołowscy ks. Leon Szado i ks. Ludwik Bukała. Obaj też wielokrotnie wygłaszali odczyty dotyczące wychowania religijnego
i życia Kościoła. Przykładowo na kongregacji 28 września 1922 r.
w Sokołowie ks. Leon Szado zaprezentował referat Komunizm wobec etyki chrześcijańskiej, w dniu 25 września 1923 r. w Trzebosi
odczyt O reformie ustaw djecezjalnych, o uprawnieniach i obowiązkach dziekanów, proboszczów, wikarych itd., a dnia 2 września
1926 r. prelekcję zatytułowaną: W jaki sposób pogłębić religijne
uświadomienie ludu i jak pozyskać lud dla obrony spraw Kościoła
wobec wrogiej agitacji radykalnych stronnictw24. Ks. Ludwik Bukała z kolei w dniu 6 września 1921 r. przedstawił w Nienadówce
referat O zadaniu kapłanów w obecnych czasach, a dnia 2 września
1926 r. w Medyni Głogowskiej wykład zatytułowany: Charakter
sakramentalny i nierozerwalność małżeństwa chrześcijańskiego
oraz stanowisko Kościoła wobec rozwodów i ślubów cywilnych25.
Niekiedy podczas kongregacji kapłańskich głos zabierali
również księża spoza dekanatu. I tak w dniu 12 czerwca 1930 r. zastępca dyrektora Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Przemyślu ks. Władysław Opaliński odczytał referat na kongregacji
dekanalnej w dekanacie sokołowskim. Spotkało się to z zainteresowaniem słuchaczy i wywołało burzliwą dyskusję. Była to jedna
z szeregu prelekcji, jakie dyrektor DIAK i jego zastępca wygłosili na
temat Akcji Katolickiej w Seminarium Duchownym w Przemyślu,
na zebraniach sióstr zakonnych i stowarzyszeń wiernych świeckich, w pałacu biskupim dla duchowieństwa przemyskiego oraz
na kongregacjach dekanalnych w poszczególnych dekanatach26.
23
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S. Jaworski, List do proboszcza sokołowskiego z 20 grudnia 1937 r.,
AAW.
L. Bukała, Sprawozdanie z kongregacji dekanalnej odbytej 28 września 1922 r. w Sokołowie, AAPrz; tegoż, Protokół z kongregacji kapłanów dekanatu sokołowskiego, odbytej w dniu 25 września 1923 r.
w Trzebosi, AAPrz; tegoż, Sprawozdanie z kongregacji dekanalnej,
odbytej w Medyni dnia 2 września 1926 r., AAPrz.
Tegoż, Protokół z kongregacji dekanalnej dekanatu sokołowskiego,
odbytej w Nienadówce 6 września 1921 r., AAPrz; tegoż, Sprawozdanie
z kongregacji dekanalnej, odbytej w Medyni.
W. Tomaka, Krótki rzut oka na dotychczasową Akcję Katolicką
w diecezji Przemyskiej, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 1931, z. 4,
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Sprawozdanie z działalności
Koła Łowieckiego „Knieja” w Mielcu
za okres od 1945 r. do 2005 r. z okazji
jubileuszu 60-lecia1
Koło łowieckie „Knieja” jest organizacją, która powstała
najwcześniej spośród innych na terenie Powiatu Mieleckiego. Potocznie zwane jest w Mielcu „Kołem Leśników”, ponieważ trzon jego
stanowili i stanowią leśnicy jako najliczniejsza grupa zawodowa
oraz osoby wywodzące się lub spokrewnione z rodzinami leśników.
Początków koła należy upatrywać w Towarzystwie Myśliwych im. św. Huberta działającym w Mielcu od 1929 r. Od 1945 r.
funkcjonowało ono jako Koło Łowieckie im. św. Huberta, później
jako Koło Łowieckie nr 3 w Mielcu, a dopiero od 30.01.1960 r. jako
Koło Łowieckie „Knieja” w Mielcu. Stąd też na logo Koła obrano
postać św. Huberta z płaskorzeźby znajdującej się w Leśnictwie
Czajkowa, na terenie obwodu łowieckiego nr 5. Kapliczka ta wybudowana została wg projektu sporządzonego w 1925 r. przez inż.
arch. Bogdana Tretera z Krakowa na zlecenie ówczesnego właściciela dóbr, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jana Włodka,
również fundatora witrażu św. Huberta w Kościele w Ostrowach
Tuszowskich. W tym to kościele uczestniczyliśmy w jubileuszowej
uroczystej Mszy świętej. Wg wyrytego napisu kapliczkę wzniesiono
dnia 26. 11. 1926 r., więc dzisiaj obchodzimy 80-tą rocznicę jej
budowy. Odnoszę wrażenie, że to nie przypadek, iż także dzisiaj
dane nam jest świętować 60 lat istnienia Koła.
Należy nadmienić, że oryginał płaskorzeźby został wykonany i podarowany przez polującego na tym terenie profesora
Ksawerego Dunikowskiego, a skradziony przez stacjonujących
w tych lasach żołnierzy Armii Radzieckiej w 1944 r. Wierną kopię
1

Tekst wygłoszony w czasie obchodów 60 – lecia istnienia koła w roku
2005.
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odtworzył miejscowy rzeźbiarz samouk, nieżyjący już dzisiaj Mieczysław Dudzik z Babul. Kopia ta przetrwała do 1992 r., kiedy to
znów została skradziona przez nieznanych sprawców. Ponownie
została odtworzona przez Władysława Koperę z Błonia k/ Przecławia na podstawie płaskorzeźby wykonanej w 1980 r. jeszcze
przez M. Dudzika, a będącej w moim posiadaniu i eksponowanej
na dzisiejszej wystawie. Z okazji obchodów 70-lecia Polskiego
Związku Łowieckiego w 1993 r. znacznym nakładem środków
i pracy odnowiliśmy kapliczkę, umieszczając w niej kolejną, nową
kopię płaskorzeźby naszego patrona. W dniu św. Huberta z naszej inicjatywy odbyła się w godzinach wieczornych Msza święta
w kościele parafialnym w Sarnowie, na terenie której to parafii
kapliczka znajduje się. Później myśliwi wraz z rodzinami i wiernym
ludem parafii przemieścili się do lasu w Czajkowej, gdzie w świetle
z dwóch olbrzymich ognisk, kapliczka została poświęcona przez
miejscowego proboszcza.
Wierzę, że płaskorzeźba św. Huberta w niej umieszczona
już nigdy nie stanie się przedmiotem kradzieży, zaś postać św.
Huberta na tle kniei, widoczna na naszym, dzisiaj poświęconym
Sztandarze Koła, również będzie fundacją na wiele lat.
Założycielami Koła „Knieja” byli nieżyjący już koledzy,
między innymi: mgr farm. Tadeusz Gardulski z Mielca – myśliwy
od 1915 r., Stanisław Lisak – Leśniczy Leśnictwa Rzemień, dr
med. Wacław Piskozub z Mielca, mgr Józef Jakubowski – sędzia
z Tarnobrzega, Władysław Broniek – Leśniczy Leśnictwa Czajkowa, mgr inż. leśnik Jan Kempiński – Nadleśniczy b. Nadleśnictwa
Wojsław (obecnie Nadleśnictwo Mielec). Ponadto do Koła należeli:
Krystyna Gardulska – żona Tadeusza, Eugeniusz Brąglewicz – Leśniczy Leśnictwa Przyłęk, inż. leśnik Marcin Moskal – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Biały Bór (obecnie Nadleśnictwo Tuszyma), dr med.
Mieczysław Bernacki z Mielca, Franciszek Lisak – brat Stanisława, pracownik lotniska w Mielcu, Edward Kętrzyński – Leśniczy
Leśnictwa Wychylówka, Grzegorz Dudek – Leśniczy Leśnictwa
Pateraki, Kazimierz Hanus – Leśniczy Leśnictwa Buda Tuszowska
Wymienieni jako jedni z pierwszych w Powiecie Mieleckim
wstąpili do reaktywowanego po wojnie Związku Łowieckiego. Ze
względów politycznych nie wszyscy z nich otrzymali zezwolenia na
zakup broni myśliwskiej i jej posiadanie. Jednak nadal należeli do
PZŁ. Pozostali z trudem zdobywali starą, wysłużoną, przedwojenną
broń i amunicję.
Do rozwoju tej łowieckiej organizacji szczególnie przyczynił
się kol. Tadeusz Gardulski, który prezesując Kołu Łowieckiemu
„Knieja” pełnił zarazem społeczną funkcję Łowczego powiatu
w Mielcu. Należy tutaj wspomnieć, że Tadeusz Gardulski należał
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do Towarzystwa Myśliwych im. św. Huberta w Mielcu od 1929 r.,
posiadając legitymację nr 9 tegoż Towarzystwa. Był to człowiek
artystycznie uzdolniony, zawsze dowcipny i wesoły, cechowała
go wysoka kultura osobista. Kol. Stanisław Lisak, pochodzący
z rodu myśliwego – łowczego w dobrach hr. Tarnowskiego w Chorzelowie, niemalże od dziecka związał się z lasem. Przez całe swoje
dorosłe życie pełnił obowiązki leśniczego. Doskonale znał zwyczaje
zwierzyny i obyczaje łowieckie. To pozwoliło mu po mistrzowsku
pełnić funkcję łowczego, kultywując dawne tradycje i dyscyplinę.
Kol. Eugeniusz Brąglewicz to najstarszy wiekiem leśnik z tego
grona, absolwent Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Bolechowie
z 1924 r. Postrzegany był zawsze jako wspaniały leśnik i myśliwy.
Kol. Władysław Broniek również pochodził z rodu leśników. Był
zamiłowanym hodowcą zwierzyny i potrafił umiejętnie pogodzić
dwie pasje życiowe. Pozostał w naszej pamięci jako wspaniały
organizator polowań w prowadzonym przez siebie przez blisko 40
lat Leśnictwie Czajkowa. Kol. Jan Kempiński pracował w latach
1944-1971 jako nadleśniczy na tutejszym terenie. Wnosił wiele
kultury i również kulturalnej rozrywki; artystycznie uzdolniony,
członek znanego Chóru „Melodia” w Mielcu. Kol. Grzegorz Dudek
był pierwszym łowczym powiatowym w Kolbuszowej. Kol. Kazimierz
Hanus był „Komisarzem” do akcji wilczych na przełomie lat 50.
i 60. ubiegłego stulecia na terenie północnej części ówczesnego
Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Przemyślu; uśmiechnięty i pogodny pomimo różnych zawikłań życiowych. Kol. Franciszek Lisak pełnił przez 31 lat funkcję Skarbnika w Kole; zawsze
skrupulatny a przy tym niesamowicie koleżeński. Kol. Zdzisław
Szarek to długoletni Nadleśniczy b. Nadleśnictwa Biały Bór, a później Nadleśnictwa Tuszyma. Kierował tym nadleśnictwem przez
37 lat. Także był wspaniałym leśnikiem i myśliwym oraz znanym
działaczem łowieckim. Konsekwentny w działaniu, a równocześnie
koleżeński.
Oto kilka znanych mi sylwetek kolegów, którzy odeszli już
do Krainy Wiecznych Łowów. W pamięci pozostają jeszcze inni,
którzy tak wiele dobrego zrobili dla Koła i łowiectwa, lecz nie sposób w krótkim sprawozdaniu wymienić ich zasług. Wszystkim im
oddajemy dziś hołd i cześć. Spośród żyjących wymienić należy kol.
Zbigniewa Gesinga, najstarszego wiekiem myśliwego w naszym
kole, zasłużonego działacza łowieckiego, odznaczonego wszystkimi
odznaczeniami łowieckimi, łącznie z najwyższym odznaczeniem
dla myśliwych, jakim jest „Złom”. Kol. Zbigniew Gesing jest niekwestionowanym autorytetem naszego Koła.
Od początku Koło szczyciło się pewnymi tradycjami łowieckimi, kultywowanymi od założenia oraz dyscypliną wewnętrzną.
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Początkowo polowano na okolicznych polach i w lasach na drobną
zwierzynę: zające, kuropatwy, cietrzewie, słonki, dzikie kaczki.
Ponadto strzelano lisy, borsuki i kuny oraz drapieżniki skrzydlate.
Polowano również na dziki i sarny.
Jeleni w okresie powojennym nie było na tym terenie, ponieważ zostały całkowicie wybite w okresie stacjonowania Armii
Radzieckiej na przełomie 1944 r. i 1945 r. Dopiero w I połowie
lat 60. ubiegłego stulecia, za namową dra med. Władysława Rogozińskiego, ówczesnego Prezesa Wojewódzkiej Rady Łowieckiej
w Rzeszowie (ojca obecnego Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej
w Rzeszowie dr. Marka Rogozińskiego), ówczesny Wicedyrektor
Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Przemyślu mgr inż.
Michał Gottwald podjął decyzję o zasileniu łowiska leśnego w Kole
Łowieckim Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie. Jelenie zostały
odłowione na terenie województwa opolskiego i przewiezione do
Nadleśnictwa Głogów. Jednakże zapadła decyzja, aby duże stado
rozdzielić również do nadleśnictw sąsiednich, mianowicie Bratkowic i Białego Boru. Tak się też stało. Po 20 latach jeleń powrócił do
Puszczy Sandomierskiej i bardzo szybko i licznie rozprzestrzenił
się. Podobnie, lecz nieco wcześniej, bo w 1959 r., zapadła również decyzja o zasileniu łowisk Puszczy Sandomierskiej danielem.
W styczniu dwa stada, również pochodzące z Opolszczyzny, zostały
przywiezione na teren b. Nadleśnictwa Babule i na teren Rudnika,
skąd po 3 miesiącach kwarantanny w zagrodach wypuszczono
zwierzęta do kniei. Na naszym obwodzie leśnym po kilkunastu
latach jeleń wyparł daniela.
Początek lat 50. ub. stulecia, to organizacja obwodów
łowieckich i okres planowej gospodarki łowieckiej w kraju. Koło
„Knieja” dzierżawiło wtedy dwa obwody łowieckie: nr 91, leśny
o pow. ok. 9600 ha na terenach leśnictw: Czajkowa, Ostrowy, Pateraki, częściowo Budy Tuszowskie, Malinie i Mościska oraz nr 101,
polny o pow. ok. 7690 ha na terenach wsi: Schabowiec, Podborze,
Ruda, Łączki Brzeskie, Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Zdziarzec,
Żarówka, Przeryty Bór, Janowiec, Nagoszyn i miasta Radomyśl
Wlk. Obwody te na dzień dzisiejszy pozostają w innej numeracji
i trochę zmienionych granicach. Dawny obwód nr 91 to dzisiaj
nr 5, z którego w latach pięćdziesiątych ub. stulecia „odeszło”
ok. 500 ha z gminy Padew w Babulach do Koła „Nadwiślańskie”
w Tarnobrzegu. Natomiast z dawnego obwodu nr 101, a obecnego
obwodu nr 7 decyzją władz administracyjnych z 1986 r. ok. 4000
ha z Janowca, Zdziarca, Przerytego Boru i Żarówki, a także części
Dąbia i Dąbrówki Wisłockiej przeszło do nowopowstałego Koła
Łowieckiego w Radomyślu Wlk.
Gospodarka łowiecka to nie tylko polowania, ale przede
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wszystkim planowe gospodarowanie zwierzyną, jej hodowla i ochrona na danym terenie, zatrudnianie strażników łowieckich, tępienie
kłusownictwa, likwidacja sideł i wnyków, dokarmianie zwierzyny
w trudnym okresie zimy i przedwiośnia, gdy baza żerowa zmniejsza
się w naturalny sposób. To wreszcie planowany jakościowy i ilościowy odstrzał zwierzyny łownej, mający na celu redukcję nadmiaru zwierzyny i jej selekcję. Rękojmię prawidłowo prowadzonej
gospodarki łowieckiej daje właściwa współpraca z właścicielami,
użytkownikami i zarządcami gruntów zarówno leśnych jak i polnych, jak również edukacja miejscowego społeczeństwa.
Koło Łowieckie „Knieja” realizuje powyższe zadania od
zarania swego istnienia poprzez zatrudnianie etatowych lub społecznych strażników łowieckich w obu dzierżawionych obwodach
oraz zakup, zbiór i wykładanie w trudnym dla przetrwania okresie
odpowiedniej karmy, tj. paszy objętościowej, treściwej i soczystej
a także lizawek solnych. Na polach dla dokarmiania ptactwa stawia
się odpowiednie budki oraz organizuje podsypy pośladu. W lasach
buduje się paśniki do wykładania karmy oraz uprawia poletka
łowieckie z topinamburem i owsem. Dla przykładu w roku 1958
zakupiono 600 kg żołędzi dla zwierzyny grubej, 723 kg odpadów
zbożowych dla ptactwa oraz 500 szt. zatrutych jaj do zwalczania
drapieżników krukowatych w polach. Zatrute jaja stosowano jeszcze w latach 70. ub. stulecia. Celem redukcji również dokonywano
odstrzału przy każdej okazji. Aktualnie ptaki krukowate zostały
objęte czasową ochroną gatunkową.
Końcem lat 50. ub. stulecia pojawiły się w kompleksach
leśnych Puszczy Sandomierskiej wilki. Wędrowały one przeważnie
w kierunku zachodnim i były uważane w tamtejszym czasie za
groźnego dla zwierzostanu drapieżnika. Decyzją władz rządowych
Służba Leśna otrzymała polecenie zakupu broni do zwalczania
nadmiaru wilków. Również każde leśnictwo na tutejszym terenie
otrzymało fladry. Koledzy J. Jakubowski i Z. Szarek odstrzelili
po 1 wilku, zaś kol. Wł. Broniek odstrzelił 3 sztuki na wykładaną
padlinę.
W styczniu 1960 r. opracowano nowy statut Koła „Knieja”, który podpisało już 17 członków. Byli to: Tadeusz Gardulski
– Prezes, Stanisław Lisak – Łowczy, Franciszek Lisak – Skarbnik,
Zbigniew Gesing – Sekretarz oraz pozostali członkowie: Władysław
Broniek, Władysław Kopeć, Edward Kętrzyński, Wacław Piskozub,
Jan Stanczykiewicz, Ludwik Goryl, Zygmunt Chabowski, Mieczysław Bernacki, Czesław Kosiorowski, Jan Baran, Józef Jakubowski, Zdzisław Szarek, Piotr Torba.
Kolega Tadeusz Gardulski pełnił obowiązki prezesa Koła do
października 1964 r., następnie prezesem był kol. Bolesław Rarus,

244

Kazimierz Kriger

a w 1968 r., prezesem Koła został wybrany kol. Zdzisław Szarek
i funkcję tę sprawował do śmierci, tj. do czerwca 1992 r. Następnie obowiązki prezesa przejął kol. Kazimierz Kriger, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kolbuszowa, który pełni je do dnia dzisiejszego.
Kolega Stanisław Lisak funkcję łowczego pełnił do ostatnich
dni życia tj. do maja 1979 r. Po nim funkcję tę przejął kolega Zbigniew Gesing i piastuje ją do chwili obecnej. Sekretarzem zostaje
Kol. Andrzej Jankowski i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Kol.
Franciszek Lisak funkcję skarbnika sprawował od 1958 do 1989 r.
Kolejnym skarbnikiem został kol. Piotr Gardulski, syn Tadeusza,
który również nadal pełni te obowiązki.
Lata 60. i 70. ub. stulecia to lata dobre dla gospodarki
łowieckiej Koła. Niemalże wszystkie grunty łąkowo – rolne były dobrze zagospodarowane. Niemniej jednak intensywnie dokarmiano
zwierzynę w trudnych okresach zimowych przy braku dostępu do
bazy żerowej oraz coraz mniejszej jej ilości u schyłku zimy. Koła
dokarmiały zwierzynę w polach a Nadleśnictwa w lesie. W tym
czasie kupowano na obwód polny już ponad 3 tony karmy rocznie.
Nasze Koło współpracowało na tym obwodzie ze szkołami podstawowymi w Dąbiu, Zdziarcu, Żarówce. Dzieci dokarmiały zimą
ptactwo dowożoną przez nas karmą. W zamian Koło fundowało
dla szkół drobne nagrody. W akcjach tych wyróżniali się koledzy:
Jan Kempiński i Czesław Kosiorowski. Corocznie zasilano łowisko
polne bażantami w ilości 50-100 sztuk. Ptaki te szybko przystosowywały się do nowego środowiska i rozprzestrzeniały się w nim.
W 1973 r. hodowaliśmy nawet 311 szt. młodych bażantów
we własnym zakresie i zasilaliśmy nimi obwód polny. Równocześnie zaczęto też na nie polować. W latach 70. odławialiśmy rocznie
nawet do 100 szt. żywych zajęcy na eksport. Również strzelaliśmy
po kilkadziesiąt szaraków na polowaniach zbiorowych. Na przykład
w 1974 r. w Przerytym Borze padło 67 szt. Był to swoisty rekord.
Już w 1995 r., na polowaniu wigilijnym w Schabowcu, padło zaledwie 13 szt. zajęcy. Dzisiaj w ogóle nie polujemy na zające.
Równocześnie na obwodzie leśnym współpracowaliśmy z b.
Nadleśnictwami Wojsław i Babule funkcjonującymi od 1 stycznia
1973 roku jako Nadleśnictwo Mielec. Zatrudniony został jako
Strażnik Łowiecki gajowy z byłego Nadleśnictwa Babule Stanisław
Durda, człowiek odpowiedzialny i szlachetny. Jego działalność
i wspaniała postawa niesienia pomocy kołu w zagospodarowaniu
obwodu i organizacji polowań oraz zdecydowanego zwalczania
kłusownictwa pozostaje do dzisiaj w naszej pamięci.
Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia rozpoczęliśmy też
ostrzał jeleni. W sezonie 1967/1968 pozyskaliśmy 5 sztuk, w sezonie 1969/70 – 7 sztuk i 3 sztuki daniela, a w sezonie 1972/73
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już 15 sztuk. W latach następnych pozyskanie jeleni wzrosło do
20 sztuk, a w latach 90. ub. stulecia dochodziło nawet 25-30
sztuk w sezonie. Dzików pozyskiwaliśmy średnio w sezonie 15-20
sztuk. Oto niektóre grubsze dziki strzelone dotychczas w kole –
odstrzelili je kolejno: w 1950 r. kol. Eugeniusz Brąglewicz – 180 kg,
w 1977 r. kol. Andrzej Jankowski – 138 kg, w 1978 r. kol. Andrzej
Jankowski – 102 kg, w 1994 r. kol. Franciszek Stryczek – 130 kg.
Jako ciekawostki należy odnotować strzelenie w 1962 r. przez kol.
Zdzisława Szarka daniela albinosa, w 1980 r. przez kol. Zbigniewa Gesinga lisa albinosa, w 1992 r. przez kol. Józefa Ruska łani
z porożem szpicaka oraz w 1995 r. przez kol. Zygmunta Jurasza
dzika łaciatego albinosa.
Pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia zaczęliśmy strzelać
jenoty, które przywędrowały ze wschodu i na stałe zadomowiły
się w obwodzie leśnym. Łoś był zawsze gatunkiem przechodnim
i nie miał ostoi na terenie obwodu numer 5. Pomimo zalecanego
odstrzału chroniliśmy ten gatunek, który zresztą obecnie jest objęty całoroczną ochroną.
Jesienią 1995r. z inicjatywy kolegów myśliwych na terenach naszego obwodu leśnego pojawiły się dwie rodziny bobrów.
Sprowadzono je z byłego województwa suwalskiego. Obecnie jest
już kilkanaście rodzin. Budując niewielkie tamy, podtapiają nieco
użytki zarówno łąkowo – rolne jak i leśne. Jednakże magazynują
wodę w utworzonych przez siebie zbiornikach jak i w przyległym
gruncie, co ma kapitalne znaczenie dla poprawy warunków przyrodniczych tych ekosystemów. W latach 80. ubiegłego stulecia
znów pojawiły się wilki. Odstrzeliliśmy 6 sztuk: w 1985 r. kol.
Józef Rusek dokonał odstrzału jednej sztuki. W 1986 r. odstrzału po jednej sztuce dokonali koledzy: Zbigniew Lisak, Jan Lisak,
Zbigniew Gesing, Franciszek Stryczek, Ryszard Kapusta.
Gdzie zwierzyna, tam kłusownictwo. Szerzyło się ono na
polach i w lasach, szczególnie od czasu ograniczeń podaży mięsa
na rynku i podwyższenia jego cen. Przez szereg lat zbieraliśmy setki
wnyków. Spotykaliśmy też zwierzynę zamęczoną na śmierć we wnykach, co świadczyło o niefrasobliwości kłusowników. Szczególnie
niebezpieczne stało się kłusownictwo z bronią w ręku. Pierwsze
spotkania z kłusownikiem uzbrojonym w broń palną to początek
lat 70. w leśnictwie Ostrowy i Czajkowa, gdzie uciekający kłusownik ostrzeliwał naszego strażnika łowieckiego kolegę Stanisława
Durdę. Również koledzy Jerzy Lisak, Zygmunt Jurasz, Kazimierz
Skrzypek, Alferd Magdoń i Marek Kapusta na tym samym terenie
doprowadzili do ujęcia trzech groźnych kłusowników z bronią. Za
to zresztą otrzymali brązowe medale zasługi łowieckiej. W okresie
stanu wojennego, gdy myśliwi mieli zdeponowaną broń, kłusownicy
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mieli okazję do uprawiania swego niegodnego procederu, o czym
świadczyła ich obecność wieczorami w lesie i częste strzały. Posterunki Milicji były wówczas osłabione, ponieważ większość funkcjonariuszy pilnowała rzekomego porządku w dużych miastach,
zaś nikt nie pilnował porządku na prowincji. Zgłoszenia nasze
pozostawały bez echa, a działania ograniczały się do przyjazdu
Milicji niejednokrotnie dopiero po kilku dniach. Dla przykładu
podaję przypadek ostrzeliwania myśliwych przez kłusowników
w leśnictwie Pateraki. Zaatakowani koledzy: Zygmunt Jurasz,
Józef Rusek, Andrzej Jankowski, zadziałali dzielnie i skutecznie,
doprowadzając Milicję natychmiast do kłusowników. Jednakże
rewizji dokonano dopiero po 7 dniach. Podobnych przypadków było
więcej. Dopiero po pewnym czasie podczas rewizji w miejscowości
Toporów zostały skonfiskowane zarówno nielegalnie posiadana
broń myśliwska w ilości kilku sztuk jak i większa ilość amunicji.
Nie możemy pochwalić się znaczącymi osiągnięciami
w hodowli psów myśliwskich na przestrzeni sześćdziesięciolecia
działalności Koła. Tylko kolega Stanisław Lisak przez całe swoje
łowieckie życie hodował dobre psy dzikarze. Tradycję tę przejęli
synowie Jan i Zbigniew. Również kolega Czesław Kosiorowski hodował dobre wyżły na ptactwo. Kilku kolegów prowadziło hodowlę,
lecz z mniejszym efektem.
Nie chwalimy się też zdobytymi trofeami. Na zorganizowanej
w 1973 r. pierwszej wystawie w Mielcu kilku kolegów pokazało
zaledwie po kilka eksponatów. Jedynie kolega Marian Partyka
w 1980 r. eksponował na wystawie w Tarnowie złoto-medalowy
oręż dzika, srebrno-medalowy wieniec jelenia oraz srebrno i brązowo-medalowe parostki rogacza. Również kolega Marian Partyka
w 1991 r. zorganizował w Mielcu wystawę własnej fotografii o tematyce przyrodniczej. Na wystawie łowieckiej w Leżajsku w 2001 r.,
z okazji Międzynarodowego Kresowego Festiwalu Łowieckiego,
zostały wyeksponowane również dwa wieńce srebrno i brązowomedalowe z naszego Koła.
Dla upamiętnienia 50. rocznicy istnienia Koła urządziliśmy
w Mielcu wystawę o tematyce przyrodniczo-łowieckiej obejmującej
nie tylko trofea, ale również bogatą literaturę łowiecką, rzeźbę
i malarstwo wraz z grafiką oraz przedmioty codziennego użytku
związane tematycznie z łowiectwem. Eksponaty pochodziły w decydującej mierze z tutejszego rejonu i od naszych kolegów. Stanowiły
one cząstkę historii i łowiectwa regionu mielecko-kolbuszowskiego.
Wystawa ta prezentowana była w Domu Kultury w Mielcu przez
okres dwóch miesięcy i cieszyła się dużym zainteresowaniem
i uznaniem. świadczy o tym wielka rzesza zwiedzających i odpowiednie wpisy do księgi pamiątkowej. Wystawa była dla niektórych
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wspomnieniem minionego czasu, zaś dla innych miarą wspaniałych tradycji i kultywowania ich w przyszłości. Stała się również
dodatkową lekcją dla młodzieży, jako że myśliwstwo a później
łowiectwo jest związane z człowiekiem od zarania dziejów. Duże
zasługi w zorganizowaniu tej wystawy miał kolega Marek Skalski,
myśliwy z naszego Koła, który długie lata jest wicedyrektorem
Domu Kultury.
Mamy w opracowaniu kronikę Koła sporządzoną przez
kolegę Jerzego Brąglewicza, który bezinteresownie podjął się
tego dzieła. Jest on obecnie jednym ze starszych członków Koła.
Doskonale pamięta minione lata działalności łowieckiej, bowiem
jest synem nieżyjącego już współzałożyciela Koła, kolegi Eugeniusza Brąglewicza. Swoje spostrzeżenia ma również utrwalone
na zdjęciach.
Na przestrzeni lat działalności Koła koledzy: Zdzisław Szarek, Zbigniew Gesing, Tadeusz Gesing, Piotr Gardulski, Kazimierz
Kriger w różnym czasie byli lub są członkami wojewódzkich bądź
okręgowych władz łowieckich. Za dotychczasowe szczególne zasługi
i wkład pracy w gospodarkę łowiecką niżej wymienieni koledzy
zostali odznaczeni medalami zasługi łowieckiej:
• brązowymi: Tadeusz Gardulski, Bolesław Rarus, Zdzisław
Szarek, Stanisław Lisak, Czesław Kosiorowski, Zbigniew
Gesing, Franciszek Buziak, Franciszek Lisak, Jerzy Brąglewicz, Franciszek Stryczek, Józef Sznajder, Jerzy Lisak,
Marek Kapusta, Andrzej Jankowski, Kazimierz Kriger,
Zygmunt Jurasz, Ryszard Kapusta, Jerzy Korzępa, Jan
Lisak, Józef Pado, Stanisław Peret, Józef Prade, Józef Rusek
i Kazimierz Skrzypek;
• srebrnymi: Franciszek Lisak, Zbigniew Gesing, Jerzy Brąglewicz, Piotr Gardulski, Andrzej Jankowski, Zygmunt
Jurasz, Kazimierz Kriger, Czesław Kosiorowski;
• złotymi: Zbigniew Gesing, Jerzy Brąglewicz, Zygmunt
Jurasz.
• Złom: Zbigniew Gesing
• zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny: Zbigniew Gesing, Zygmunt Jurasz, Kazimierz Kriger.
Obecnie Koło Łowieckie „Knieja” w Mielcu liczy 43 członków
macierzystych w tym 41 zamieszkałych na terenie Okręgu Rzeszowskiego. Z ogólnej ilości 33 członków jest selekcjonerami zwierzyny
płowej. Składkę ulgową płaci 5 członków. Liczba psów myśliwskich
wynosi 12 sztuk, w tym do polowań na ptactwo 5 sztuk i 7 sztuk
do poszukiwania postrzałków. Powierzchnia obwodów łowieckich
nie zmieniła się i wynosi odpowiednio:
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- obwód leśny nr 5 – 9112 ha w tym pow. leśna 6842 ha,
uznany wg kategoryzacji jako słaby,
- obwód polny nr 7 – 3764 ha w tym pow. leśna 448 ha,
uznany wg kategoryzacji jako bardzo słaby
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powierzchnie leśne zarówno na jednym jak i drugim obwodzie były zwiększane
w drodze zalesień naturalnych jak i sztucznych. Nie zostało to
jednak wprowadzone do ewidencji powszechnej gruntów. Na terenie obwodu nr 5 znajduje się 18 paśników, 30 szt. lizawek, 40
ambon w tym większość w formie zwyżek z uwagi na wandalizm
nieznanych sprawców i niszczenia, które są dokonywane na terenie całego obwodu.
średnio na jednego członka Koła przypada 300 ha z powierzchni ogółem. Powierzchnia zredukowana uszkodzonych
upraw rolnych w sezonie 2004/2005 wyniosła 5,70 ha. Powierzchnia zredukowana szkód w sezonie 2004/2005 wyniosła 3.50 ha.
Wielkość poletek wynosi 8,68 ha, w tym 5.52 ha to łąki. Poletka
zostały zagospodarowane. Jednakże, gleby użytkowane rolniczo
pod poletka są ubogie. Wielkość poletek jest w zasadzie zbliżona
do norm, czyli ok. 1 ha / 1000 ha, ale biorąc pod uwagę ich rozmieszczenie i brak upraw rolnych i łąkowych na obrzeżach lasu,
powodują migrację zwierzyny na powierzchnie upraw leśnych,
gdzie znajduje zastępczą bazę żerową. W związku z tym zwiększa
się ilość szkód w uprawach leśnych, a nielicznie uprawiane pola
na obrzeżach kompleksu leśnego są jakby poletkami łowieckimi.
Przeciwdziałaniem do migracji zwierzyny na pola są 4 pasy zaporowe o łącznej długości 300 mb, które dobrze spełniają swoją rolę.
Ilość wyłożonej karmy i soli była w sezonie 2004/2005
wystarczająca i odpowiednio wynosiła: objętościowa sucha 3 tony,
objętościowa soczysta 11 ton, treściwa 5, 2 tony, sól lizawkowa
0,3 tony. W obwodzie nr 5 plan odstrzałów w sezonie 2004/2005
został wykonany. Odstrzelono 17 szt. jeleni, 28 szt. sarny, 14 szt.
dzików, 17 szt. lisów, 1 szt. borsuka, 2 szt. kuny, 3 szt. słonki.
Na terenie obwodu nr 7 znajduje się 3 paśniki, 5 lizawek i tylko 3 szt. ambon. Powierzchnia poletek wynosi 0,50
ha. Powierzchnia zredukowana uszkodzonych upraw w sezonie
2004/2005 wyniosła 2.20 ha. W minionym sezonie wyłożono
karmy objętościowej suchej 0,2 tony, objętościowej soczystej 0,3
tony, treściwej 1,7 tony, soli lizawkowej 0,02 t. w obwodzie tym
odstrzelono 4 szt. sarny, 1 dzika , 18 szt. lisów, 1 kunę, 23 szt.
bażantów, 18 szt. kuropatw.
Należy podkreślić, że obowiązująca ustawa oraz przepisy
wykonawcze sprzyjają tej odwiecznej więzi i bytowania człowieka
i dzikiej zwierzyny. Mam nadzieję, że działalność Koła Łowieckiego
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„Knieja” w Mielcu będzie się dalej rozwijać zgodnie z dobrymi prawami tworzonymi przez człowieka, w powiązaniu z nauką w dostosowaniu do zjawisk przyrodniczych i praw rządzących przyrodą.
Niech ta przyroda, którą Stwórca stworzył, trwa wiecznie a człowiek
niech rozumnie pobiera z niej pożytki.
„Darz Bór”

Wykaz członków z Koła Łowieckiego
„KNIEJA” w Mielcu, którzy odeszli
do „Krainy Wiecznych Łowów”
Eugeniusz Brąglewicz
Franciszek Buziak
Jan Baran
Mieczysław Bernacki
Władysław Broniek
Zygmunt Chabowski
Grzegorz Dudek
Ludwik Goryl
Tadeusz Gadulski
Kazimierz Hanus
Roman Haracz
Józef Jakubowski
Edward Kętrzyński
Jan Kosiorowski
Jan Kempiński
Władysław Kopeć

Jerzy Lisak
Franciszek Lisak
Stanisław Lisak
Jan Stanczykiewicz
Zdzisław Szarek
Marcin Moskal
Marian Partyka
Wacław Piskozub
Witold Rymanowski
Piotr Torba
Marian Żurawski
Tadeusz Rola
Bolesław Rarus
Roman Sójka
Józef Stefanowski

Stan aktualny członków Koła Łowieckiego
„KNIEJA” w Mielcu
Bartłomiej Borowiec
Jan Borowiec
Zbigniew Czarski
Jerzy Brąglewicz
Olaf Żurawski
Piotr Gadulski
Zbigniew Gesing
Tadeusz Gesing
Andrzej Jankowski
Hubert Jankowski

Zygmunt Jurasz
Marek Kapusta
Ryszard Kapusta
Krzysztof Klaus
Andrzej Kochmański
Jerzy Korzępa
Dariusz Pszeniczny
Kazimierz Kriger
Jan Lisak
Łukasz Lisak
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Paweł Lisak
Zbigniew Lisak
Alfred Magdoń
Józef Pado
Bartłomiej Peret
Stanisław Peret
Józef Prade
Stanisław Ratusiński
Radosław Rola
Józef Rusek
Marek Skalski
Maciej Skrzypek
Franciszek Stryczek

Kazimierz Kriger
Michał Strzępa
Józef Sznajder
Michał Sznajder
Stanisław Wojciechowski
Mariusz Wójcicki
Jacek Żurawski
Witold Żurawski
Wiktor Jeż
Tadeusz Kosiorowski
Kazimierz Skrzypek
Mielec, dnia 26.11.2005 r.
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Sprawozdanie z konferencji naukowej
„Kolbuszowski wrzesień 1939”
Rok 2009 to w polskim kalendarzu rok niezmiernie ważnej,
ale i smutnej rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich i Związku
Radzieckiego na ziemie polskie. 70. rocznica wybuchu II wojny
światowej skłania do refleksji nad historią nie tylko ogólnonarodową, ale też historią małych ojczyzn. Także mieszkańcy regionu
kolbuszowskiego na różny sposób postanowili uczcić pamięć
bohaterskich obrońców ziem polskich, także tej ziemi najbliższej,
od innych droższej.
8 września 2009 roku w Czytelni im. Kazimierza Skowrońskiego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej
odbyła się konferencja naukowa poświęcona wybuchowi II wojny światowej i wydarzeniom września 1939 roku, jakie stały się
udziałem mieszkańców ziemi kolbuszowskiej. Podstawowym celem,
który przyświecał organizatorom, było uczczenie 70. rocznicy Bitwy
o Kolbuszowę, do jakiej doszło w dniach 8-9 września 1939 roku.
Patronat honorowy nad konferencją objęli Zbigniew Chmielowiec
(Poseł na Sejm RP), Jan Zuba (Burmistrz Kolbuszowej) i Józef
Kardyś (Starosta Kolbuszowski).
Otwarcie konferencji nastąpiło o godz. 1000 , a dokonał
tego dyrektor kolbuszowskiej książnicy mgr Andrzej Dominik Jagodziński. On również wygłosił krótkie przemówienie powitalne:
„Dzieje narodów, dzieje państw świadczą o przeszłości, historii, ale
i o teraźniejszości. Przeżywamy 70. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Chcieliśmy zorganizować konferencję, która jest poświęcona naszemu terenowi, temu, co się wydarzyło w tamtych
czasach na naszym terenie. Wiemy, że Kolbuszowa we wrześniu
1939 roku była zupełnie inną Kolbuszową niż obecnie”.
Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba zaprosił obecnych do
uczestnictwa w miejscowych obchodach patriotycznych zaplanowanych na dzień 9 września 2009 r. Mówił on: „Tym wszystkim
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Mgr Andrzej Dominik Jagodziński otwiera konferencję

Dr Grażyna Bołcun podczas referatu
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chcemy uczcić pamięć tamtych wydarzeń, pamięć osób, które walczyły i ginęły za naszą Ojczyznę. Życzę miłego odbioru referatów,
które zostaną wygłoszone, aby dostarczyły Państwu pełnej wiedzy
na temat tamtych wydarzeń”.
Krótkie słowa powitania skierował do zebranych również starosta Józef Kardyś. W konferencji nie uczestniczył poseł
Zbigniew Chmielowiec, któremu przeszkodziły ważne obowiązki
publiczne. W jego imieniu głos zabrał pracownik jego biura poselskiego Daniel Fila: „Chciałbym podziękować organizatorom
konferencji i prelegentom za przedstawienie jakże ważnych dla
historii naszego kraju, dla historii naszej Kolbuszowszczyzny wydarzeń sprzed 70 lat”.
Składające się z dwóch części spotkanie prowadził pracownik naukowy KUL ks. dr Sławomir Zych. Otwierając spotkanie,
zauważył: „Prowadząc kwerendę w archiwum Kolegiaty pw. Wszystkich świętych, zwróciłem uwagę na to, że w „Liber Mortuorum”
znajdują się spisy poległych żołnierzy z adnotacją, że wszystkie
dane, które spisano, z których korzystano, pochodzą z dokumentów znalezionych przy zwłokach żołnierzy. Są również wzmianki
o zniszczeniach miasta, kolegiaty. To są ślady materialne. Dzisiaj
pragniemy w szczególny sposób przybliżyć atmosferę tamtych dni”.
Jako pierwsza prelegentka wystąpiła dr Grażyna Bołcun
z referatem Bój o Kolbuszowę we wrześniu 1939 r. W swoich rozważaniach opierała się ona na materiale zebranym przez historyka – regionalistę dr. Kazimierza Skowrońskiego i wspomnieniach
uczestników tych wydarzeń m. in. oficera Armii „Kraków” podpułkownika Władysława Steblika. Referentka nakreśliła najpierw
ogólną sytuację Armii „Kraków” i „Karpaty” w pierwszych dniach
września 1939, a potem szczegółowo omówiła kwestie związane
odwrotem tychże armii na linię Sanu i z obroną Kolbuszowej.
Swoją skrupulatną relację prelegentka ubogaciła o cytaty z książki
Jana Józefa Szczepańskiego Polska jesień i fragmenty wspomnień
uczestników i obserwatorów walki.
Następnie dr hab. Andrzej Olejko – profesor Uniwersytetu
Rzeszowskiego przedstawił referat Werynia – polowa baza lotnictwa rozpoznawczo-bombowego Armii „Karpaty” w Wojnie Obronnej
1939 r. Referent w niezwykle ciekawy, pełen pasji sposób zaprezentował mało znaną cząstkę wojennej historii regionu związaną
z polowym lotniskiem w Weryni. Barwność i plastyczność relacji
osiągnął dr Olejko zestawiając i porównując przedwojenną bazę
lotnictwa w podpoznańskiej Ławicy i tworzone naprędce w sierpniu
1939 roku weryńskie lądowisko. Obrazowo przedstawił kwestie
łączności i rozpoznania lotniczego Armii „Karpaty” zabezpieczane
właśnie m. in. przez eskadrę stacjonującą w Weryni. Wspomniany
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został również w referacie mało znany fakt, iż 1 września 1939
roku Polskę zaatakowały nie tylko Niemcy hitlerowskie, ale również
Słowacja. Prelegent odwołał się w swych rozważaniach także do
osobistych doświadczeń poszukiwacza śladów przeszłości.
Jako trzeci swój referat pod tytułem Sylwetki generałów
Grupy Operacyjnej „Boruta" wygłosił dr Jerzy Majka z Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie, autor licznych publikacji poświęconych
wojennej przeszłości Rzeszowszczyzny. Bohaterami jego wystąpienia stali się generałowie dowodzący grupą wojsk, która we wrześniu
1939 roku znalazła się na terenach Rzeszowszczyzny. Jednostki
tejże grupy broniły m. in. Kolbuszowej i Rzeszowa. Pierwszą z postaci zaprezentowanych przez referenta był urodzony w Rzeszowie
dowódca grupy gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Prezentacja
ta miała charakter dość szczegółowy, przywołano wiele ciekawostek z życia Spiechowicza. Z uwagi na ograniczone ramy czasowe
w skrótowy sposób zaprezentowano biogramy dwóch pozostałych
generałów: Józefa Kustronia i Bernarda Monta. Z całością zebranego i przygotowanego przez Jerzego Majkę materiału będzie
się można zapoznać czytając materiały pokonferencyjne, których
wydanie planuje kolbuszowska biblioteka.
Po tym wystąpieniu nastąpiła półgodzinna przerwa. Po
niej jako pierwszy głos zabrał mgr Wojciech Mroczka, który
przedstawił referat zatytułowany Żołnierze pułkownika Woźniakowskiego i ich droga od Rytwian do Wilczej Woli we wrześniu
1939 r. Prelegent nakreślił sylwetkę dowódcy grupy – Jana Stefana
Woźniakowskiego, zwracając szczególną uwagę na jego zaangażowanie w działalność niepodległościową. Referent wspomniał też
o osobistych kontaktach z rodziną pułkownika. Informacje uzyskane od syna a będące fragmentami wspomnień pułkownika,
pozwoliły na przygotowanie i ubogacenie wystąpienia.
Referat prof. dra hab. Grzegorza Ostasza (Politechnika
Rzeszowska) Początki konspiracji w powiecie kolbuszowskim został we fragmentach odczytany przez prowadzącego konferencję.
Wspomniano proces formowania się obwodu „Kefir” w Kolbuszowej
najpierw w strukturach inspektoratu Mielec, a potem Rzeszów
i działalność konspiracyjną poszczególnych placówek obwodu:
w Majdanie Królewskim („Magnus”), Raniżowie („Rabuś”), Kolbuszowej Dolnej („Dolina”), Kolbuszowej Górnej („Korba”, „Góra”),
Sokołowie-Górnie („Sosna I”) i Sokołowie-Nienadówce („Sosna II”).
Przywołane zostały nazwiska kolbuszowian, wśród nich katechety
Władysława Smolenia i hrabiego Tyszkiewicza z Weryni, który od
początku wspierał, także finansowo, konspiratorów.
Przedstawione zostały również dwa komunikaty. W pierwszym z nich mgr Marian Piórek, historyk i popularyzator wiedzy
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o regionie, przybliżył wybrane sylwetki żołnierzy września pochodzących z Kolbuszowszczyzny. Referent zaprezentował krótkie
biogramy dziewięciu żołnierzy wybranych spośród kilkudziesięciu
pochodzących z powiatu kolbuszowskiego: plut. podch. Adama
Bauera z Kolbuszowej, kpr. Wojciecha Dula z Woli Raniżowskiej,
sierż. Zdzisława Grodeckiego z Kolbuszowej, kpr. Stanisława Hajnasiewicza z Kolbuszowej, por. Maksymiliana Guta z Kolbuszowej
Górnej, szer. Michała Bajora z Zapola, ppor. Stanisława Szynary
z Kolbuszowej Dolnej, por. Wojciecha Maciąga z Weryni i kpr. Stanisława Serafina z Dzikowca. Po tym wystąpieniu mgr Paweł Michno
zaprezentował fragmenty odnalezionego przypadkiem pamiętnika
nastolatki, nieznanej dokładniej mieszkanki Kolbuszowej, dotyczące pierwszych miesięcy wojny i wydarzeń, które wówczas miały
miejsce w mieście. Podsumowaniem poszczególnych wystąpień
i referatów była dyskusja, w którą żywo włączył się m. in. znany
w Kolbuszowej historyk-amator Andrzej Wesołowski.
W konferencji uczestniczyło około 90 osób, wśród nich
członkowie Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja
Goslara w Kolbuszowej działacze kulturalni i społeczni z powiatu
kolbuszowskiego, reprezentanci Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sokołowskiej i środowiska sokołowskich regionalistów. Gośćmi
honorowymi byli kombatanci i żyjący jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń z panem Mieczysławem Godlewskim – Prezesem
światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział „Kefir”
w Kolbuszowej na czele. Na tę niezmiernie ciekawą lekcję przygotowaną przez bibliotekę kolbuszowską przybyli również ze swymi nauczycielami uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy
w ten sposób poznać mogli nienotowaną w podręcznikach cząstkę
historii rodzinnej ziemi.
Sympozjum przygotowane w kolbuszowskiej książnicy
poprzedzało obchody rocznicowe, które miały miejsce w środę
9 września 2009 r. Uroczystości te były związane z 70. rocznicą
wybuchu II wojny światowej, a także 65. rocznicą udziału kolbuszowskich żołnierzy Armii Krajowej w akcji „Burza”. W obchodach
wzięli udział przedstawiciele wojska, duchowieństwa, a także
władz rządowych i samorządowych. Główną część uroczystości
stanowiło odsłonięcie pomnika poświęconego żołnierzom i bohaterom walczącym i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny.
Rozpoczęło je złożenie wieńców przed pamiątkowymi tablicami
przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
oraz złożenie kwiatów na mogile żołnierzy poległych we wrześniu
1939 roku. Następnie w kolegiacie pw. Wszystkich świętych była
sprawowana Eucharystia w intencji żołnierzy i mieszkańców Kolbuszowej poległych w czasie II wojny światowej. Okolicznościowe
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kazanie wygłosił proboszcz Katedry Polowej Wojska Polskiego ks.
płk Robert Mokrzycki.
Po Mszy św. na kolbuszowskim rynku odczytana została
lista żołnierzy poległych 9 września 1939 w czasie bitwy o Kolbuszowę i w lipcu 1944 roku w czasie Akcji „Burza”. Pomnik odsłonili
reprezentanci wojska, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, samorządowców i kombatantów, zaś poświęcenia dokonał ks. bp Edward
Białogłowski. Obchody ubogaciły przemówienia, apel pamięci
i salwa honorowa ku czci poległych i pomordowanych. Ze sporym
zainteresowaniem spotkał się również program muzyczny w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Garnizonu Rzeszów. Uroczystości
zamknęło widowisko historyczne przygotowane w godzinach wieczornych przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i miejscową
książnicę, a dotyczące bitwy kolbuszowskiej z września 1939 roku.
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JERZY MAJKA – RZESZÓW

[Recenzja]: Wojciech Mroczka,
O żołnierzach 22 dywizji Piechoty Górskiej,
którzy kończyli wrześniowe boje w Wilczej
Woli, [brak miejsca i roku wydania],
ss. 40.
Obchodziliśmy niedawno „okrągłą”, 70. rocznicę kampanii
wrześniowej 1939 r., a zarazem początek II wojny światowej. Zwykle
przy takich okazjach pojawiało się sporo publikacji poświęconych
tematyce kampanii. Tym razem tak się jednak nie stało. Publikacje
ważkie, o szerszej tematyce, można policzyć na palcach (wymienić
tu należy przed wszystkim kolejne, rozszerzone i uzupełnione wydanie Armii „Karpaty” Ryszarda Daleckiego). Przyczyny są zapewne
różne. Wpłynął na to zarówno kryzys finansowy i obawy wydawców,
wynikające ze zmniejszającej się sprzedaży książek, ale też swoiste wyczerpywanie się zasobów źródłowych oraz odchodzenie na
„wieczną wartę” ostatnich żyjących uczestników czy też świadków
wydarzeń sprzed 70 lat. Z tym większą aprobatą odnotować trzeba
publikacje przybliżające nieznane lub też zapomniane fakty historyczne. Należy do nich niewątpliwie praca historyka – regionalisty
Wojciecha Mroczki pt.: O żołnierzach 22 dywizji Piechoty Górskiej,
którzy kończyli wrześniowe boje w Wilczej Woli, jaka ukazała się
latem bieżącego roku.
Ta niezbyt obszerna książka jest dość nietypowa. Zarówno
ze względu na swą konstrukcję, jak i tematykę. Nie ma tu bowiem
opisów wielkich starć zbrojnych. Celem autora było przedstawienie mało znanego epizodu, jakim była próba przebicia się za San
jednego z wycofujących się oddziałów, oderwanego od macierzystej
przemyskiej 22 Dywizji Piechoty Górskiej (DPG), a następnie jego
rozformowanie na terenie Puszczy Sandomierskiej.
Autor rozpoczyna swą pracę od rozdziału, w którym przedstawia genezę, a następnie krótką historię oddziałów górskich

262

Jerzy Majka

w WP. Były nimi przede wszystkim pułki strzelców podhalańskich:
21 i 22 DPG. Swoją symboliką i umundurowaniem nawiązywały do
góralskich tradycji Podhala. Programy kształcenia w tych pułkach
rozszerzone były o szkolenie zimowe, narciarskie i wysokogórskie.
Dodajmy tytułem wyjaśnienia, że sformowane w 1939 r. brygady
górskie, „górskimi” były niestety tylko z nazwy. Utworzono je z elitarnych, znakomicie wyszkolonych batalionów Korpusu Ochrony
Pogranicza, jednak w składzie tych jednostek przeważały bataliony
Obrony Narodowej, słabo uzbrojone i niewystarczająco wyszkolone.
W. Mroczka przedstawia też krótko losy górskich brygad i dywizji
WP we wrześniu 1939 r. Omawiany rozdział kończy wzmianka
o współczesnej 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa,
która przejęła tradycje jednostek podhalańskich oraz sylwetka
patrona brygady gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza.
Druga część książki poświęcona jest już wrześniowym losom zgrupowania płk. Jana Woźniakowskiego z 22 DPG. Dywizja
ta walczyła na terenie Kielecczyzny. Podczas ciężkich walk odwrotowych została rozdzielona na kilka działających samodzielnie
grup. Dowództwo nad jedną z takich grup objął dowódca artylerii
dywizyjnej płk Jan Woźniakowski. Jego zgrupowanie 11 września
1939 r. przeprawiło się przez Wisłę pod Połańcem i skierowało się
ku lasom Puszczy Sandomierskiej, z zamiarem przekroczenia Sanu
i dołączenia do znajdujących się tam oddziałów Armii „Kraków”.
Dlaczego zamiar ten ostatecznie się nie powiódł oraz gdzie i w jakich okolicznościach zaprzestano walki – przedstawia dokładnie
autor w swojej pracy.
Sytuacja i losy tego zgrupowania są typowe dla wielu polskich żołnierzy kampanii wrześniowej: przygniatająca niemiecka
przewaga techniczna, długi odwrót, działanie w okrążeniu, wreszcie zmęczenie i niedożywienie. Ze wszech miar zgodzić się należy
z konstatacją Autora, który we wstępie do swej książki napisał m.
in.: „Przekazując i utrwalając wiedzę o tych prawie nieznanych
dziejach [...], przyczynimy się do tego, że przetrwają one w pamięci
nie tylko współczesnych, ale i następnych pokoleń”.
Omawiane wydawnictwo oparte jest na szerokiej bazie
źródłowej. Wykorzystane zostały nie tylko książki i artykuły publikowane, ale też dostępne źródła archiwalne. Duże znaczenie,
zwłaszcza w tego rodzaju pracy, miały też relacje, jakie Autor zebrał
w terenie, a oparte na miejscowej tradycji ustnej.
Praca jest dobrze napisana i posiada przemyślaną, logiczną
konstrukcję. Jej wartość podnoszą zamieszczone fotografie. Czytelnikom mniej obeznanym z miejscową topografią, odbiór książki
ułatwiłoby niewątpliwie opatrzenie jej szkicem przedstawiającym
szlak zgrupowania płk. Woźniakowskiego i jego „błądzenie po
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Puszczy”. Omawiana książka W. Mroczki stanowi istotny przyczynek do dziejów kampanii wrześniowej 1939 r. na naszym terenie
i warta jest polecenia jej czytelnikom.
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[Recenzja]: „Cui contingit nasci, restat
mori”. Wybór testamentów staropolskich
z województwa sandomierskiego,
opracowali: Mariusz Lubczyński, Jacek
Pielas i Henryk Suchojad, format B5,
ss. 264, ilustracje, dwa indeksy.
ISBN 83-89199-72-X, Wydawnictwo
Naukowe Semper, Warszawa 2005.
Książka zawiera starannie opracowany wybór testamentów
staropolskich z XVI-XVIII w. pochodzących z terenu województwa
sandomierskiego. W województwie tym w XVI w. było 374 parafie,
100 miast i miasteczek oraz 2586 wsi. Te ostatnie miały 11465
łanów kmiecych, szlachty zagrodowej było 261. Początkowo w województwie sandomierskim istniały trzy powiaty na lewym brzegu
Wisły: chęciński, radomski i sandomierski. Z ksiąg poborowych
z początku XVI w. wynika, że województwo sandomierskie podzielone było na 9 powiatów: sandomierski, wiślicki, chęciński,
opoczyński, radomski, szydłowski, stężycki, pilzneński i tarnowski. Jeszcze w XVI w. dwa spośród nich zostały zlikwidowane
i wcielone do sąsiednich. Powiat tarnowski został przyłączony do
powiatu pilzneńskiego, a szydłowski podzielony pomiędzy powiaty:
wiślicki i sandomierski. Księga podatkowa z roku 1676 wymienia
powiaty: sandomierski, chęciński, opoczyński, wiślicki, pilzneński,
radomski (zwany również ziemią radomską) i stężycki (zwany również ziemią stężycką). Od XIV w. aż do rozbiorów Polski w latach
1772-1795 stolicą województwa sandomierskiego był Sandomierz1.
1

Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900,
s. 186-194.
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Omawiana publikacja podzielona została na następujące
części: 1. Wstęp, 2. Edycje testamentów w Polsce (bibliografia),
3. Spis dokumentów, 4. Wykaz skrótów, 5. Teksty dokumentów,
6. Indeks osobowy, 7. Indeks nazw geograficznych, 8. Ilustracje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

W książce zostały przedstawione następujące testamenty:
Testament Stanisława Czepka, chłopa chorzelowskiego,
[Mielec], 17 listopada 1587.
Testament Andrzeja Kłosa, chłopa świątnickiego, świątniki,
28 stycznia 1684.
Testament Zofii Raszkowej, chłopki świątnickiej, świątniki,
31 marca 1694.
Testament Macieja Maciołka, sołtysa zagórzyckiego, Zagórzyce, 30 marca 1756.
Testament Stanisława Młynarza, mieszczanina mieleckiego,
[Mielec], 31 grudnia 1582.
Testament Elżbiety Słodownickiej, mieszczki mieleckiej,
[Mielec], 17 kwietnia 1583.
Testament Agnieszki Chyłowej, mieszczki pilzneńskiej, [Słotowa], 7 sierpnia 1601.
Testament Macieja Tądera, wójta przecławskiego, [Przecław],
9 sierpnia 1602.
Testament Szymona Zubowicza, wójta iłżeckiego, Iłża, 5-8
maja 1661.
Testament Jakuba Spinka, mieszczanina iłżeckiego, Na polu
iłżeckim, 15 listopada 1661.
Testament Mikołaja Idzikowica, mieszczanina stopnickiego,
Stopnica, 8 stycznia 1691.
Testament Bartłomieja Głobika, mieszczanina przecławskiego, [Przecław], 7 stycznia 1727.
Testament Reginy Kołodziejskiej, mieszczki kieleckiej, Kielce,
20 kwietnia 1790.
Testament Jana Dąbrowskiego, mieszczanina kieleckiego,
Kielce, 6 czerwca 1791.
Testament Gabriela Tarły, kasztelana radomskiego, Na dworze królewskim w Radomiu, 30 marca 1565.
Testament Piotra Kłoczowskiego, kasztelana zawichojskiego,
Kłoczów, 18 lipca 1580.
Testament Gabriela Kraszowskiego, wójta w Niwiskach,
Ocieka, 4 kwietnia 1585.
Testament Małgorzaty z Tarłów Oleśnickiej, Szczekarzowice,
18 stycznia 1601.
Testament Jana Glińskiego, Raków, 7 stycznia 1620.
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Testament Stanisława Jeżowskiego, Popowice, 24 września
1621.
21. Testament Zofii Gąszczyńskiej, Dwór Sebastiana Czermińskiego, 1 maja 1631.
22. Testament Hermolausa Ligęzy, podskarbiego wielkiego koronnego, Międzygórze, 1 stycznia 1632.
23. Testament Teofili z Tarłów Ostrogskiej, Na zamku w Dębnie,
13 listopada 1635.
24. Testament Mikołaja Spytka Ligęzy, kasztelana sandomierskiego, Dąbrowa, 4 sierpnia 1637.
25. Testament Jana Pieniążka, Secemin, 2 czerwca 1643.
26. Testamenty Zygmunta Oleśnickiego, b. m., 1 lutego 1650.
26a. Testament Zygmunta Oleśnickiego. Rudawa, 7 marca 1650.
27. Testament Lenarta Jasieńskiego, [Przecław], 24 listopada
1652.
28. Testament Władysława Myszkowskiego, wojewody krakowskiego, Na zamku ksiąskim, 10 marca 1658.
29. Testament Zofii Gniewoszowej, starościny radomskiej, Lublin, 12 czerwca 1660.
30. Testament Sebastiana Czapskiego, podstarościego i sędziego
grodzkiego chęcińskiego, b. m., 1 czerwca 1669.
31. Testament Konstancji z Czarnieckich Leszczyńskiej, Warszawa, 6 grudnia 1673.
31a. Suplement do testamentu Konstancji z Czarnieckich Leszczyńskiej, Warszawa, 24 stycznia 1674.
32. Testament Jana Oleśnickiego, podkomorzego sandomierskiego, Jawor, 12 września 1675.
33. Testament Anny z Palczewic Charczewskiej, Sandomierz, 26
października 1675.
34. Testament Pawła Ligęzy, Kraków, 14 sierpnia 1681.
35. Testament Jakuba Władysława Morsztyna, wojewody sandomierskiego, Kraków, 28 listopada 1725.
36. Testament Józefa Antoniego Brzuchowskiego, strażnika
wielkiego koronnego, b. m., 15 czerwca 1728.
37. Testament Anny Jezierskiej, Wola Teserowa, 23 grudnia
1745.
38. Testament Józefa Popiela, stolnika nowogrodzkiego, Zielonka, 16 kwietnia 1771.
39. Testament Anny Szaniawskiej, Pałac w Sobkowie, 18 czerwca
1777.
40. Testament Jacka Bielskiego, plebana chęcińskiego i żytneńskiego, Chęciny, 2 sierpnia 1643.
41. Testament ks. Jakuba Grometiusa, kanonika wiślickiego,
proboszcza w Gnojnie, Gnojno, 3 lutego 1649.
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41a. Suplement do testamentu ks. Jakuba Grometiusa, kanonika
wiślickiego, proboszcza w Gnojnie, Gnojno 4 lutego 1649.
41b. Kodycyl2 ks. Jakuba Grometiusa, kanonika wiślickiego,
proboszcza w Gnojnie, Gnojno, 3 lutego 1649.
41c. Inwentarz ks. Jakuba Grometiusa, kanonika wiślickiego,
proboszcza w Gnojnie, Gnojno, 3 lutego 1648.
42. Testament Szymona Lodensis, plebana radłowskiego, Radłów, 20 kwietnia 1673.
42a. Kodycyl testamentu Szymona Lodensis, plebana radłowskiego, Radłów, 20 kwietnia 1673.
43. Testament Józefa Wałcerza, dziekana pacanowskiego i proboszcza biechowskiego, b. m., 31 grudnia 1693.
44. Testament Andrzeja Józefa Borowskiego, proboszcza
w Czermnie, Czermno, 24 lutego 1718.
45. Testament Stefana Rupniewskiego, biskupa łuckiego i brzeskiego, Na zamku w Torczynie, 12 kwietnia 1731.
We wstępie zawarte są informacje na temat historii i definicji testamentu, jego formy prawnej i treści oraz zakresie dyspozycji
testamentowej. Zarysowana jest ponadto problematyka dotycząca
testamentu jako źródła historycznego, edycji testamentów, publikacji wykorzystujących testamenty jako źródło3.
Testament jest ostatnią wolą albo rozporządzeniem na
wypadek śmierci, przekazaniem własnego majątku dla innych
z rodziny lub obcych, dopełnionym zgodnie z przepisami prawa4.
Testament (testamentum, łac. ostatnia wola) w epoce staropolskiej,
do której odnosi się omawiany ich wybór, był jednostronnym
rozporządzeniem ostatniej woli, ustanawiającym w przewidzianej
prawem formie spadkobierców na wypadek śmierci spadkodawcy5.
Tworzyły się one drogą samoistnego rozwoju, a ich rola w Polsce
rozpoczęła się w XIII w. Ze względu na sytuację gospodarczo-społeczną w Rzeczypospolitej od połowy XVI w. rosło ich znaczenie.
Testament, z całą pewnością, ma niekwestionowaną wartość jako źródło historyczne. Może być wykorzystywany do badań genealogicznych, biografistycznych, stosunków panujących
w rodzinie, nad funkcjonowaniem rodziny wielopokoleniowej,
2

3

4
5

Kodycyl (łac. codicillus) dodatek do testamentu, rozporządzenie dodatkowe do zasadniczej jego części.
B. Popiołek, „Woli mojej ostatniej testament ten...”. Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków
2009.
encyklopedia Kościelna, Warszawa 1905, t. 28, s. 441.
W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985,
s. 1183.
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relacji między członkami rodziny, funkcjonowania testatora w jego
bliższym i dalszym środowisku, rozwoju człowieka, obyczajowości
i funkcjonowania w szerokim kontekście społecznym, kwestii prawnych, działalności gospodarczej, kultury materialnej, osobowej
struktury danej siedziby, działalności fundacyjnej i charytatywnej,
testamentu jako gatunku tekstu, badań językoznawczych. Stąd
też czytelnik znajdzie w książce bardzo bogate informacje z terenu
województwa sandomierskiego w XVI-XVIII w. przydatne do wyżej
wymienionych badań.
We wszystkich niemal przedstawionych w omawianej
pozycji testamentach występuje podobna forma, charakterystyczna dla ówczesnych dokumentów, na którą składały się:
inwokacje6, intytulacje7, inskrypcje8, niekiedy arengi9, promulgacje10, narracje11, czyli właściwa treść testamentu zawierająca
rozporządzenie mieniem, niekiedy zalecenia dla spadkobierców
– dyspozycje pogrzebowe, koroboracje12, testacje13, datacje14,
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Inwokacja to wezwanie imienia Boga, aby swą opieką wspierał czynności wymienione w kontekście dokumentu. J. Szymański, Nauki
pomocnicze historii, Warszawa 2006, s. 448.
Intytulacja to wymienienie imienia i godności wystawcy, często połączone z formułą dewocyjną, wyrażającą opinię o pochodzeniu władzy
wystawiającej dokument. Szymański, s. 448.
Inskrypcja, czyli adres odbiorcy, podany przez zamieszczenie jego
nazwiska i godności lub też jakiegoś bliższego określenia, jeżeli dokument odnosi się do osoby prawnej. Szymański, s. 448.
Arenga formułuje motyw wystawienia danego dokumentu, niekiedy
przybrany w szatę rozważań lub sentencji filozoficznych, teologicznych, ascetycznych. Niekiedy arenga mogła zawierać cytaty z Pisma
św., autorytetów teologicznych, filozoficznych lub prawniczych.
Szymański, s. 449.
Promulgacja jest ogłoszeniem woli wystawcy albo odbiorcy dokumentu, albo też społeczeństwu. Szymański, s. 449.
Narracja to przedstawienie wydarzeń towarzyszących oświadczeniu
woli wystawcy i poleceniu spisania dokumentu, niejednokrotnie
informujące o prośbie odbiorcy, osobach uczestniczących w akcji
prawnej związanej z wystawieniem dokumentu. J. Szymański, s. 449.
Koroboracja jest zapowiedzią środków, którymi dokument ma być
uwierzytelniony, a więc powołania się na pieczęć, świadków, podpisy
wystawcy lub świadków. Szymański, s. 449.
Testacja, czyli lista świadków lub podpisy biorących udział w akcji
prawnej opisanej w dokumencie albo będących przy wręczeniu dokumentu odbiorcy. Szymański, s. 449.
Datacja jest określeniem miejsca i czasu powstania dokumentu,
a więc podaniem momentów chronologicznych i geograficznych.
Datacja jest podana zazwyczaj przez formułę actum i datum. Szymański, s. 450.
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aprekacje15. Stosowano także wskazania moralne, a całość wieńczyła formuła pożegnalna, powiązana niekiedy z błogosławieństwem i prośbą o przebaczenie popełnionych przewinień. Przedstawione testamenty bardzo często zawierały treści o charakterze
osobistym, prywatnym.
Książka zawiera bogaty wykaz publikacji (ss. 10, 11)
z Europy Zachodniej jak i z Polski, wykorzystujących testamenty
jako źródło oraz wykaz edycji testamentów w Polsce (s. 14-17).
W omawianej publikacji, jak już wspomniano wyżej, znajduje się
45 testamentów przedstawicieli wszystkich ówczesnych stanów
społeczeństwa. Znajdziemy tutaj 4 testamenty chłopskie, 10
mieszczańskich, 25 szlacheckich, 6 duchownych. W tym zbiorze
jest 12 testamentów napisanych przez kobiety oraz 1 testament
spisany przez arianina.
Zaprezentowane testamenty, pochodzące z lat 1565-1791,
znajdują się w następujących archiwach: Archiwum Diecezjalnym
w Kielcach, Archiwum Państwowym w Kielcach, Muzeum Narodowym w Kielcach, Bibliotece PAN w Kórniku, Archiwum Kurii
Metropolitarnej w Krakowie, Archiwum Państwowym w Krakowie,
Bibliotece PAN w Krakowie, Archiwum Państwowym w Lublinie,
Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
Wartościowe w recenzowanej pozycji są tłumaczenia poszczególnych tekstów z zamieszczeniem przydatnego wykazu skrótów oraz słownika pod każdym niemal testamentem, co znacznie
ułatwia korzystanie z tekstów. Każdy testament poprzedzony jest
krótką informacją o dacie i miejscu jego powstania, datą jego oblaty, jeśli miała ona miejsce, osobach dokonujących oblaty oraz
sygnaturą archiwalną, pod którą dany dokument został znaleziony.
W celu lepszego wyjaśnienia prezentowanych treści zamieszczone zostały przypisy, w których znajdziemy informacje
o testatorze wraz z podaniem odnoszącej się do niego podstawowej
literatury. W przypisach zamieszczono również informacje o wezwaniach kościołów czy podstawowe dane o osobach wymienionych
w dokumencie. Zaletą pozycji jest także indeks nazw geograficznych i indeks osobowy, co znacznie ułatwia odnalezienie potrzebnych danych.
Omawiana książka mieści się w dosyć rzadkim nurcie
opracowań źródeł staropolskich. Wnosi także spory wkład w nauki pomocnicze historii, zwłaszcza w dyplomatykę, czyli naukę
o dokumentach. Bez wątpienia recenzowana pozycja wyróżnia się
15

Aprekacja to końcowe życzenie wieczności dla zdziałanej czynności
prawnej, wyrażonej słowami amen, fiat, feliciter, itp. Szymański,
s. 450.
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swoją specyfiką. Po pierwsze, książka jest publikacją naukową,
a przez to nie jest to książka łatwa. Dzięki tej publikacji ułatwione
jest korzystanie z tych testamentów, które znajdują się w różnych
archiwach. Książka oparta jest na wynikach badań i prezentuje
teksty źródłowe, co ogranicza pole dyskusji z jej treściami (nie
dyskutuje się z faktami). Jednak przyjęta formuła zbioru wybranych testamentów, jak zawsze, niesie ze sobą niebezpieczeństwo
subiektywizmu w ich doborze.
Reasumując powtórzę, że niniejsza książka stanowi bardzo
cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym dla wszystkich osób
zajmujących się lub interesujących się badaniami nad dziejami
województwa sandomierskiego w epoce staropolskiej i nie może
być w żadnym wypadku przez nie pominięta. Pracowicie zebrany
materiał, olbrzymia ilość udokumentowanych szczegółów, to tylko
niektóre z walorów książki.

IN MEMORIAM

Halina Dudzińska (1927-2008)
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Halina Dudzińska (1927-2008)
Mgr Halina Felicja Dudzińska urodziła
się 18 sierpnia 1927 r. w Kolbuszowej, jako córka Feliksa Dudzińskiego
oraz Wilhelminy Widuchowskiej.
W 1939 roku ukończyła szkołę powszechną i została przyjęta do gimnazjum w Kolbuszowej. Jednak wybuch wojny uniemożliwił Jej rozpoczęcie nauki. W czasie okupacji
niemieckiej uczęszczała do szkoły
zawodowej. Od 1943 roku rozpoczęła
naukę na tajnych kompletach, prowadzonych przez prof. Zygmunta
Żytkowskiego. Po przejściu frontu
w 1944 roku kontynuowała naukę
w Gimnazjum i Liceum w Kolbuszowej. W 1946 roku, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, rozpoczęła
studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
w zakresie historii.
30 października 1951 r. otrzymała dyplom ukończenia
studiów wyższych ze stopniem magistra filozofii. W okresie studiów ukończyła też Studium Pedagogiczne oraz studia I stopnia
z zakresu geografii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
UJ. Zawsze podkreślała, że miała szczęście słuchać wykładów
wybitnych historyków, którzy stopnie naukowe zdobywali w okresie przedwojennym. Ich wiedza, warsztat, poglądy, postawa wywarły wpływ na Jej rozumienie powinności nauczyciela historii.
1 września 1952 r. rozpoczęła pracę nauczyciela historii w Liceum
Ogólnokształcącym w Brzozowie. W latach 1953-1957 pracowała
w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem.
Od 1 września 1957 r. prof. H. Dudzińska powróciła do
swojego rodzinnego miasta i przez 25 lat, do czasu przejścia na
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emeryturę w roku 1982, uczyła w kolbuszowskim liceum. Była
także wychowawczynią w internacie LO, opiekowała się kółkiem
historycznym, uczyła dodatkowo i w innych kolbuszowskich
szkołach.
Życiową pasją Pani Profesor była historia. Jak sama pisała
„wojenny czas i lekcje u prof. Z. Żytkowskiego rozbudziły we mnie
zamiłowanie do historii”. Tej miłości była wierna do końca życia.
Historię postrzegała przez pryzmat roli i znaczenia wybitnych postaci w dziejach państw i narodów. Mogła godzinami opowiadać
o losach i koligacjach rodzinnych wielkich rodów. W nauczaniu
młodzieży nie było dla Niej „białych plam”. Jej uczniowie na lekcjach historii dowiadywali się o znaczeniu dla Wolnej Polski zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, o losach polskich
oficerów w Katyniu, o walce żołnierzy Armii Krajowej i ich losach
po wkroczeniu na terytorium Polski wojsk radzieckich.
Po powrocie do swojego rodzinnego i ukochanego miasta
Halina Dudzińska bez reszty poświęciła się badaniom jego dziejów.
Zbierała źródła historyczne, znajdujące się w archiwach i bibliotekach w Polsce, poszukiwała ich również w zbiorach rodzinnych,
w relacjach świadków historii. Przeprowadziła szereg wywiadów
z żołnierzami Państwa Podziemnego, gromadziła dokumenty od
ich rodzin.
Dla Niej każdy okres historii, każda ulica, każdy dom,
każdy zaułek w Kolbuszowej był wart poznania i opisania. Znała
i opisywała dzieje kolbuszowskich rodów. Pracowała społecznie,
szczególnie po przejściu na emeryturę, w Regionalnym Towarzystwie Kultury im. J. M. Goslara. Przez wiele kadencji pełniła funkcje sekretarza a później wiceprezesa Towarzystwa. Niestrudzenie
zbierała składki, które przeznaczane były na regionalne wydawnictwa. Była jednym z inicjatorów i przez wiele lat faktycznym
redaktorem „Rocznika Kolbuszowskiego”. Opiekowała się grobami
zasłużonych kolbuszowian na parafialnym cmentarzu. Wiele mogił
przetrwało tylko dzięki Jej staraniom. Dla niej niedoścignionym
wzorem regionalisty był dr Kazimierz Skowroński. Zabiegała o tablice pamiątkowe, na które zbierała fundusze, a kiedy pieniędzy
brakowało często dokładała z własnej skromnej emerytury. Z jej
inicjatywy na cmentarzu parafialnym w latach 80. XX wieku powstała mogiła katyńska. Przez wiele lat, wspólnie z harcerzami,
dbała o jej uporządkowanie, o wymianę na niej krzyży brzozowych
by pod koniec życia zebrać fundusze, które umożliwiły postawienie nagrobka z kamienia. W kręgu Jej zainteresowań szczególne
miejsce zajmowały losy właścicieli Kolbuszowej oraz kolbuszowian,
którzy walczyli w powstaniach narodowych, podczas I i II wojny
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światowej o wolną i suwerenną Ojczyznę. Pragnęła zachować o nich
pamięć dla potomnych.
Publikowała swoje prace w „Roczniku Kolbuszowskim”, Variach Kolbuszowskich, a artykuły w „Nowinach”, „Niwie”, „Przeglądzie Kolbuszowskim”, „Ziemi Kolbuszowskiej” i prasie regionalnej.
Po przełomie 1989 roku była szczęśliwa, że Jej artykuły mogą się
ukazywać bez cenzury i to w kolbuszowskiej prasie. Jej dorobek
pisarski liczy ponad 300 publikacji1, w tym dwie książki, kilkanaście artykułów naukowych. Wiele prac pozostało w maszynopisach
i rękopisach2. Bardzo martwiło Ją, że nie zdąży opublikować tematów, które powinna i do których zgromadziła materiały.
Swoje sądy, opinie formułowała jednoznacznie, często
emocjonalnie, z niektórymi można i trzeba polemizować. W swoich przekonaniach była bezkompromisowa. Należy pamiętać, że
była odważna w czasach, kiedy innym często odwagi brakowało.
Pomimo choroby pisała właściwie do końca, a w dzień, w którym
wybierała się na operację do szpitala, przyniosła poprawiony artykuł3 do „Rocznika Kolbuszowskiego” nr 9, którego publikacji już
nie doczekała. Zawsze podkreślała swoją dumę, że jest kolbuszowianką i bardzo pielęgnowała pamięć o swoim domu rodzinnym,
sama rodziny nie założyła.
Profesor Halina Dudzińska zmarła 23 listopada 2008 r.,
a trzy dni później odprowadzona przez rodzinę, liczne grono bliskich, przyjaciół, kolegów, młodzież i znajomych, spoczęła na
kolbuszowskim cmentarzu.

1

2

3

Bibliografia prac Haliny Dudzińskiej: http://www.biblioteka.kolbuszowa.pl, zakładka Wydawnictwa Regionalne, Autorzy z regionu.
Po śmierci Haliny Dudzińskiej rodzina przekazała jej zbiory do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, z których
utworzono zespół o nazwie „Ze zbiorów Haliny Dudzińskiej”. Po
uporządkowaniu, opracowaniu i zdigitalizowaniu kolekcji planowane
jest zamieszczenie w Internecie.
H. Dudzińska, Galicyjskie przygotowania do partyzantki płk. Józefa
Zaliwskiego, „Rocznik Kolbuszowski, nr 9, 2009, s. 207-283.
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Karol Józef Grodecki (1925-2000) –
nauczyciel, historyk i kolekcjoner
Mgr Karol Grodecki urodził się 11
grudnia 1925 r. w Kolbuszowej jako
syn Józefa i Anny Dudzińskiej. Miał
młodsze rodzeństwo: brata Kazimierza
oraz siostry Alinę i Marię. Przez całe
życie związany był ze swoim miejscem
urodzenia. Po ukończeniu siódmego
roku życia rozpoczął naukę w siedmioklasowej Szkole Powszechnej, a po jej
ukończeniu w 1938 roku został przyjęty do Prywatnego Koedukacyjnego
Gimnazjum i Liceum w Kolbuszowej.
Ukończył pierwszą klasę przed wybuchem wojny, dalszą naukę przerwała
okupacja.
8 września 1939 roku wraz z ojcem,
który był pracownikiem urzędu skarbowego i innymi kolbuszowskimi urzędami, ewakuował się na wschód. Przechodził wraz
z tysiącami Polaków gehennę, jak sam wspominał „uciekinierki”.
19 września pod Obertynem jego grupa została zagarnięta przez
oddziały wojsk sowieckich i zatrzymana w obozie przejściowym
w Horodence. Wobec wydarzeń związanych z agresją radziecką
na wschodnie tereny Rzeczpospolitej grupa kolbuszowian podjęła
decyzję o powrocie do Kolbuszowej. W początkach października,
po perypetiach „uciekinierki” dotarł do domu rodzinnego.
Kolbuszowa pod okupacją niemiecką była już innym
miastem. Na początku okupacji Grodecki uczęszczał do jedynej
dostępnej dla Polaków szkoły o nazwie Publiczna Szkoła Zawodowa, Rzemieślnicza i Kupiecka; równocześnie pracował kolejno
jako robotnik w tartaku, w wytwórni wody sodowej, drukarni, jako

280

Andrzej Dominik Jagodziński

pomocnik murarza. Chroniąc się przed wywózką na przymusowe
roboty do Niemiec, pracował w szklarni i malarni w Arbeitshof
Dęba. W tym czasie zetknął się z działalnością Armii Krajowej.
Przekazywał informacje o poligonie w Dębie. W czasie Akcji „Burza”
był łącznikiem. Po wkroczeniu Armii Czerwonej nie ujawnił się
i prowadził działalność konspiracyjną jako kolporter w „WiN-ie”.
Po uruchomieniu gimnazjum i liceum w 1944 roku kontynuował
przerwaną przez wojnę naukę.
W 1947 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia
historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1949 przerwał studia stacjonarne, jak napisał
w swoim życiorysie, z powodu warunków materialnych; został
zmuszony do podjęcia pracy zawodowej. Rozpoczął pracę jako
nauczyciel kontraktowy w kolbuszowskim gimnazjum i liceum.
W 1950 poślubił Marię Franciszkę Serwańską; z tego związku
przyszły na świat córki: Jadwiga i Grażyna. W liceum przepracował
36 lat, aż do przejścia na emeryturę. Najpierw uczył wychowania
fizycznego, ale szybko doszła do Jego obowiązków nauka geografii
i ukochanego przedmiotu historii. W tym pierwszym okresie uzupełnił swoje wykształcenie szeregiem kursów. Hospitujący w 1952
roku lekcje dyrektor Jan Tokarz podkreślał szczegółowość Jego
wykładów i wymogów, jakie stawiał wobec uczniów. Pracę w szkole łączył z kontynuowaniem studiów zaocznych we Wrocławiu.
Dodatkowo na początku lat 50. XX wieku uczył w Państwowej
Szkole Stolarskiej w Kolbuszowej. W 1952 roku został nauczycielem mianowanym. Był też aktywnym sportowcem. W roku 1954
ukończył studia I stopnia.
Był wykładowcą na kursach dokształcających dla nauczycieli historii. W 1958 roku został metodykiem historii w powiecie
kolbuszowskim. Przez szereg lat uczył także historii w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej oraz w Liceum dla Pracujących.
W 1970 roku Karol Grodecki powołany został na stanowisko
zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej,
dlatego zrezygnował z obowiązków kierownika ogniska metodycznego historii i wychowania obywatelskiego. W 1972 roku,
po przejściu na emeryturę dyrektora LO Józefa Szatkowkiego,
zajął jego miejsce. W 1974 roku obronił pracę magisterską na
Uniwersytecie Wrocławskim i w tym samym roku otrzymał tytuł
profesora szkoły średniej. Przez krótki okres, od 1976 roku, pełnił
funkcję Miejskiego Dyrektora Szkół w Kolbuszowej, co wiązało się
ze zmianami administracyjnymi w kraju.
Jego dokonania dydaktyczne i organizacyjne zaowocowały przyznaniem nagród drugiego i pierwszego stopnia Ministra
Oświaty i Wychowania (1974 i 1979 r.) i nagrody Kuratora Oświaty
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i Wychowania (1983 r). W 1976 roku ukończył budowę nowego
budynku liceum, które otrzymało imię Janka Bytnara.
W czerwcu 1981 roku Koło Niezależnego Samorządnego
Związku „Solidarność” przy LO w Kolbuszowej wyraziło opinię, że
Karol Grodecki w dalszym ciągu może pełnić funkcję dyrektora,
biorąc pod uwagę jego dotychczasową pracę. Karol Grodecki został powołany na kolejną kadencję do 1986 roku. W 1985 roku
podjął decyzję o przejściu na emeryturę, jednak nadal pracował
w Liceum w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel historii.
Ciężka choroba i operacja, która pozbawiła Go możliwości głośnego mówienia, spowodowały, że ostatecznie zakończył pracę
w zawodzie nauczyciela.
Karol Grodecki był osobą, która miała niezliczoną ilość
konsekwentnie rozwijanych zainteresowań. W młodości był zapalonym piłkarzem, przez wiele lat bramkarzem „Kolbuszowianki”.
Tych obowiązków nie zaniedbywał nawet podczas studiów we
Wrocławiu. Często tak organizował przyjazdy do domu rodzinnego,
aby stanąć w bramce podczas ważnego dla swojej drużyny meczu.
Kochał góry, które przemierzał ze swoimi uczniami, znajomymi
i rodziną. Był pasjonatem filatelistyki i numizmatyki oraz zapalonym fotografikiem dokumentującym wygląd swojego ukochanego
miasta i okolicy, wydarzenia rodzinne i szkolne. Był też bardzo
sprawnym introligatorem. Ta dodatkowa umiejętność przynosiła
środki na dofinansowanie rozlicznych hobby.
Szczególne miejsce w Jego pasjach odgrywała miłość do
książki. Książki kupował przez całe życie, zgromadził księgozbiór
liczący około 10.000 woluminów. Własną bibliotekę uporządkowaną, zadbaną traktował jako niezbędny warsztat nauczyciela
historii. Zawsze namiętnie czytał, samodzielnie uzupełniając swoją
wiedzę. Jaką główną metodę przekazywania wiedzy historycznej
uczniom traktował wykład przemyślany, dobrze opracowany
i ciągle aktualizowany. Był na bieżąco z najnowszymi ustaleniami
nauki historycznej. Do końca pracy nauczycielskiej przy głoszeniu
wykładu posługiwał się napisanym tekstem. Wynikało to zapewne
z przekonania, że przekazując uczniom wiedzę, nie można o niczym
istotnym zapomnieć.
Mówił głosem donośnym, z pasją, która przekonywała
uczniów, że historia jest przedmiotem interesującym i ciekawym.
Potrafił zawiłości dziejów przedstawić w sposób prosty, przejrzysty, wyjaśnić swoim słuchaczom istotę problemu. Dyktowane
do uczniowskich zeszytów dyspozycje zawierały najistotniejsze
problemy z wykładu. Był lubianym przez uczniów nauczycielem,
wymagającym, a zarazem życzliwym, bardzo konkretnym, fascynującym rozległością zainteresowań, trafiającym do młodych
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bezpośredniością. Posługiwał się barwnym, specyficznym, czasami
ciętym językiem, który nikogo nie obrażał, ale skracał dystans.
Budowanie Jego warsztatu nauczycielskiego możemy poznać także na podstawie materiałów1 przekazanych po Jego śmierci
przez córkę Grażynę do zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kolbuszowej. Wśród zgromadzonej literatury szczególne miejsce zajmowały pozycje dotyczące historii najnowszej,
szczególnie II wojny światowej. Interesowała Go historia działań
militarnych. W tej dziedzinie śmiało można go nazwać ekspertem.
Jego zbiory zawierają także wypisy z zakazanej niegdyś literatury
emigracyjnej. Znaczącą część kolekcji stanowią cenne materiały
do przeszłości regionu i miasta rodzinnego; te zbiory miały zaowocować publikacjami. Jednak pracę tę zawsze odkładał na
później. Wolał wykładać niż publikować. Wiązało się to zapewne
z różnorodnymi zainteresowaniami oraz przekonaniem, że należy
zgromadzić jak najwięcej materiału.
Był świadomy, że wydarzenia, dziejące się współcześnie
należy dokumentować dla potomnych. Dlatego Jego zainteresowania sportowe zaowocowały kilkoma tomami kronik, zawierających składy drużyn, tabele rozgrywek, dodatkowo zilustrowane
własnymi zdjęciami. Wszystkie zszyte i skrupulatnie oprawione
dzięki znajomości introligatorstwa. To samo dotyczyło obozów wędrownych prowadzonych podczas wakacji. Marzył o opracowaniu
historii Klubu Sportowego „Kolbuszowianka”. Namiętnie fotografował wydarzenia i otaczające Go miejsca. Zatrzymywał w kadrze
przemiany zachodzące w Jego rodzinnym mieście.
Niewątpliwie przeżycia wojenne, które obserwował i których
był uczestnikiem, wywarły wpływ na rozumienie losów Polski po
zakończeniu II wojny światowej. W wykładach podkreślał bohaterstwo Polaków oraz zdradę aliantów. Ilość zgromadzonych na
ten temat książek oraz szereg materiałów źródłowych świadczą, iż
przez całe życie starał się poznać i zrozumieć ten okres w dziejach
narodu.
Po przejściu na emeryturę, pomimo przebytej ciężkiej choroby, nie ograniczył swojej aktywności ani zainteresowań. W dalszym
ciągu kupował książki, zbierał znaczki, monety, cichym głosem
1

Z części materiałów zgromadzonych przez Karola Grodeckiego i przekazanych przez rodzinę Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Kolbuszowej został utworzony specjalny zbiór o nazwie „Ze zbiorów Karola
Grodeckiego”. W skład jego wchodzi niewielka ilość księgozbioru,
ponad 2000 fotografii, korespondencja, czasopisma oprawne oraz
dokumenty źródłowe do historii Kolbuszowej i regionu. Biblioteka
sukcesywnie digitalizuje materiały i po ich całościowym opracowaniu
planuje zamieścić w Internecie.
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prowadził wykłady i opracowywał programy wycieczek w Klubie
Emerytów, parał się introligatorstwem. Swoimi pasjami, tak jak
poprzednio zarażał innych. Interesował się swoją szkołą oraz losami uczniów. Zawsze chętnie brał udział w zjazdach absolwentów,
podczas których zaskakiwał drobiazgowymi wspomnieniami wydobywanymi z zakamarków pamięci i zasobów swojej ukochanej
biblioteki, którą ciągle unowocześniał. Pod koniec lat 90. XX wieku nabył komputer. Przy pomocy swoich uczniów poznawał jego
możliwości, rozpoczął opracowywanie katalogu swoich zbiorów.
Po przełomie 1989 roku aktywnie włączył się w tworzenie
w Kolbuszowej światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Kefir” i Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”, których
został członkiem. Z dumą przyjął awans na stopień sierżanta
Wojska Polskiego 1 września 1999 roku.
Karol Grodecki zmarł 17 stycznia 2000 r. a 20 stycznia,
żegnany przez rodzinę, rzesze swoich przyjaciół, kolegów i uczniów,
został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej.
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Leszek Walicki (1954-2009)
Regionalista i społecznik
z Sokołowa Małopolskiego
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce jakby ukryta granica,
która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam… (…)
Karol Wojtyła

W historii każdego kraju pojawiają
się ludzie wielcy, którzy kształtują
narodowy byt, narodową świadomość, wpływają na losy państwa.
Prócz tych wielkich są jednak w każdym kraju ludzie, których działalność, choć nie została zapisana
w podręcznikach historii, także formuje ten byt i tę świadomość. Dzieje
się to w nieco mniejszym, lokalnym
wymiarze, wymiarze małych ojczyzn.
Wobec zawrotnych przemian cywilizacyjnych, które dążą do formowania
człowieka jako kosmopolity oderwanego od tradycji narodowych i wtłaczają ludzkość w ramy „globalnej
wioski”, niezwykle ważna jest dziś działalność regionalistów. Właśnie jednemu z takich ludzi poświęcony jest niniejszy tekst.
Leszek Jerzy Walicki urodził się 26 czerwca 1954 roku
w Sokołowie Małopolskim jako drugie dziecko Jana i Bronisławy
z domu Mroczka. Jego dzieciństwo i czas dorastania zamykały
się w granicach rodzinnego miasteczka: najpierw ulica Ogrodowa
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i niewielki drewniany dom, pierwsze szkolne wtajemniczenie
w murach miejscowej szkoły podstawowej, potem nauka w Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie. Po
ukończeniu szkoły średniej w roku 1973, Leszek Walicki podjął
pracę w jednej z rzeszowskich spółdzielni handlowych. Codzienne
dojazdy do pracy nie osłabiły jego więzi z Sokołowem. Tu po ślubie
w 1974 roku zamieszkał wspólnie z żoną – Teresą Popiołek, nauczycielką w miejscowym liceum. W Sokołowie przyszły na świat
dzieci Leszka i Teresy: Sebastian, Agata i Bartosz.
Miejscem, w którym kształtują się charaktery, jest niewątpliwie rodzina. Tu człowiek buduje własny świat wartości
i postaw. Spory wpływ na to, jacy będziemy w przyszłości, mają nasi
rodzice. Rodzice Leszka Walickiego byli nauczycielami: Jan przez
24 lata kierownikował w szkole w Posuchach, w której pracowała
również jego żona. Potem oboje zostali przeniesieni do Trzebosi.
Leszek i jego starsza siostra – Aleksandra wzrastali więc w domu
pełnym humanistycznych wartości i szacunku dla wiedzy. Ojciec
wszczepił w syna jeszcze jedną ze swoich pasji. Była nią, jak napisała Halina Dudzińska, „(…) miłość do Sokołowa chęć poznania
jego przeszłości i gromadzenia pozostałych po niej pamiątek”1.
Jan Walicki przyjaźnił się z wieloma pasjonatami dziejów regionu,
m.in. historykiem Sokołowa mgr. Andrzejem Dańczakiem. Prężnie
działał na niwie kulturalnej i społecznej. Był jednym z członków
założycieli powołanego w 1956 roku Towarzystwa Regionalnego
w Kolbuszowej. W roku 1957 przybrało ono nazwę „Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej”. We wrześniu 1960 roku, podczas I Walnego
Zjazdu TOnZ, wszedł jako członek w skład zarządu tego stowarzyszenia2. Od roku 1966 aż do śmierci w 1976 pozostawał członkiem
Zarządu Klubu Sportowego „Sokołowianka”3. Społecznikowska
działalność owocowała różnymi inicjatywami. Najbardziej okazałe
były niewątpliwie uroczyste obchody jubileuszu 400-lecia miasta
w roku 1964, wpisujące się w ogólnopolskie obchody Tysiąclecia
Państwa4. Pragnąc zachować dla potomnych cząstkę historii „małej
1

2

3

4

H. Dudzińska, Jan Kazimierz Walicki, w: Towarzystwo Kultury im.
J. Goslara w Kolbuszowe. 20lecie działalności, Kolbuszowa 1979,
s. 22.
[Tejże], Towarzystwo Kultury imienia Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej, „Rocznik Kolbuszowski”, nr 1, 1986, s. 7-8, 12.
B. Walicki, L. Walicki, W biało-niebieskich barwach. Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” w Sokołowie Małopolskim i jego dziedzictwo
1894-2004, Sokołów Małopolski 2005, s. 77-79.
Por. L. Walicki, Jubileusz, w: L. Walicki, B. Walicki, Opowieści z Ziemi
Sokołowskiej, [Sokołów Małopolski 2003], s. 76-80.
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ojczyzny”, Jan Walicki z właściwą sobie impulsywnością szukał,
ściągał i gromadził stare druki, dokumenty, stroje lasowiackie,
broń, narzędzia pracy. Marzył, aby te zbiory stały się zalążkiem
sokołowskiego Muzeum Regionalnego. Pragnął przekazać je
bezinteresownie miastu i zabiegał w Miejskiej Radzie Narodowej
w Sokołowie o przyznanie odpowiedniego na ten cel lokalu. Jednak to marzenie nie zostało spełnione za jego życia5. Udało się je
urzeczywistnić dopiero w kilka lat później, w czym niemały udział
miał właśnie jego syn.
Społeczna działalność Leszka Walickiego to więc nic innego
jak tylko owocowanie i to owocowanie bardzo obfite. W roku 1984
wstąpił w szeregi odrodzonego po okresie stanu wojennego Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej (TMZS) – organizacji społeczno-kulturalnej, która za główny cel działań obrała sobie troskę
nad kultywowaniem lokalnej tradycji, upamiętnianiem zdarzeń,
faktów i ludzi, którzy z tej ziemi wyrośli. Od roku 1991 aż do swej
śmierci pozostawał jego prezesem. Tak jak już wspomniano, m.in.
jego staraniem utworzone zostało w Sokołowie Muzeum Regionalne. Znaczną cześć zbiorów stanowiły eksponaty zebrane przez ojca
lub wyszperane i wyproszone u okolicznych mieszkańców przez
syna. Smutne jest, że to, co dla jednych stanowiło niezmiernie
ważny element tożsamości regionu, któremu poświęcali nie tylko
wolny czas, ale i cząstkę swego zdrowia i życia, dla innych stało się
dziś tak nieistotne. Obecnie muzeum, pozbawione swej siedziby,
nie istnieje, a eksponaty z taką pieczołowitością zbierane, niszczeją
przechowywane w niewłaściwych warunkach.
Ważnym elementem w pracy na rzecz regionu była niewątpliwie popularyzacja historii Sokołowa i okolic w wydawnictwach.
Leszek Walicki był autorem lub współautorem licznych publikacji
wydawanych przez TMZS, a zawierających naukowe i popularne
opracowania historyczne, a także wielu tytułów okazjonalnych.
Z jego inicjatywy w listopadzie 1992 roku powstał „Kurier Sokołowski”. To początkowo skromne pisemko o charakterze społeczno-kulturalnym stało się na przestrzeni lat wielostronicowym,
ilustrowanym, w pełni profesjonalnym miesięcznikiem. Do grudnia
roku 2008 ukazało się 197 numerów tego periodyku, w tym kilka
numerów specjalnych. Na łamach czasopisma prezentowana była
przeszłość i teraźniejszość Sokołowa, tutejszej parafii i okolicznych wiosek. W każdym numerze pojawiało się nazwisko Leszka
Walickiego, który był nie tylko redaktorem naczelnym, ale też
fotoreporterem, a także kolporterem, poszukiwaczem sponsorów
5

Tegoż, XX lat istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej,
„Rocznik Sokołowski”, nr 1, 1999, s. 8.
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i kierowcą redakcji6. Należy zauważyć, że ta praca Leszka i tych,
którzy pomagali mu współtworzyć „Kurier”, została doceniona i wyróżniona na Podkarpackim Forum Lokalnej Prasy Samorządowej.
Jury powołane przez organizatorów przyznało sokołowskiej gazecie
i miejsce jako czasopismu miejsko-gminnemu. Niestety twórca
i dusza „Kuriera” nie doczekał tego wyróżnienia, a nagrodę w maju
2009 roku odebrali inni, w większości niezwiązani z rzeczywistym
składem redakcji, a co za tym idzie niekoniecznie predestynowani do tego zaszczytu. Kontynuacja tego niewątpliwie ogromnego
dzieła na chwilę obecną nieco przerasta następców Leszka. Ten
poczytny wśród lokalnej społeczności miesięcznik, przyczyniający
się do ocalania narodowej i regionalnej tożsamości, zamienił się
w kwartalnik, a jego treści zostały znacznie zubożone. Co będzie
dalej, pokaże czas.
Pisząc o działalności popularyzatorskiej, wspomnieć należy
również o innych formach ocalania od zapomnienia i promowania
ziemi sokołowskiej. Jako regionalista Leszek Walicki udzielił wielu
wywiadów na łamach prasy regionalnej, m.in. „Nowin”, opublikował też w „Niedzieli Rzeszowskiej” kilka artykułów poświęconych
kultowi Matki Bożej Sokołowskiej. Ponadto współpracował z TV
Rzeszów przy realizacji programów „Witamy w… Sokołowie”, „Jubileusz 50-lecia LO w Sokołowie”. Często gościł na falach „Radia
Rzeszów” w audycjach Zbigniewa Wawszczaka i Anny Leśniewskiej
prezentujących przeszłość Sokołowa. Miał swój udział w powstaniu
filmu „Polin”. Oprowadzał po Sokołowie jego reżyserkę, Jolantę
Dylewską, poszukując wspólnie z nią śladów sokołowskich Żydów
i odwiedzając tych, którzy jeszcze pamiętali przedwojenną, galicyjską atmosferę miasteczka. Jako prezes TMZS aktywnie włączał
się w działania mające na celu wyjaśnienie mrocznych „tajemnic”
lasu w Turzy i upamiętnienie zamordowanych tam więźniów obozu
NKWD w Trzebusce. W chwili obecnej co roku w jedną z wrześniowych niedziel na miejscu kaźni w lesie turzańskim odbywa
się religijno-patriotyczna uroczystość. Był współorganizatorem
imprez wchodzących w skład dorocznych „Dni Sokołowa”, m.in.
konkursów wiedzowych i plastycznych poświęconych przeszłości
miasteczka i okolicy, a także pomysłodawcą kilku imprez kulturalnych, które na stałe wpisały się w działalność Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie.
Za całokształt działalności kulturalnej na rzecz własnego
środowiska Leszek Walicki otrzymał w roku 1999 Nagrodę Burmistrza. Prezentując sylwetkę regionalisty na łamach „Kuriera”,
Krzysztof Osiniak pisał: „Charakter działalności nagrodzonego jest
6

K. Smolak, Iskra, „Kurier Sokołowski”, 2009, nr 2, s. 9.
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lokalny, ponieważ wybrał on pracę na rzecz własnego środowiska.
Tutaj czuje się potrzebny i wie, że społecznikowska pasja, którą od
lat realizuje razem z innymi członkami Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sokołowskiej daje określone, wymierne, ważne dla środowiska efekty (…). Niewielu jest już podobnych społeczników i pasjonatów, którzy poświęcają wiele wolnego czasu dla tak szczytnych
celów, nie mając wcale na uwadze żadnych korzyści”7.
W parze z działalnością na niwie kulturalnej szła również
działalność społeczna. Prócz przewodniczenia Towarzystwu Miłośników Ziemi Sokołowskiej, Leszek Walicki działał aktywnie
w miejscowym Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, jako jego założyciel, prezes, a następnie członek zwyczajny.
W latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim i stał na czele Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych. Pracował również jako ławnik Sądu Rodzinnego
w Rzeszowie.
Życie nie obeszło się z nim zbyt łagodnie. Przedwcześnie
zmarła jego żona. Niespodziewanie zaatakowała go nieuleczalna
choroba nerek, z którą borykał się przez kilkanaście lat. Najpierw
uciążliwa dializoterapia, potem przeszczep nerki w krakowskiej
klinice, związane z nim ograniczenia, konieczność przyjmowania
dużych dawek leków, systematyczne wyjazdy do Krakowa na badania. Wiele pomogli tu lekarze i pielęgniarki z kolbuszowskiego
szpitala, zwłaszcza dr Mieczysław Maziarz. Dzięki ich staraniom
Leszek Walicki mógł służyć lokalnemu społeczeństwu kilka lat
dłużej. W połowie 2008 roku okazało się, że konieczny jest powrót
do dializ. Był to niewątpliwy cios, bo wiązało się to z koniecznością ograniczenia pracy społecznika. Pomimo to cały czas myślał
o rodzinnym mieście. Planował kolejne imprezy: jubileusz „Kuriera” i sokołowskiego LO, nowe publikacje, choć działalność ta
nie wszystkim była w smak. Plany i nadzieje zostały przerwane
wieczorem w sobotę 31 stycznia 2009 roku, kiedy niespodziewanie
przyszedł rozległy wylew krwi do mózgu8.
Leszek Walicki zmarł kilka dni później, 10 lutego 2009
roku. Spoczął na sokołowskim cmentarzu 12 lutego. Ceremoniom
żałobnym przewodniczył proboszcz ks. Jan Prucnal w asyście
kilkunastu kapłanów, zaś pożegnalne kazanie wygłosił bernardyn
o. Mariusz Lepianka. W uroczystościach pogrzebowych licznie
uczestniczyli mieszkańcy miasta, któremu poświęcił tyle swego
7

8

K. Osiniak, Nagroda burmistrza, „Kurier Sokołowski”, 1999, nr 5-6,
s. 7.
E. Winiarski, Pożegnanie regionalisty. Leszek Walicki (1954-2009);
Klimaty „Małej Ojczyzny”, „Nadwisłocze”, 1999, nr 1, s. 28.
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życia. Żegnając go, profesor Kazimierz Ożóg powiedział: „Karol Wojtyła napisał w jednym ze swoich utworów << Ojczyzna – z niej się
wyłaniam, w niej się zakorzeniam>>. Trawestując ten cytat, można
powiedzieć o Leszku: << Sokołowszczyzna – z niej się wyłaniam,
w niej się zakorzeniam>>. Leszek Walicki wyłonił się z tej ziemi
i w pełni się w niej zakorzenił. Ukochał jej krajobraz, historię, ludzi,
zwyczaje, tradycję, kościoły i kapliczki. Przez swoją działalność (…)
najpierw przywrócił, a potem ocalił pamięć tej ziemi. Zakorzenienie
zaowocowało niezwykłym plonem. Leszek Walicki był prawdziwym
miłośnikiem regionu i rzeczywistym regionalistą”9.

9

K. Ożóg, Leszek Walicki – ocalona pamięć, „Kurier Sokołowski”, 2009,
nr 1, s. 3.
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Maria Dębowska – dr hab., adiunkt w Instytucie Archiwów,
Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi badania nad archiwami kościelnymi w Polsce (dzieje – organizacja – funkcjonowanie – zasoby),
dziejami diecezji łucko-żytomierskiej (od 1925 roku – łuckiej) oraz
przeszłością klasztoru norbertanek w Imbramowicach. W 2003
roku została powołana do grona członków (ze strony kościelnej)
Zespołu Specjalistów ds. Archiwaliów przy Kościelnej Komisji Konkordatowej, którego celem jest prowadzenie ze stroną państwową
rozmów dotyczących zasad i kierunków współpracy w dziedzinie
zachowania, konserwacji i udostępniania archiwaliów przechowywanych w instytucjach kościelnych.
Wybrane publikacje: Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945 (Rzeszów 2008), Archiwa Kościoła katolickiego
w Polsce. Informator (Kielce 2002), Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
1956-2006 (Lublin 2006), Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje
o stanie dekanatów i parafii 1941-1944 (Biały Dunajec 2005).
Agnieszka Januszek-Sieradzka – dr, adiunkt w Katedrze
Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia magisterskie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL ukończyła w 2002
roku. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych
w zakresie historii. Sekretarz Naukowy Komisji Dziejów Czech
i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.
Autorka opracowania poświęconego dziejom renesansowej rezydencji monarszej w Niepołomicach Rezydencja królewska
w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta 1548-1572
(Lublin 2006). Autorka artykułów monograficznych dotyczących
kultury i religii w okresie panowania Jagiellonów, redaktor serii
naukowej Praeclara stirps Jagiellonica, w której publikowane są prace
z zakresu dziejów i kultury XV- i XVI-wiecznej Polski. Zajmuje się
również badaniami z zakresu historii regionalnej. Opublikowała
m.in. opracowanie Z dziejów wsi Ostrowy Tuszowskie w XVI-XVII
wieku (Mielec 2008).
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Beata Lorens – urodziła się w 1972 roku w Krośnie.
W latach 1991-1996 odbyła studia historyczne w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Rzeszowie. Podjęła pracę dydaktyczno-naukową
w Zakładzie Historii Nowożytnej w Instytucie Historii WSP. W 2003
roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie
historii na podstawie rozprawy Bractwa cerkiewne w eparchii
przemyskiej w XVII i XVIII wieku, napisanej pod kierunkiem prof.
dr. hab. Józefa Półćwiartka, obronionej na Wydziale SocjologicznoHistorycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Jest autorką dwóch książek oraz ponad 30 artykułów
naukowych i popularnonaukowych. Zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół kwestii związanych z historią społeczną,
dziejami kultury i Rzeczypospolitej, historią regionu oraz dziejami
Kościoła, zwłaszcza unickiego.
Ks. Tomasz Janusz Moskal – urodził się 22 stycznia 1972 r.
w Nisku (woj. podkarpackie). W latach 1992-1998 odbył studia
teologiczno-filozoficzne w KUL (WSD Sandomierz). Magisterium
zdobył w roku 1998 na podstawie pracy Dzieje parafii Racławice
w latach 1918-1939. W tymże roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1999-2004 odbył studia specjalistyczne z historii
Kościoła w KUL. W roku 2004 obronił pracę doktorską Biblioteki
parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII wieku. Pracownik KUL od roku 2004, wpierw jako asystent, a od roku 2005
adiunkt przy Katedrze Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii
Kościoła. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego, Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego, Diecezjalnej Komisji do spraw zabezpieczenia inkunabułów
i starodruków. Sekretarz Instytutu Historii Kościoła oraz Sekretarz
naukowy „Roczników Historii Kościoła”.
Opublikował dwie książki: Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w. (Sandomierz 2005), Złoty Jubileusz
działalności Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kanadzie (Lublin-Toronto 2006). Autor dwudziestu dwóch
artykułów naukowych, czternastu haseł w encyklopedii Katolickiej.
Promotor czterech prac magisterskich (KUL oraz Instytut Teologiczny w Sandomierzu) oraz trzydziestu jeden prac dyplomowych
napisanych w Podyplomowym Studium Katechetycznym w Zielonej Górze. Główne kierunki zainteresowań naukowych: biblioteki
kościelne w okresie staropolskim, duchowieństwo parafialne
w okresie przedrozbiorowym, edytorstwo źródeł do dziejów Kościoła
polskiego XVI-XVIII w.
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Grzegorz Ostasz – urodził się w 1964 roku w Oświęcimiu; historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996
roku obronił pracę doktorską, a w 2007 roku uzyskał habilitację.
Pracuje na stanowisku profesora Politechniki Rzeszowskiej; jest
dziekanem Wydziału Zarządzania oraz kierownikiem Zakładu Nauk
Humanistycznych. Mieszka w Rzeszowie. W badaniach naukowych
zajmuje się dziejami Polskiego Państwa Podziemnego oraz niepodległościowych konspiracji, cywilnych i wojskowych, lat 1944-1956.
Opublikował dziewięć książek i ponad dwieście pięćdziesiąt innych prac naukowych. Autor monografii: Obwód ZWZ-AK
Rzeszów. Konspiracja wojskowa i „Burza” (Rzeszów 1992), Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945 (Rzeszów
1996), Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle
dokumentów (razem z Andrzejem Zagórskim; Rzeszów 1999), Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Okręg Rzeszów (Rzeszów 2000),
Akcja „Burza” w Inspektoracie AK Rzeszów (razem z Andrzejem
Zagórskim; Kraków 2003), Z dziejów „Rozbratla” – Obwodu AK
Rzeszów (Rzeszów 2003), Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”. Model konspiracji, struktura, dzieje (Rzeszów 2006),
Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki. emisariusz, cichociemny,
oficer Komendy Głównej AK (razem z Jerzym Majką; Rzeszów
2007), Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów (Rzeszów 2010).
Współautor księgi zbiorowej Z dziejów mecenatu kulturalnego
w Polsce (Warszawa 1999). Autor 74 haseł encyklopedii Rzeszowa
(Rzeszów 2004). Przygotował do druku – opatrzył wstępem i przypisami – wspomnienia Jana Jakóbca Na drodze stromej i śliskiej
(Kraków 2005). Ogłaszał artykuły, szkice, biogramy w „Kwartalniku Historycznym”, „Zeszytach Historycznych” (Paryż), „Zeszytach
Historycznych WiN”, „Czasach Nowożytnych”, „Studiach Rzeszowskich”, „Pracach Historyczno-Archiwalnych”, w Polskim słowniku
biograficznym, Małopolskim słowniku biograficznym uczestników
działań niepodległościowych 1939-1956, w kilku księgach wydawnictwa Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik
biograficzny.
Kazimierz Ożóg – urodził się w 1952 roku w Sokołowie
Małopolskim. Wszystkie stopnie naukowe zdobył na Uniwersytecie
Jagiellońskim: w roku 1976 – magisterium, w roku 1982 – doktorat, w roku 1991 – habilitację, w roku 2003 – tytuł profesorski.
W latach 1976-1990 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a w latach 1990-1994 na Uniwersytecie Lille III we Francji pod
kierunkiem profesora Daniela Beauvois. Profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, polonista,
językoznawca. Znany w Polsce popularyzator wiedzy o języku
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i kulturze. W roku 2007 wybrany na czteroletnią kadencję do
Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
Opublikował 4 książki i ponad 150 artykułów. Najważniejsze publikacje to: Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny
mówionej (Kraków 1990), Leksykon metatekstowy współczesnej
polszczyzny mówionej (Kraków 1990), Polszczyzna przełomu XX
i XXI wieku. Wybrane zagadnienia (Rzeszów 2001, wyd. II Rzeszów
2004, wyd. III Rzeszów 2007). Redaktor kilku tomów językoznawczych. Jego zainteresowania naukowe obejmują współczesny język
polski i jego relacje do kultury, dialektologię oraz język Polonii
francuskiej.
Krzysztof Ożóg – urodził się 2 marca 1956 r. w Sokołowie
Małopolskim jako trzeci z czterech synów Stanisławy z Kiełbiów
i Stanisława Ożoga, z zawodu nauczyciela i rolnika. W roku 1971
ukończył Szkołę Podstawową w Górnie. świadectwo dojrzałości
otrzymał w roku 1975 w Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie
Małopolskim. W latach 1975-1979 odbył studia w zakresie historii
w Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1979 uzyskał magisterium,
w roku 1987 doktorat, a w roku 1996 habilitację. Tytuł naukowy
profesora nauk humanistycznych otrzymał 29 sierpnia 2005 r.
Od 1 maja do 1 grudnia 1979 r. pracownik Instytutu Historii PAN w Pracowni Dziejów Kultury Krakowa, kierowanej przez
profesora Wiesława Bieńkowskiego. Od 1 października 1980 r.
pracownik w Zakładzie Historii Polski średniowiecznej w Instytucie
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego: najpierw na stanowisku
asystenta (1980-1983), potem starszego asystenta (1983-1988),
adiunkta (1988-2002) profesora nadzwyczajnego (2002-2010).
W latach 1997-2007 pracownik na Uniwersytecie Rzeszowskim
na stanowisku profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne: wykłady i konwersatoria dla studentów
historii oraz archeologii z historii średniowiecznej Polski i Europy,
seminarium magisterskie z historii średniowiecza, a także wykłady
monograficzne i kursy uzupełniające z dziejów średniowiecznej
kultury europejskiej.
Autor ponad 300 prac naukowych, m.in. książki: Kultura
umysłowa w Krakowie w XIV wieku (Wrocław 1987), Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306-1382 (Kraków
1995), Dzieje parafii Górno 1599-1999 (Rzeszów 1999), Uczeni
w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły
(1384-1434) (Kraków 2004), Miejsce Polski w rozwoju intelektualnym europy w XIV-XV wieku, w: Ziemie polskie wobec Zachodu.
Studia nad rozwojem średniowiecznej europy (Warszawa 2006),
The Role of Poland in the Intellectual Development of europe in
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the Middle Ages (Kraków 2009). Wydawca źródeł we współpracy
z D. Turkowską: Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti
Regni Poloniae, liber XII (1445-1461) (Kraków 2003); we współpracy z J. Mruk: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego
Królestwa Polskiego, księga XII (1445-1461) (Warszawa 2004).
Współredaktor publikacji: Piastowie. Leksykon biograficzny (Kraków 1999), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu (Kraków
2000), Mendykanci w średniowiecznym Krakowie (Kraków 2008).
Od roku 1995 współredaktor czasopisma naukowego w językach
obcych o zasięgu międzynarodowym „Quaestiones Medii Aevi Novae”. Zainteresowania badawcze: historia średniowiecznej Polski
i Europy, a szczególnie: średniowieczne środowiska intelektualne
i ich powiązania ze światem władzy i polityki, środkowoeuropejskie
uniwersytety w późnym średniowieczu, dziejopisarstwo, historia
Kościoła, średniowieczne duchowieństwo, dzieje duchowości, historia polityczna Polski średniowiecznej, dzieje regionalne, edycje
źródeł średniowiecznych.
Uczestnik konferencji i sympozjów naukowych. Współorganizator pierwszych trzech Kongresów Mediewistów Polskich (Toruń
2002, Lublin 2005, Łódź 2008) i kilku konferencji m.in.: Zakony
mendykanckie w średniowiecznym Krakowie (Kraków 2007), Grunwald - Tannenberg - Žalgiris (2010). Organizator cyklicznych (comiesięcznych) seminariów mediewistycznych w Zakładzie Historii
Polski średniowiecznej od roku 2000. Uczestnik z referatem ponad
60 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji i sympozjów
naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 1987-1994 brał czynny udział w pracach organizacyjnych
i przedsięwzięciach naukowych Komisji Mediewistycznej Polskiego
Towarzystwa Historycznego, kierowanej przez profesora Henryka
Samsonowicza. Współpracownik Oddziału Rękopisów Biblioteki
Jagiellońskiej przy opracowywaniu Katalogu rękopisów średniowiecznych. Zasiada w Radzie Redakcyjnej tego wydawnictwa. W roku
2004 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej powołała go do Komitetu
Redakcyjnego serii monografii: Origines Polonorum. Należy do bliskich współpracowników Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego
(członek Komitetu Redakcyjnego od 2010), bowiem od wielu lat
systematycznie opiniuje zestawy haseł średniowiecznych, konsultuje i recenzuje biogramy ludzi polskiego średniowiecza oraz
pomaga w doborze autorów.
Józef Półćwiartek – urodził się 25 marca 1935 r. we wsi
Sarzyna, w ówczesnym woj. lwowskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej wsi uczył się w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie. Tam był założycielem antykomunistycznego
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Zespołu Samokształceniowego „Filomaci” (1951). Na 2 miesiące
przed maturą (1953) został aresztowany z grupą kolegów przez
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i skazany na 2 lata i 3 miesiące
pozbawienia wolności. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział II
Karny postanowieniem z czerwca 1996 roku orzekł, iż działalność
poszkodowanego J. Półćwiartka była „walką o niepodległy i suwerenny byt Państwa Polskiego”.
Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, historyk czasów nowożytnych. Związany pracą naukową
i dydaktyczną z obszarem Polski południowo-wschodniej (szkolnictwo w Leżajsku i Przemyślu, następnie w Rzeszowie w Wyższej
Szkole Pedagogicznej i w Uniwersytecie Rzeszowskim). W latach
1981-1984 był prorektorem d/s nauki w WSP w Rzeszowie, potem prodziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego WSP
i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Organizator magisterskich studiów
historycznych (1974) i przez 14 lat kierownik tych studiów. Pod jego
naukowym kierunkiem przygotowano ok. 210 prac magisterskich
i obroniono 7 dysertacji doktorskich.
Autor ok. 240 publikacji naukowych, popularnonaukowych
i publicystycznych (w tym kilku książek). Zajmuje się głównie
dziejami Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza etnicznego polsko-ruskiego (polsko-ukraińskiego): problemy
gospodarczo-społeczne i religijne, historia wsi i miast, historia
Żydów, kolonizacja józefińska w Galicji. Poważne miejsce w jego
badaniach zajmuje Puszcza Sandomierska (dzieje osadnictwa,
komunikacja drożna i wodna, zmiany krajobrazu naturalnego
i kulturowego). Wiele publikacji poświęcił teoretycznym założeniom
„regionu kulturowego” i historii regionalnej. Poczesne miejsce
w jego pracach naukowych i organizacyjnych zajmuje Kolbuszowa i jej region. Autor kilku rozpraw naukowych z dziejów miasta,
redaktor kilku tomów „Rocznika Kolbuszowskiego”, członek Rady
Muzealnej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (1994-1997).
Współpracownik przez wiele lat z dr. Kazimierzem Skowrońskim
i mgr Haliną Dudzińską.
Uczestniczył w pracach komisji naukowych PAN Oddział
w Krakowie (Komisja Nauk Historycznych, Zespół Badawczy Dziejów Tajnej Oświaty), Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów
Nauczycielskich, Międzynarodowej Komisji Historycznej Polska –
Ukraina. W latach 1968-2005 nieprzerwanie kierował Okręgowym
Komitetem Olimpiady Historycznej w Rzeszowie. Członek wielu
towarzystw naukowych i regionalnych. Aktualnie uczestniczy
w pracach Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Rzeszowie jako
jej członek. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski Polonia Restituta (2002), Krzyżem Więźnia Politycznego 1939-1956
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i wieloma innymi. Laureat wielu Nagród Ministra i Rektora, wyróżnień regionalnych.
Ks. dr Józef Szymański – urodził się 11 lutego 1963 r.
w Turku. Absolwent Szkoły Podstawowej we Władysławowie i Liceum Ogólnokształcącego w Turku. W 1988 roku ukończył Wyższe
Seminarium Duchowne we Włocławku i uzyskał tytuł magistra
teologii na Wydziale Teologii KUL. 22 maja tegoż roku przyjął
święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza diecezji włocławskiej
bpa Henryka Muszyńskiego. W latach 1988-1990 pełnił obowiązki
wikariusza parafii Chocz k. Pleszewa, a przez następny rok był
wikariuszem parafii Godziesze Wielkie k. Kalisza.
W 1991 roku biskup ordynariusz, przychylając się do jego
prośby, skierował go do pracy duszpasterskiej wśród Polaków
w Związku Radzieckim. Swoją posługę duszpasterską rozpoczął
od lipca tegoż roku w parafii Murafa (obwód winnicki, Ukraina)
jako duszpasterz, katecheta i nauczyciel języka polskiego. Podobne
obowiązki, już jako administrator, pełnił w następnym roku w parafii Żmerynka. Przez następne dwa lata (1993-1995) organizował
wspólnotę religijną i duszpasterstwo w Kirowogradzie.
Po powrocie z Ukrainy w roku 1995 podjął studia licencjacko-doktoranckie w Instytucie Historii Kościoła KUL. Pracę
doktorską Kościół katolicki w obwodzie winnickim na Podolu
w latach 1941-1964, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab.
Zygmunta Zielińskiego, obronił 22 kwietnia 2002 r. Korzystając
z urlopu naukowego, którego udzielił mu ordynariusz bp prof. dr
hab. Bronisław Dembowski, od września prowadził dalszą kwerendę archiwalną dotyczącą dziejów Kościoła i losów duchowieństwa w archiwach państwowych na Ukrainie. Od 1 lutego 2003 r.
zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Badań nad
Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Od 1 marca 2005 r.
do 30 czerwca 2006 r. dyrektor tegoż Instytutu.
Autor monografii i kilkudziesięciu artykułów, m.in. hilary
Marcin Wilk OfM Cap – syn ziemi kolbuszowskiej (1917-1998), w:
ecclesiae, Patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele
rzeszowskim, red. E. Białogłowski i in., t. 1, Rzeszów 2007, s. 561576. W 2010 opublikował 1 tom Duszpasterze Polonii i Polaków
za granicą. Słownik biograficzny (Lublin 2010). Zainteresowania
naukowe skupiają się wokół losów Polaków i Kościoła katolickiego
na Wschodzie i duszpasterstwa polonijnego w świecie.
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Wacław Wierzbieniec – urodził się 7 listopada 1963 r.
w Jarosławiu. Tam też uczęszczał do Liceum im. Mikołaja Kopernika. Studia z zakresu historii ukończył w Rzeszowie w 1987 roku.
W 1994 roku uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
tytuł doktora, a w 2004 roku tytuł doktora habilitowanego na
Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2004 roku profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kierownik Zakładu Historii i Kultury Europy Wschodniej
oraz Pracowni Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2008 roku zatrudniony jako profesor wizytujący w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. ks.
Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Dwukrotny stypendysta
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1993 roku i 1997 roku. Visiting
research fellow w Center for European Studies New York University i YIVO Institute w Nowym Jorku (1997-1998) oraz w King’s
College w Londynie (2005).
Autor 91 publikacji, m.in.: Społeczność żydowska
Przemyśla w latach 1918-1939 (Rzeszów 1996), Judaika polskie
w XIX wieku (Kraków 1999), The Processes of Jewish emancipation
in the Multiethnic City of Lviv during the Nineteenth and Twentieth
Centurie, („Harvard Ukrainian Studies” 2000, vol. XXIV [1/4]),
(współautor ze Stanisławem Stępniem) historical Traditions and
experiences of Polish – Ukrainian Relations, w: Political Borders and
Cross-border Identities at the Boundaries of europe, red. J. Borland,
G. Day, K. Z. Sowa (Rzeszów-Bangor 2002), Żydzi w województwie
lwowskim w okresie międzywojennym (Rzeszów 2003), Z dziejów
społeczności żydowskiej Dynowa (Rzeszów-Dynów 2003), Zajścia
antyżydowskie w Przemyślu pod koniec 1918 r., w: Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej
w XVIII-XX wieku, red. K. Jasiewicz (Warszawa-Londyn 2004),
Polska – europa – Świat XX wieku (redaktor) (Rzeszów 2005), Wielki
Strajk Chłopski w 1937 roku. Uwarunkowania i konsekwencje (redaktor) (Rzeszów 2008), Kielce, Przemyśl, Rzeszów, Zamość, w: The
YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. G. D. Hundert,
vol. 1, vol. 2 (Yale University Press New Haven – London 2008),
Spisy powszechne jako źródło informacji o obszarach transgranicznych, w: Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transgranicznych, red.
A. Miszczuk (Warszawa 2008), formy szukania pomocy i możliwości
egzystencji przez Żydów w okresie holocaustu na terenie obecnego
powiatu lubaczowskiego – wybrane aspekty, w: Wojna i pamięć.
Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu
4 września 2009 roku w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej
w Muzeum Kresów w Lubaczowie (Lubaczów 2009).
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Jan Marian Włodek – urodził się 26 stycznia 1924 r.
w Krakowie. W roku 1942 zdał tajną maturę w I Liceum
im. B. Nowodworskiego w Krakowie i równocześnie maturę w 2-letniej Szkole Handlowej. W roku 1946 uzyskał dyplom na Wydziale
Rolniczym UJ. W roku 1951 obronił doktorat w zakresie nauk
rolniczych. W roku 1962 uzyskał habilitację. W roku 1970 mianowany docentem, w roku 1981 – profesorem nadzwyczajnym,
a w roku 1988 – profesorem zwyczajnym. W latach 1947-1949
był młodszym asystentem Wydziału Rolniczego UJ, w latach
1950-1952 pracownikiem Wydziału Zdrowia Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Krakowie, a w latach 1953-1972 kontraktowym
wykładowcą różnych wyższych uczelni w Krakowie, głównie na
Wydziale Biologii WSP w Krakowie (metody statystyczne w naukach przyrodniczych). W latach 1954-1970 pracował jako
adiunkt w Zakładzie Biologii Wód PAN (ZBW-PAN), w latach
1967-1994 jako kierownik pracowni ichtiologicznej ZBW-PAN,
a w latach 1970-1994 jako samodzielny pracownik naukowobadawczy ZBW-PAN: hodowla karpi, badania genetyczne i biometryczne ryb słodkowodnych, inwentaryzacja ichtiologiczna
rzek południowej Polski. Od 1981 członek NSZZ Solidarność.
Obecnie emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny.
Autor 93 artykułów i rozpraw, 45 komunikatów naukowych, 21 prac popularnonaukowych. Ważniejsze prace: Die Zahl
der Milchner und Rogener in Karpfen Populationen („Acta Hydrobiologica”, 1959), hodowlane aspekty działania wyrównującego
(„Roczniki Nauk Rolniczych”, 1967), Studies on the variability
of carp populations in ponds (Verhandl. Intern. Verreinigung
Limnologiae, 1967), Rozwój hodowli stawowej na terenie południowej Polski („Postępy Nauk Rolniczych”, 1980/2), Ichtiofauna Wisły między Oświęcimiem a Sandomierzem (współautor) („Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej”, 1989).
Z dniem 1 stycznia 1995 przeszedł na ustawową emeryturę.
W latach 1969-2001 redaktor czasopisma „Acta Hydrobologica”.
Zainteresowania: turystyka, krajoznawstwo, fotografia, historia,
genealogia i heraldyka.
Odznaczony: Medalem im Alfreda Lityńskiego (nr 9) za
zasługi dla polskiej hydrobiologii, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem 100-lecia PAU, Medalem 25-lecia
PAN. Członek Stowarzyszenia Żołnierzy AK Kraków-miasto (ppor.
WP 2000), członek Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU,
członek Komisji Biologicznej PAN, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, aktualny przewodniczący oddziału krakowskiego
tegoż. Wiceprzewodniczący Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie
Dziedzictwo i Pamięć” w Warszawie. Członek Zarządu Pomocy
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Polsce fundacji „Help Poland Fund” Lady M. Salisbury w Krakowie,
członek Societas Intermationalis Limnologiae, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

