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Ksiądz prałat

Stanisław Zbroja
jego życie, jego czasy w Połańcu
Opatrznościowy proboszcz parafii św. Marcina w Połańcu
na trudne lata niewoli niemieckiej i sowieckiej

Wstęp
W latach 1941‒1970 proboszczem w parafii połanieckiej był ks. Stanisław
Zbroja. Był to człowiek o rzadko dziś spotykanych walorach swojej osobowości. Starsi parafianie zawsze wyrażali się i wyrażają do dziś o nim
z najgłębszym szacunkiem i wdzięcznością za wszystko co dla nich zrobił.
Wdzięczność ludzi jest wielka z uwagi na to, że początki jego pasterzowania,
to początek drugiego roku wojny. Proboszcz Zbroja jako kapłan zmuszony
był do uczestniczenia w cierpieniach ludzi spowodowanych przez okupanta. Śpieszył do umierających z Najświętszym Sakramentem, organizował
katolickie pogrzeby, ochraniał ludzi, gdy tylko mógł, przed nieszczęściem.
Początkowo grupa kilku osób postanowiła uczcić pamięć tego na wskroś
szlachetnego kapłana tablicą pamiątkową z jego wizerunkiem i krótką informacją o nim. Potem zrodziła się myśl, aby zebrać od parafian fotografie
dokumentujące jego pracę i wykonać dodatkowo album. Przy zbieraniu
zdjęć ludzie zaczęli wspominać księdza. Mimo iż wielu z tych, którzy
osobiście znali ks. prałata już nie żyje, nazbierało się tych wspomnień
całkiem niemało. Postanowiłyśmy zanotować, to co ludzie mówili i tak jak
mówili. Zachowany został oryginalny styl wypowiedzi, a zdjęcia są takie jak
zostały przekazane. Wiele świadectw to doświadczenia osobiste. Zebrane
informacje chcemy przekazać w postaci książki, tym którzy go znali oraz
tym, którzy o nim tylko słyszeli.
Oprócz wątku głównego tej książki jakim jest postać ks. prałata Zbroi
przedstawiłyśmy też historie kilkunastu rodzin i wielu pojedynczych osób.
Był to przecież najtragiczniejszy dla Polski okres – czas wojny. Nie można
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było tego wątku pominąć i oddzielić posługę ks. Stanisława Zbroi od losów
tych, do których został posłany. Zapewne nie dotarłyśmy do wszystkich
rodzin, które miały osobisty kontakt z księdzem prałatem. Niektórzy
wspomnienia spisali osobiście i nam przekazali. Informacje od innych
osób notowałyśmy na bieżąco w czasie rozmowy. Część wspomnień była
nagrywana na dyktafonie, a następnie odsłuchiwana i zapisana. Często
następna osoba rozwijała wątek podjęty przez poprzednika. Ogółem zebrałyśmy wypowiedzi od ok. 80 osób.
Publikacja ta ukazuje się w 1700-lecie urodzin św. Marcina, patrona
połanieckiej parafii oraz w roku, w którym przypada 45 rocznica śmierci
ks. prałata Stanisława Zbroi.
Nie jest to opracowanie historyczne w dosłownym znaczeniu tego słowa.
Uzupełnia jednak wiadomości o wydarzeniach z lat kiedy wśród nas żył
i pasterzował ks. prałat Stanisław Zbroja. Jeżeli nasze wydanie książkowe
wywoła falę nie odnotowanych wspomnień, to zbierzemy je i opublikujemy.

Układ książki
Na początku przedstawiamy życiorys księdza prałata, a następnie opis uroczystości z 2 sierpnia 2015 r. w czasie której poświęcono tablicę pamiątkową.
Wspomnienia rozpoczyna śp. ks. Józef Wójcik, który był wikariuszem
w parafii św. Marcina w latach 1960‒61 (na podstawie książki Infułat
z Suchedniowa Czesława Ryszki).
Później wypowiadają się osoby pracujące na plebanii lub tam mieszkające. Były to Regina Maj, Anna Kaczmarczyk z d. Lech, Teresa Balon, Zofia
Łowicka oraz Zofia Walenciak, którą wspomina Teresa Mazur.
Następny rozdział zawiera wspomnienia dotyczące czasów wojny.
Tu świadectwa złożyły Jadwiga Godzisz, Maria Jednaki, Janina Wrona
oraz Maria Madejska.
Następnie umieszczamy relacje świadków tragicznej śmierci trzech
młodych osób z 15 września 1943 r. Wypowiadają się ci, którzy pamiętają
ten dzień: Krystyna Kasińska, Lucyna Pawełek, Maria Garboś, Leopold
Zaliński, Kazimiera Majka. Przytaczamy również wspomnienie Józefa
Korczaka ps. “Gerwazy” oraz Stanisławy Warchałowskiej. Sylwetkę Piotra
Sojdy przybliża jego wnuczka Maria Jungiewicz z d. Rosół oraz siostrzeniec
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Mieczysław Bryk. Wojenne wspomnienia przekazali też Piotr Kosowicz,
Teresa Łowicka, Maria Kalondji, Maria Kot, Maria Garboś, Stanisław Borek.
Kolejne opisane wydarzenie to pacyfikacja wsi Strużki 3 czerwca 1943 r.
Wspomnieniem o tym zdarzeniu podzielili się: Anna Konat z d. Izbińska,
Marian Taras, Marianna Wójcik, Zofia Moryto z d. Spychała, Maria Kośmider z d. Spychała, Halina Chyla z d. Wiącek, Marian Ramos (ur. 1924 r.),
Zofia Zbieg i Jerzy Bryła.
Następnie przedstawiamy relacje osób lub bliskich krewnych, które
doświadczyły represji ze strony okupanta. Byli to: Henryk Pawlak, Piotr
Łabuszewski, Zofia Łukaszek, Anna Stefańska, Irena Krala, Zofia Machniak,
Leopold Zaliński, Piotr Gad, Urszula Jungiewicz, Maria Jarzyna, Tadeusz
Amanowicz i Henryk Spychała.
Gdy zakończyła się wojna ludzie nie zaznali spokoju. Przedstawia ten
fakt artykuł Bez litości Bogusława Szwedo oraz relacje Haliny Ramos
z d. Lech i Stanisławy Motyl dotyczące wydarzeń na Maśniku z 1947 r.
Ksiądz Zbroja nie był obojętny wobec ludzkiej krzywdy, która tym razem
nie pochodziła od Niemców, lecz od władzy ludowej.
Z końcem wojny tragedie rodzinne nie skończyły się. Pozostawione
niewybuchy były przyczyną śmierci sześciorga dzieci w Zrębinie w 1954 r.
Mówią o tym relacje Haliny Taras, Janiny Filak, Reginy Laski i Andrzeja
Gada. Ksiądz Zbroja rannym udzielał ostatnich sakramentów, a zmarłych
grzebał.
Osoby, które osobiście znały ks. Zbroję w okresie powojennym
i przekazały nam swoje świadectwo to: ks. Mieczysław Głogowski,
SM. Beata i SM. Angelina Niewiadomskie ze Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryji Panny, Feliks Warchałowski, Anna
Cecot, Maria Wróblewska, Zofia Cieślik, Maria Kot, Helena Gad, Helena
Piątkowska, Aleksandra Kosowicz, Stanisława Jabłońska Woźniak i Barbara
Brzdękiewicz.
Dotarłyśmy do żyjących uczestniczek rekolekcji w Częstochowie
w 1960 r. Były to: Kazimiera Kurgan, Helena Siraga, Maria Sadłocha,
Maria Myl, Maria Godzwon. Teresa Switek przytacza wspomnienia swojej
mamy, uczestniczącej w tych rekolekcjach.
Przypominamy też krótką historię pielgrzymek do Sulisławic
przekazaną przez Irenę Sadową, Zofię Switek, Annę Guzik, Zofię Machniak
z d. Kornaś, Helenę Siragę i Teresę Switek.
Część wspomnieniową kończy tekst Bezpośredniość w życiu i pracy
duszpasterskiej ks. Stanisława Zbroi napisany przez ks. Łukasza Sadłochę
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w oparciu o materiały z Archiwum Diecezji Sandomierskiej oraz Instytutu
Pamięci Narodowej.
Część druga to zdjęcia przekazane przez parafian. Są to zazwyczaj
pamiątki I Komunii Św. i uroczystości kościelnych oraz zdjęcia kolorowe
z uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej ks. Zbroję z 2 sierpnia
2015 r.
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Życiorys ks. prałata Stanisława Zbroi
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Ksiądz prałat Stanisław Zbroja przybył do naszej parafii w pierwszych dniach
października 1941 r., a więc na początku drugiego roku wojny hitlerowskich
Niemiec z Polską. Miał wtedy 50 lat życia i 26 lat kapłaństwa za sobą.
Występują rozbieżności związane z datą urodzin ks. Zbroi. Istnieją
dwa dokumenty. Własnoręczny życiorys, który złożył przed święceniami w Seminarium Duchownym w Sandomierzu podaje, że urodził się
28 marca 1891 r. w Skarżysku Książęcym z ojca Mikołaja i matki Leokadii
z d. Sobutka. Druga data to 13 listopada 1892 r. W czasie gdy na świat
przybył ks. Stanisław był zwyczaj nadawania dziecku takiego imienia
jakie sobie „przyniosło”. Z kalendarza liturgicznego tamtego czasu dzień
13 listopada to święto Stanisława Kostki. Do chwili obecnej nie udało
się jednoznacznie wyjaśnić, która data jest prawdziwa mimo podjętych
w tej sprawie działań.
Ksiądz Zbroja miał siedem sióstr i trzech braci. Szkołę Podstawową ukończył przy Fabryce Klimkiewiczów w Skarżysku-Kamiennej. Do Męskiego
Gimnazjum uczęszczał w Sandomierzu w latach 1901‒1908. Miał starszego
brata Józefa, który w 1909 r. został wyświęcony na księdza. Brat mianowany
wikariuszem w Odrowążu w tym samym roku zmarł zarażony tyfusem.
Zrozpaczoną matkę syn Stanisław pocieszył słowami: Mamo nie martw
się, następny syn będzie księdzem. Dotrzymując obietnicy złożonej ustnie
matce wstąpił w 1909 r. do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, które
opuścił 21 marca 1915 r. wyświęcony na kapłana przez bp. Mariana Ryxa.
Podjął pracę w parafii Mirzec koło Starachowic, następnie pracował
w Bielinach Opatowskich i w Zwoleniu też jako wikariusz. Po czterech
latach został mianowany proboszczem w parafii Bliżyn położonej w pobliżu
Skarżyska, a więc blisko rodzinnych stron. O tym jak bardzo parafianie z tej
miejscowości pokochali swego proboszcza świadczy fakt, że podarowali
mu na odejście bryczkę i konia. Wiedzieli, że lubi konie, a mając własną
bryczkę będzie mógł dojeżdżać do chorych z posługą kapłańską.
W 1926 r. był już proboszczem w Grabowcu koło Sienna i tam pasterzował cztery lata.
W 1930 r. w parafii Tarłów pojawili się innowiercy. Doszło do konfliktu
i podziału parafii na dwa obozy. Biskup diecezjalny przeniósł wówczas
do Tarłowa ks. Stanisława Zbroję. Należy przypuszczać, iż spokój, opanowanie i rozsądek księdza sprawiły, że do tego zadania wyznaczony
został właśnie on. Walka o jedność parafii trwała trzy lata i zakończyła
się pomyślnie. Zmęczony kapłan poprosił sam o przeniesienie z Tarłowa.
W 1933 r. ks. Zbroja opuścił obecne miejsce zamieszkania i objął parafię
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Modliborzyce koło Opatowa. Po latach żartował, że Tarłów musiał opuścić,
ponieważ skończyły mu się zapasy po wuju, ks. Sobutce (prawdopodobnie
brat matki). Nie dotarłyśmy do dokumentów na temat pracy ks. Zbroi
w Tarłowie osobiście. Wiemy od ks. Stanisława Kuli, że ks. Zbroja sam
po latach opisał dokładnie wydarzenia dotyczące walki z innowiercami
w Tarłowie. W parafii Modliborzyce pracował do końca września 1941 r.
Ksiądz Łukasz Sadłocha odszukał dowody świadczące o tym, że modliborzyccy parafianie prosili biskupa, aby pozostawił im ks. Zbroję. Tak bardzo go
pokochali, że nie tylko starsi parafianie, ale również młodzież podpisywała
petycje do biskupa z prośbą o pozostawienie im ks. Zbroi. Jednak decyzja
nie została zmieniona i ks. Zbroja odszedł z Modliborzyc do Połańca.
O skromności tego kapłana świadczy fakt, że jadąc do Połańca, wsiadł
w kolejkę wąskotorową, dojechał do Sierag, a stamtąd kilka kilometrów
szedł pieszo, z niewielkim bagażem osobistym. Wiedział, że ludzie z Połańca
zajęci pracami jesiennymi, nie będą mogli go witać uroczyście. Zresztą był
to okres wojny.
Niemcy zajęli Polskę. Rosjanie przesunęli granice wschodnie naszej
ojczyzny bez wypowiedzenia wojny. Życie płynęło wtedy dwoma torami.
Jeden to codzienna praca, przeważnie na roli, aby żyć. Drugi tor to obrona
własnego życia i życia rodziny, strach, przemoc obu najeźdźców, łapanki
na roboty przymusowe i wywózki w głąb Rosji.
Byliśmy wtedy krajem wielonarodowościowym. Dużą liczbę mieszkańców naszego kraju stanowili Żydzi, w Połańcu też. Założeniem hitlerowców
było fizyczne wyniszczenie wyznawców judaizmu i całkowite podporządkowanie sobie Polaków. Żydów koszarowano w tzw. gettach. Poza nim byli
bezwzględnie rozstrzeliwani. Z Połańca wywieziono do Staszowa do getta
ok. 350 obywateli pochodzenia żydowskiego. Dzień 19 października 1942 r.
był ostatnim dniem legalnego przebywania Żydów na terenie Połańca.
Po tym dniu wszędzie, gdzie ich spotykano byli rozstrzeliwani przez
Niemców. Niewielka już część ukrywała się. Rodziny, które przetrzymywały
nielegalnie Żydów narażały swe życie. Najprawdopodobniej proboszcz
Zbroja również ryzykował. Potwierdziła to pewna osoba z Niedziałek.
O czasach wojny ks. S. Kula wspomina: W odwecie za śmierć 2 żandarmów
w dniu 3 czerwca 1943 Niemcy spacyfikowali wieś Strużki – zginęło ok. 90
osób – żywcem spaleni wraz z zabudowaniami. W całej okolicy ludziom
towarzyszył ciągły lęk i niepewność jutra. Nawet dzwony na wieży kościelnej
były zagrożone i trzeba było zamurować wejście na dzwonnicę, żeby dzwony
ocalały. Z gościnności księdza proboszcza korzystali różni wysiedleni, a nawet
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i kapłani. Z diecezji poznańskiej pamiętam ks. Czesława Pawlaczyka, który
skorzystał z gościnności, a po wojnie co roku go odwiedzał. Byli i księża
z terenów przebiegającego frontu, a więc Szczucin, Pacanów, Stopnica.
Ksiądz Zbroja w trudnym okresie wojny był człowiekiem opatrznościowym. Angażował się we wszystko, co dotyczyło jego parafian, aby, na ile
to było możliwe, zmniejszyć zasięg zła jakie płynęło z każdej strony. Nie
dopuścił w maju 1944 r. do masowego mordu połańczan, jakim grozili
Niemcy po nierozważnym, brawurowym zlikwidowaniu przez partyzantów
znanej konfidentki Szustakowej. Wezwał na pomoc Stanisława Knothego
– właściciela majątku ziemskiego w Ruszczy, z pochodzenia Niemca, który
pomógł księdzu wytłumaczyć, że nie mógł tego zrobić nikt ze złapanych
wtedy przez Niemców i Kozaków obywateli połanieckich. Według relacji
Henryka Pawlaka, w obecności jego złapanych rodziców, ks. Zbroja odezwał się do żandarmów następująco: Zaręczam swoim życiem, że wśród
tych ludzi nie ma żadnego partyzanta. Niemcy zrezygnowali z masowej
egzekucji, ale 40 osób wywieźli na roboty przymusowe. Część z nich udało
sie wykupić, ale 24 osoby wywieziono do Niemiec. Szczęśliwie wszyscy po
wojnie wrócili do domów.
Świadkowie tamtych wydarzeń stwierdzają, że plebania w Połańcu była
azylem. Tu ks. Zbroja udzielał schronienia wszystkim: biednym i zamożnym,
cywilom i księżom, dorosłym i dzieciom, Polakom i Żydom. Jego postawa
dodawała parafianom odwagi, jednoczyła ich i dawała nadzieję.
Cenili go nie tylko jako kapłana, ale też jako zwykłego człowieka, który
tworzył z nimi wspólnotę, był jednym z nich. Gdy zawisła nad nim groźba
aresztowania, ostrzeżono go w porę i uniknął dzięki temu przykrych przeżyć. Zmuszony był wówczas sam się ukrywać. Zasłynął z dobrego serca,
wrażliwości na ludzką krzywdę i ofiarności. Potrafił dzielić się z bliźnimi
wszystkim, co posiadał. Karmił głodnych, pocieszał strapionych, przygarniał
biednych, przyodziewał bosych... Zupełnie jak św. Marcin – patron parafii,
którą zarządzał.
Znany był też z tego, że nie zabiegał o dobra doczesne ani zaszczyty.
Ksiądz Stanisław Zbroja angażował się też w sprawy polityczne. Wstrząśnięty
jawnym fałszowaniem wyników referendum 3 × TAK przeprowadzonym
30 czerwca 1946 r. zdecydował się złożyć skargę wspólnie z Feliksem Ramosem i Stanisławem Szczemiecznym. Feliks Ramos z Maśnika dwukrotnie
otrzymał order Virtuti Militari. Stanisław Szczemieczny z Połańca uczył
języka rosyjskiego w szkole. Jego żona była aptekarką. Pismo skierowali
do Rady Państwa, a odpowiedzi nigdy nie otrzymali.
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Ks. Stanisław Zbroja i ks. bp Jan Lorek na Kopcu Kościuszki
w Połańcu 1947 r.

Ksiądz Zbroja w milczeniu przyjął fakt utworzenia świeckiego cmentarza
dla żołnierzy Armii Czerwonej i ich pochówku bez udziału katolickiego
księdza lub prawosławnego popa. Taki cmentarz dla poległych w walkach
na froncie pod Pacanowem i Stopnicą istniał jeszcze po wojnie. Usytuowany
był na rogu ul. Staszowskiej i Kościelnej. Działka ta obecnie jest własnością spadkobierców rodziny Stanisława Kieszkowskiego. Ciała żołnierzy
pod koniec lat 40. zostały z Połańca przewiezione do Sandomierza, gdzie
istnieje do dziś Cmentarz Żołnierzy Radzieckich.
Po wojnie umiał tak pokierować dość rozległą parafią, że już w 1947 r.
przystąpił do malowania kościoła i przeprowadził remont niektórych zniszczonych jego części. W kronice parafialnej zapisanej w książce Z dziejów
parafii pw. św. Marcina w Połańcu czytamy:
1947 r. pomalował kościół – koszt 1 000 000 zł
1948 r. pomalował główny ołtarz – ok. 600 000 zł
1951 r. odmalował ołtarz z Ukrzyżowanym Panem Jezusem po lewej
stronie kościoła
1956 r. odmalował kaplicę Matki Bożej – Jakub Dziedzic ze Staszowa
malował i wykonał złocenia
1956 r. odnowił ołtarz św. Marcina i wykonał złocenia
1959 r. uzupełnił mur wokół kościoła cegłą cementówką
1965 r. poprawił rynny na całym kościele
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1962 r. odnowił kościół i na jego zlecenie przekopano rów przez plac
przy kościele z odpływem przez mur do rzeki
1965 r. pomalował blachę na kościele
Dobrego gospodarza w działaniach wspierali czynnie jego wdzięczni
i oddani parafianie.
W 1948 r. ks. Zbroja zdecydował, że powstanie nowy cmentarz przy
ul. Ruszczańskiej, ponieważ stary zapełnił się w czasie wojny. Decyzja o wyznaczeniu terenu pod nowy cmentarz wywołała bunt wśród ludzi. Ksiądz
proboszcz z właściwą sobie dyplomacją stwierdził: Wy mnie dziś krytykujecie, że cmentarz jest za daleko od kościoła i trzeba wspinać się z trumną pod
górę, a ja wam mówię, że tu będzie kiedyś piękne miasto i cmentarz będzie
w jego centrum. Miał rację. Jest tak, jak wówczas powiedział.
Według relacji jednego z parafian w okresie probostwa Stanisława Zbroi
kontynuowało działalność Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które
organizowało z udziałem nauczycieli życie kulturalne.
Proboszcz organizował dla młodzieży kilkudniowe rekolekcje poza parafią.
Koszty pokrywał z funduszy parafialnych. Korespondował z rekolektantami.
Sprawdzał czy mają pełne wyżywienie. Sam nauczał w szkole religii, kiedy
na to władze państwowe zezwalały. Dla młodzieży był zawsze do dyspozycji. Nigdy nie strofował żadnego wikariusza, że spóźnił się do wypełnienia
swoich obowiązków w kościele, jeżeli wiedział, że przebywał wtedy z młodzieżą. W kościele zastępował ich wtedy bez szemrania. Każdego wikariusza
traktował po ojcowsku. Gdy władze państwowe zabroniły nauczania religii
w szkole organizował punkty katechetyczne i kontynuował tam z pomocą
wikariuszy pracę duszpasterską wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Wszyscy przyznają, że ks. Zbroja był świetnym spowiednikiem. Przed
jego konfesjonałem były najdłuższe kolejki. Spokojny, opanowany, słuchał
cierpliwie, nie unosił się gniewem, uspakajał i udzielał mądrych i życiowych
rad. Podczas spowiedzi pomagał pytaniami. Spowiadający się odchodzili
od konfesjonału z wewnętrznym pokojem.
W 1956 r. odbyły się prymicje ks. Henryka Switka z Połańca, a w 1961
ks. Janusza Krzaka, który przez dwa lata przebywał na plebanii połanieckiej
z matką i bratem. Wyprowadzili się do Lublina.
W 1962 odbyły się prymicje ks. Antoniego Łukaszka z Połańca,
a 8 czerwca 1963 prymicje ks. Stanisława Kuli z Niedziałek.
W 1965 r. ks. Zbroja obchodził 50-lecie kapłaństwa. Uroczystość ta połączona była z wizytacją biskupią w parafii. Obecny był
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Misje św. 1958 r. Na pierwszym planie: ks. proboszcz Stanisław Zbroja, niosący krzyż z lewej Emil Sadowy, Antoni Kosowicz, Edmund Łukaszek, Florian
Maj, obok pani Barbara Buczek. Z prawej strony: pan Jarzyna ze Zrębina, Józef
Drożdżowski, Maria Doleżek-Garboś, w dali Jan Bobrowski.

Dom rodzinny księdza Zbroi – Skarżysko Książęce Podosiny

ks. bp Walenty Wójcik i 42 kapłanów. Kazanie wygłosił ks. Lucjan Wojciechowski, rodak z Połańca.
Dokładnie 50 lat później 2 sierpnia 2015 r. parafia św. Marcina dziękowała
ks. Zbroi za posługę fundując tablicę poświęconą swemu długoletniemu
proboszczowi. Uroczystość ta wypadła w 100-lecie święceń kapłańskich
ks. Zbroi.
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Obrazki na jubileusz przygotował i przywiózł z Ameryki ks. Lucjan Wojciechowski.

W 1966 r. ks. Zbroja został mianowany przez ks. bp. Jana Lorka prałatem
scholastykiem Kapituły Kolegiaty Opatowskiej.
Ksiądz Stanisław Kula tak charakteryzuje ks. Zbroję:
Był wysokiego wzrostu i przystojny. Miał mocny głos – nie potrzebował
nagłośnienia. Umiał grać na organach i czasem zastępował organistę.
Był świetnym kaznodzieją, często proszono go do innych parafii, by tam
głosił kazania. Gdy wypadła niedziela ludzie czuli jego nieobecność na sumie.
Bezinteresowność wykazywał niemal na każdy dzień.
Mieszkał bardzo skromnie, jeden pokój był pokojem stołowym, sypialnią,
gdzie stało łóżko, stół z krzesłami i gabinetem z biurkiem, na którym stała
czeska TESLA. Po wysłuchaniu Wolnej Europy szedł spać. Wstawał wcześnie
rano, odmawiał: brewiarz, różaniec i otwierał okna.
Dbając o rozwój duchowy swoich parafian ks. Zbroja dwukrotnie organizował misje święte. Pierwsze odbyły się w 1958 r. i od tego czasu stoi
na cmentarzu przy kościele krzyż misyjny. Drugie były przeprowadzone
w 1969 r. przez oo. cystersów.
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Ksiądz Zbroja od początku do końca swojej posługi kapłańskiej cieszył
się ogromnym szacunkiem. Parafianie go kochali. Do większości z nich
zwracał się po imieniu, mimo, że parafia liczyła ponad 6000 osób.
Po niedzielnej sumie wychodził do zgromadzonych, by włączyć się
do rozmowy. Bywało, że dyskusje
pod kościołem już po nabożeństwie trwały kilkadziesiąt minut.
Aby być bliskim ludziom, używał miejscowej gwary, a kiedy była
potrzeba mówił piękną, poprawną
polszczyzną.
Upominał, gdy było trzeba, doradzał, jeśli mógł, pomagał będącym w potrzebie.
Nauczał jeśli jesteś bardzo zmęczony wieczorem, zasypiasz przy
pacierzu, to szczerze przeżegnaj się
i mów: Boże bądź miłościw, odpuść
mi wszystkie grzechy moje. To wystarczy, ale nie kładź się do łóżka zanim Bogu nie podziękujesz
za przeżyty dzień, choćby żegnając
się tylko. Głęboko we wszystkim
ufał Bogu i tej ufności nauczał Misje św. 1969 r. Prowadzący rekolekcje
parafian. Z ambony wielokrotojcowie cystersi z Wąchocka
o. Anzelm Wojciechowski i o. Anioł
nie przypominał: Niebo i ziemia
Kaszura Księża wikariusze: od lewej
przeminą, ale Słowa Boże nie
ks. Sylwester Szefliński i ks. Czesław
przeminą. Pomagał biednym. Nie Przewłocki, w środku ks. prałat Stanisław
pobierał od nich żadnych opłat
Zbroja.
za posługę kapłańską lub prosił
o symboliczną kwotę dla kościelnego i organisty.
Do głoszonych kazań zawsze był starannie przygotowany. Mówił
głośno (nie było mikrofonów), aby wszyscy, nawet ci, którzy stali przed
kościołem mogli go usłyszeć. Za czasów ks. Zbroi kościół był przepełniony ludźmi (głowa przy głowie). Ławek było niewiele. Ksiądz Zbroja
lubił być słuchany i słyszany. Upominał z ambony, gdy widział, że ktoś go
nie słucha, bo zdarzało się, że zmęczeni pracą fizyczną rolnicy zasypiali
siedząc w ławkach. W kazaniach często poruszał temat nadużywania
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alkoholu oraz jego wpływu na życie rodzinne. Za najważniejszą sprawę
uważał solidne wypełnianie obowiązków względem rodziny.
Widzieliśmy go na polach, jak święcił ziemię i jej płody w dni krzyżowe
w procesji z udziałem licznych parafian.
W każdą niedzielę po południu, a w ostatnich latach jego posługi, zaraz
po sumie ludzie modlili się śpiewając psalmy czyli tzw. nieszpory.
W czasie probostwa ks. Zbroi kościół był przybrany na każdą niedzielę
pięknymi kwiatami z przydomowych ogródków parafian. Kwiaty zbierała
od ludzi Maria Gardyńska i przynosiła w płachcie na plecach najczęściej
z Rudnik, Niedziałek, Wymysłowa, czasem ze Szczeki. Robiła to bezinteresownie na chwałę Bożą.
Ostatnie publiczne nabożeństwo odprawił przy ścianie kościoła
św. Marcina 15 sierpnia 1970 r. Z żalem żegnał Połaniec. Chciał być
wśród nas do końca życia, ale nie było na to warunków. Zakończył życie
10 sierpnia 1971 r. w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu. W przeddzień śmierci odprawił jeszcze ostatnią mszę św. w swoim życiu. Połaniec
złożył mu hołd 12 sierpnia uczestnicząc tłumnie w pogrzebie. Jego mogiłę
pokryły dziesiątki wieńców. Ciało na krótki okres złożono w pustym grobie
Marczewskich. Ksiądz Wieczorek zlecił wykonanie grobu za parafialne
pieniądze. W 2015 r. grób ten został odremontowany.
Najpełniej postawę ks. Zbroi mogą wyjaśnić słowa błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki: Praca księdza jest przedłużeniem pracy Jezusa Chrystusa. Ksiądz jest wzięty spośród ludzi i dla ludzi postawiony. Stąd
też obowiązkiem księdza jest być zawsze tam, gdzie są ludzie potrzebujący,
krzywdzeni, ludzie poniewierani w swojej ludzkiej godności. Ksiądz Zbroja
takim właśnie był.
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UROCZYSTOŚCI
POŚWIĘCENIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ
W 2012 r. zrodziła się inicjatywa umieszczenia w kościele parafialnym
św. Marcina w Połańcu tablicy upamiętniającej postać opatrznościowego
proboszcza jakim był ks. Stanisław Zbroja pasterzujący w Połańcu od października 1941 r. do 15 sierpnia 1970 r.
Przygotowaliśmy projekt tablicy i przedłożyliśmy obecnemu proboszczowi ks. Janowi Wamyjowi. Kuria dość długo nie zatwierdzała naszego
projektu. Ostatecznie w 2014 r. drugi projekt został zatwierdzony przez
Kurię w Sandomierzu. Zastanawialiśmy się nad formą pozyskania na ten
cel funduszy. Dodatkowo jesienią pojawił się problem remontu grobu
ks. Zbroi oraz konserwacji zabytkowej, drewnianej figury Jana Nepomucena
z XVIII w. W grupie inicjatywnej postanowiliśmy zebrać od starszych osób,
znających osobiście ks. Zbroję informacje o jego duszpasterskiej pracy
w naszej parafii. Ze zbieraniem informacji nie było żadnych problemów.
Każdy kto zetknął się z księdzem prałatem, chętnie i często z radością
przekazywał swoje wspomnienia. Notowała je najczęściej Kazimiera Majka.
Zaproponowaliśmy zbiórkę do puszek przed kościołem. Odbyła się ona
5 lipca 2015 r. Zebraliśmy łącznie kwotę: 7700 zł.
Przygotowane zostały również zaproszenia z krótką informacją o ks. Zbroi
i fragmentami pierwszych świadectw oraz prośbą o dostarczenie kolejnych
wspomnień i zdjęć z albumów rodzinnych.
W dniu zbiórki wystawiliśmy sztalugi ze zdjęciami, które udało się
zebrać od ludzi. Ekspozycja i część zebranych wspomnień została następnie umieszczona w kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Cieszyła się dużym
zainteresowaniem i pobudziła kolejne osoby do dostarczenia dalszych
zdjęć i świadectw.
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Tablicę i remont grobu przyjął do wykonania Zakład Kamieniarski Jarosława Kwiatkowskiego, a Urząd Miasta i Gminy nieodpłatnie wybrukował
teren wokół grobu.
Nastał 2 sierpnia 2015 r. Niedziela. Pełnia lata w jego najpiękniejszych
barwach. Bo i dzień i uroczystości były szczególne: odpust Matki Bożej Anielskiej i odsłonięcie, a po nim poświęcenie pamiątkowej tablicy
ku czci śp. ks. prałata Stanisława Zbroi, niegdyś proboszcza parafii pw. św.
Marcina w Połańcu, charyzmatycznego kapłana i wspaniałego człowieka.
Wszystkich zgromadzonych w tym wyjątkowym dniu wiernych powitał
ks. Jan Wamyj – obecny proboszcz i duchowy gospodarz parafii. Wśród
licznie zebranych przedstawicieli duchowieństwa, parafianie bez trudu
rozpoznawali twarze i głosy księży będących z nimi w najważniejszych
momentach życia. Oto i oni: ks. Henryk Switek, ks. Stanisław Kula, ks. proboszcz Jan Wamyj, ks. Witold Dobrzański – proboszcz parafii Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Połańcu, ks. Marcin Polak, ks. Władysław
Gwóźdź, ks. Stanisław Kosowicz, ks. Krzysztof Lechowicz, ks. Stanisław
Bastrzyk, ks. Paweł Cygan – dziekan dekanatu połanieckiego. Również
i siostra zakonna – Grażyna Maria Kula ze Zgromadzenia Franciszkanek
Rodziny Maryi w Krakowie. O oprawę muzyczną mszy św. zadbali: Piotr
Motyka – organista tutejszej parafii i Feliks Warchałowski – ostatni czynny tenor chóru powstałego w czasach probostwa ks. Stanisława Zbroi.
Nagłośnienie na zewnątrz kościoła przygotował Leszek Kasiński. Kazanie
wygłoszone przez ks. Stanisława Kulę, poświęcone osobie księdza prałata
i jego kapłańskiej posłudze, przepełnione nutą historii i patriotyzmu, bardzo wzruszyło zgromadzonych wiernych, w pamięci których ks. Stanisław
Zbroja jawi się jako ostoja wiary, sprawiedliwości i prawdy w tych, jakże
ciężkich, wojennych i powojennych czasach. Po chwilach pełnych refleksji
i zadumy, jakie towarzyszyły wiernym podczas kazania, odbyło się uroczyste
odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać księdza prałata.
Do powyższego aktu poproszeni zostali przedstawiciele grupy inicjatywnej,
dzięki której postać ks. Stanisława Zbroi została uwieczniona w pamięci
wdzięcznych parafian: panie – Dorota Reguła, Kazimiera Majka, Teresa
Switek, pan Grzegorz Sowiński.
Pod tablicą pamiątkową złożono także symboliczną wiązankę kwiatów.
Płyta została wykonana z czarnego marmuru przez Zakład Kamieniarski
Państwa Kwiatkowskich z Połańca, którzy również podjęli się renowacji
grobu księdza prałata. Całość przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu
finansowemu wiernych.
20

Tablica upamiętniająca postać ks. prałata Stanisława Zbroi

Odnowiony grób ks. Zbroi na nowym cmentarzu w Połańcu

21

Dzięki staraniom grupy inicjatywnej postać księdza prałata została
przedstawiona także na portrecie wykonanym przez jedną z pracowni
fotograficznych w Rzeszowie. Po mszy świętej licznie zgromadzeni wierni, zaproszeni goście, przedstawiciele samorządowi, poczty sztandarowe,
strażacy, wzięli udział w procesji wokół kościoła, której miłym akcentem
był udział dziewcząt w strojach krakowskich i jedynej dziewczynki w stroju
komunijnym sypiącej kwiatki. Być może byli to wnuczkowie dawnych
parafian prałata Zbroi. Po procesji wspólnie odśpiewano Te Deum. Wierni podziwiali także wystawę fotograficzną autorstwa grupy inicjatywnej,
z sentymentem wspominając postać ks. Zbroi z czasów, kiedy kapłan był
proboszczem w połanieckiej parafii. Jak dobrze, że pamięć o księdzu prałacie jest ciągle żywa!
Również i Rada Miejska w Połańcu upamiętniła postać księdza prałata,
podejmując Uchwałę nr XVI/105/11 z dnia 29 września 2011 r. na mocy
której jedna z ulic miasta otrzymała im. ks. Stanisława Zbroi. Ulica ta znajduje się na osiedlu Południe.
Tak się tworzy historię, tak się ją upamiętnia, tak się jej uczy. A nasza
Ziemia Połaniecka ma szczęście do mądrych i dobrych ludzi, prawdziwych
patriotów. Prałat Stanisław Zbroja jest tego najlepszym przykładem.

Wystawa zdjęć o ks. Zbroi
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Grupę inicjatywną tworzyły następujące osoby: Dorota Reguła, Kazimiera
Majka, Teresa Switek, Grzegorz Sowiński, Renata Sowińska, Krystyna
Łukaszek.
Pracę grupy wsparły następujące osoby: Leszek Kasiński, Anna Guzik,
Ludwik Kosowicz, Jan Spychała, Dorota Murczkiewicz, Zofia Bednarska,
Stefania Marczewska, Zbigniew Sobolewski, Aleksandra Switek, Agata
Nowakowska, Agnieszka Małek, Wojciech Reguła.
Z wielką radością stwierdzamy, że nasza inicjatywa została tak serdecznie
i szczerze wsparta przez parafian parafii Połaniec i Ruszcza oraz rozproszonych po Polsce połańczan.
Staropolskie Bóg zapłać kierujemy do wszystkich, którzy nas wsparli
modlitwą, ofiarowanym postem, cierpieniem oraz ofiarą pienieżną. Wasze
wzruszenie, łza w oku, uśmiech gdy wspominaliście ks. prałata Zbroję były
inspiracją do pracy.
Szczęść Boże wszystkim!

Jak Małgorzata przedstawiła księdza prałata
Z ust niemłodych, nader często spękanych,
Usłyszałam jakże barwne opowieści
O kapłanie, co charyzmę miał ogromną!
Jedna strona naraz tylu słów nie zmieści…
Ksiądz Stanisław w Skarżysku Książęcym
Przyszedł na świat, gdy panował fin de siecle!
Cóż napisać? Będąc pacholęciem
Tak naprawdę rozpoczynał swój wiek…
Wiosna przyszła, marzec miał się ku końcowi.
Wstęga życia spowijała kawał świata…
Państwo Zbroja – Leokadia i Mikołaj
Nie wiedzieli, że piastują prałata…
Rósł syneczek im, jak malowany!
Religijny od kołyski był…
Bystry nad swe pokolenie.
Boga kochał, ile tylko miał sił.
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Brał nauki w Szkole Powszechnej
Przy Fabryce Klimkiewiczów w Skarżysku.
Na Sandomierz obrał drogę młodzieniec,
Kiedy w nocy anioł mu się przyśnił…
Rzekł do Stasia skrzydłem go muskając:
„Choć posturę masz rycerską i nazwisko,
Zapamiętaj chłopcze – ziemski synu!
Jedno z drugim to jeszcze nie wszystko.
Nie dla Ciebie oręż i posażne panny!
Tyś stworzony do kapłańskiej sutanny! ”
Tak gimnazjum, później seminarium
Staś ukończył w mieście królów, Sandomierzu.
Przez biskupa Ryxa wyświęcony,
Który w niego od początku wierzył…
Mirzec, Bieliny Opatowskie, Zwoleń
Na nowego wikariusza czekały…
Doszła kresu pierwsza wojna światowa!
„Kraj nasz wolny! ” – wołał głośno lud cały.
I „Mazurek Dąbrowskiego” stał się hymnem.
„Jeszcze Polska nie zginęła…” z piersi wyszło!
A zacnemu kapłanowi Zbroi,
Za probostwem probostwo objąć przyszło.
Bliżyn, Grabowiec, Tarłów, Modliborzyce
Witały księdza proboszcza – Zbroję!
Tak jak brama się rozwarła przed rycerzem,
Tak i one rozwarły swe podwoje…
Był rok tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty.
Wybuchła druga wojna światowa!
Minął czas na sentymenty…
Katyń, Oświęcim! Łapanki! Kontyngenty!
Rzeź zaczęła się od nowa…
Jak w amoku szalała wojenna zawierucha!
„Czas mi ruszać do Połańca, nim wyzionę ducha”–
Kapłan Zbroja rzekł do siebie samego
Wysiadając z kolejki w Sieragach.
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Chwycił bagaż i pieszo do parafii podążył,
Bo kondycją się cieszył nie lada!
Nim skończył odmawiać litanie, różaniec,
Przed oczami mu wyrosło nasze miasto,
Połaniec!
Dzień i noc! Bez żadnej przerwy,
Nie zważając na swe zdrowie i nerwy,
Proboszcz Zbroja – ryzykant z urodzenia,
Taki człowiek nigdy się nie zmienia…
Własną pierś za parafian nadstawiał!
Nocleg dawał, strawy nie odmawiał.
Krył przed wrogami swoich wiernych.
Jak święty Marcin przygarniał pod swój płaszcz…
I dziewczynkę wziął na wychowanie…
Dźwięczny głosik jej wypełniał plebanię,
Kiedy wspólne odmawiali „Ojcze Nasz…”
Wrogów wojennych traktował ksiądz kantem…
Dzwony kościelne skrył przed okupantem!
Trzy małe sygnaturki Niemcom w zamian dał…
Po wojnie znów dzwony biły na rezurekcje,
A każdy człek płacząc klękał tam, gdzie stał…
Raz za razem kapłan dawał wiernym lekcję…
Gdy brał proboszcz pierwsze tony Te Deum…,
Ludziom ciarki przechodziły przez ciało …
Tembr miał mocny.
Dziś powiedzą, że medialny.
Drugi po nim tylko echo miało…
Ewangelie wszystkie znał na pamięć,
Bowiem mieścił je w swym palcu małym!
Przy kazaniach, które głosił wprost z ambony,
To witraże, choć statyczne – same drżały!
Młodym stułą ciasno wiązał dłonie…
Chrzcił dzieciątka, do komunii potem słał.
Zmarłych wiódł na drugą stronę…
Parafianom często na organach grał!
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Ach! Jak ten ksiądz wielbił muzykę!
Spod jego palców ileż wyszło sonat,
Polonezów, walców!
I chór proboszcz nastrajał…,
Rzecz jasna – mieszany!
Soprany, alty, tenory, basy!
Z łezką w oku wspomina te czasy
Ostatni tenor…
A te organy!
Ten dźwięk ich znajomy…
Rzekną parafiany!
Czas robi swoje…
Dziś miech poprawiony!
I każda piszczałka nie przez byle śmiałka…
Kapłan był człowiekiem pełnym wigoru!
Z ogromnym, jak on sam, poczuciem humoru!
Ten śmiech rubaszny i ten dowcip…
Pierwsza klasa!
Nie było na niego asa!
Był dalekowzroczny, lecz nie przez okulary!
Po latach potwierdzi to młody i stary…
A gdy chrztu Polski tysiąclecie nastało,
Biskup Lorek uczynił księdza prałatem!
Lecz proboszcz nie chełpił się swemi tytuły…
I nie kończę pisania mego na tem.
Proboszcz Zbroja był w Połańcu dwadzieścia dziewięć lat.
„Czas odchodzić. Już nie dla mnie ten świat”–
Mawiał z cicha wznosząc głowę ku niebiosom.
Schyłek żniw był, z pól zniknęły kłosy…
Przyszedł sierpień, z nim dziesiąty dzień.
Rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty pierwszy.
Po proboszczu został tylko cień i kronika,
I te parafialne księgi, w których pisał,
Co ważnego się działo…
Faktów, imion, nazwisk, dat tam niemało!
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I została jeszcze po nim ta nauka:
„Kochać tych, co nas kochają, to nie żadna sztuka! ”
W swą ostatnią drogę wyruszył prałat Zbroja…
A gdy trumnę ponieśli połańczanie na cmentarz,
Orszak płakał za kapłanem i niebo płakało…
Pan Bóg zawsze o swych sługach pamięta…
Miał Połaniec proboszcza nad proboszcze!
Garścią wspomnień po latach sypną wierni.
Takich ludzi dzisiaj rzadko świat wydaje…
Inne czasy mamy! Inne obyczaje!
Chrześcijanie jakby mniej są miłosierni…
Któż po księdzu Stanisławie nastał?
Oto i kolejni proboszczowie:
Ks. Asendi, ks. Wieczorek i ks. Wamyj.
A stary kościół niczym twierdza stoi
I wokół niego pną się kasztany,
Które szumiąc cytują znane nam słowa
Dziś już świętej pamięci księdza Zbroi:
„Gdzie praca tam i modlitwa”.
Chwała niechaj będzie kamieniarzowi,
Co fachem swym błysnął na kapłańskim grobie,
Gdzie wierni modląc się hołd składają
Księdza proboszcza osobie…
Ja księdza Zbroi nigdy nie poznałam.
Jeszcze nie było mnie na świecie…,
Lecz jako historyk na papier przelałam
O kapłanie parę wersów…
Resztę sami dopowiecie…
Małgorzata Dalmata-Konwicka
Połaniec, 10 sierpnia 2015 r.
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Wspomnienia o księdzu Stanisławie Zbroi
i czasach w których żył

Ksiądz Józef Wójcik na podstawie książki
Infułat z Suchedniowa Czesława Ryszki

Ks. Stanisław Zbroja, ks. Janusz Krzak, ks. Józef Wójcik,
aptekarka Maria Leleszowa, pani Piątkowska – gospodyni
ks. Zbroi, Teresa Balon (Bolon), Regina Maj
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Stare miasteczko nad Wisłą, pamiętające czasy Kazimierza Wielkiego,
posiadało piękny, stylowy kościół z końca XIX wieku (poprzedni, modrzewiowy z XV wieku, spłonął w pożarze miejscowości w 1889 r.).
W Połańcu warunki duszpasterskie były znacznie trudniejsze niż w Ożarowie. W tamtym czasie dostać się w ogóle do Połańca można było tylko
furmanką ze Staszowa – około 18 kilometrów. Dopiero w 1962 r. zbudowano drogę. Do parafii należały 24 okoliczne wioski, do kilku z nich
trzeba było dojeżdżać, by nauczać religii. Pociechą był fakt, że parafianie
wprost uwielbiali swojego proboszcza, ks. prałata Stanisława Zbroję, za jego
bezinteresowność, otwartość na ludzi. Ksiądz Józef zamieszkał na plebani,
drugi wikary, ks. Michał Rejmer na wikarówce. Niestety, ks. Wójcik i tu nie
otrzymał zezwolenia władz na nauczanie religii w szkole. Uczył więc poza
nią, dojeżdżając raz w tygodniu do Ruszczy, a także kilku innych wiosek.
W tej sytuacji nie zagrzał długo miejsca w parafii i po roku przeniesiono
go do Wsola.

Wspomnienia osób mieszkających lub pracujących
na plebanii połanieckiej
Regina Maj – wspomnienie z 2012 r.
Po śmierci mojej mamy w 1941 r. ks. Stanisław Zbroja zaproponował
mi pobyt na plebani. Miało to uratować mnie przed wywózką do Niemiec.
Zostałam tam do końca wojny, pomagając w prowadzeniu gospodarstwa
pani Piątkowskiej, która była gospodynią księdza.
Przez te wszystkie lata widziałam jakim wspaniałym człowiekiem był
ks. Zbroja. Interesował się swoimi parafianami, wczuwał się w sytuację
każdego człowieka, pomagał, doradzał, sam narażał własne życie. Był
wspaniałym kaznodzieją, głoszącym, że Bóg kocha każdego człowieka.
Sam postępował zgodnie z głoszonymi słowami, będąc dobrym i radosnym
człowiekiem.
Wojna to czas ciężki i trudny. Do księdza przychodzili ludzie z różnymi
sprawami. Przyjmował wszystkich, kazał nakarmić, dawał nocleg. Jedni
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zostawali na krótko, inni na dłużej. Pamiętam jak na wikarówce mieszkała
księżna Radziwiłłówna (Jadwiga Popiel – siostra Radziwiłłowej) z dwojgiem dzieci. Mieszkała tam również bratowa pani Piątkowskiej z synami
w czasie, gdy jej mąż był na wojnie. Mieszkał również student medycyny,
jak również różni księża. Zatrzymała się tu także grupa uciekająca przed
Ukraińcami, którzy spalili ich wioskę, a część mieszkańców wymordowali. Dla wszystkich robiłyśmy posiłki, a ksiądz proboszcz czuwał, żeby
wszyscy byli bezpieczni i nakarmieni. Sam prałat odżywiał się skromnie,
dużo pracował.

R. Maj (szósta z lewej w drugim rzędzie od góry) zdjęcie wykonane
na zakończenie szkoły podstawowej w Połańcu (klasa VII) 21 VI 1939 r.

Często były rewizje, wizyty Niemców i Rosjan. Chowaliśmy różne rzeczy
kościelne. Ksiądz proboszcz cały czas był narażony na aresztowanie. Aby
ratować swoje życie musiał ukrywać się przez 3 miesiące. Po wojnie dalej
pomagał potrzebującym. Wziął na wychowanie dziewczynkę Tereskę, aby
pomóc wielodzietnej rodzinie. Był człowiekiem Bożym, dającym siebie
innym, który nie zatrzymywał dla siebie niczego. Do kościoła wchodził
wspólnie z parafianami, wcześniej się z nimi witając, zawsze głównym
wejściem.
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Po zakończeniu mojego pobytu na plebani ks. Zbroja napisał mi zaświadczenie o pracy, które po latach przydało mi się do emerytury. Był
przewidujący. Wspominam go bardzo ciepło i radośnie, darząc go wielkim
szacunkiem.

Regina Maj – wspomnienie z 2015 r.
Po raz pierwszy spotkałam ks. Stanisława Zbroję jesienią 1941 r. Stałyśmy
z mamą przed domem rodzinnym w Zrębinie. Ksiądz szedł z przystanku
kolejki wąskotorowej w Sieragach do Połańca, aby objąć parafię Połaniec
pod swój zarząd. Zatrzymał się przed nami wyjaśniając, że nikt nie mógł
wyjechać po niego furmanką, ponieważ ludzie zajęci są pracami rolniczymi.
Rozmawialiśmy krótko, ale ta rozmowa utkwiła mi w pamięci.
W listopadzie 1941 r. zmarła moja matka Katarzyna Maj. Miałam wtedy
18 lat. Mama była kobietą bardzo zaradną. Umiała pięknie szyć i dobrze gotować. Umiejętności te pozwoliły jej zarabiać na utrzymanie licznej rodziny.
Było nas dziewięcioro: 3 chłopców i 6 dziewcząt. Ojciec pracował na roli.
Niemcy po kapitulacji Polski panoszyli się na naszej ziemi. Od 17 września drugi agresor atakował nas od wschodnich granic. Niemcy zarządzili
na terenie Połańca nabór młodych ludzi do przymusowej pracy na rzecz
Rzeszy hitlerowskiej.
Proboszcz Zbroja zapamiętał, że jesteśmy liczną rodziną bez matki i jej
zarobków. Zaproponował mi pracę na plebani, aby uchronić mnie przed
wywózką na przymusowe roboty i odciążyć ojca od obowiązku utrzymywania mnie ze swoich zarobków.
Od 1941 r. podjęłam pracę na plebanii i tam przebywałam do 1946 r.
Nie miałam wielu obowiązków. Obsługiwałam licznych gości, pomagałam
księdzu, wykonywałam drobne prace, opiekowałam się kwiatami. Z tego
okresu zapamiętałam przykrą dla mnie sprawę. Dotarła do mnie wiadomość, że Niemcy wyznaczyli mojego ojca do pędzenia kontyngentu bydła
do Sandomierza. Ojciec z grupą mężczyzn wyznaczonych do tej pracy
oczekiwał w pobliżu nieistniejącego już budynku urzędu gminy na rozkazy Niemców. Rozpłakana powiedziałam ks. Zbroi o tym wydarzeniu.
Zareagował szybko. Za pośrednictwem Niemca czasowo mieszkającego
na plebani, ks. Zbroja tak sprawę załatwił, że mój ojciec został skierowany
do przymusowej pracy tj. rąbania drzewa na plebani. Kiedy tata przyszedł
do pracy, ksiądz odesłał go do rodzinnego domu w Zrębinie. Byłam bez32

granicznie wdzięczna za ocalenie ojca dla nas – dzieci – bo wielu ludzi
z przymusowych prac nie wracało.
W tym czasie, kiedy przebywałam na plebanii była tam też jako współlokator kobieta z dwoma synami, których ojciec powołany został na wojnę
i po kapitulacji Polski z Niemcami nie powrócił do rodziny. Jeden z tych
chłopców został po wojnie księdzem. Kobieta ta pochodziła z tzw. Kresów.
Ksiądz Zbroja opiekował się też swoim siostrzeńcem Stanisławem
Kotwicą, zwanym przez nas Jurkiem – studentem, który po wojnie został
lekarzem. Po wielu latach spotkaliśmy się przypadkowo w szpitalu w Łodzi,
gdzie mieszkałam na stałe. Poznał mnie i pomógł powrócić do zdrowia.
Podczas pobytu na plebani byłam świadkiem tragicznej śmierci dwóch
nieznanych mi kobiet. Rozstrzelano ich blisko mostu. Jedna z nich najprawdopodobniej handlowała mięsem cielęcym. Temu bestialstwu nie
można było zapobiec.
Pamiętam też, że pewnego dnia idąc z wikariatu na plebanię widziałam jak Niemiec prowadził przed sobą dziewczynkę i chłopca w wieku
od 5 do 7 lat. Dla Niemca byłam niewidoczna, ale ja widziałam okrutną
scenę śmierci tych dzieci. Słyszę do dziś huk wystrzału, gdy o tym mówię.
Dat tych wydarzeń nie pamiętam.
Ksiądz Zbroja to był taki swój człowiek. Cokolwiek zjadł, nie grymasił
nic. Jak miał trochę czasu to rąbał drzewo. Wszyscy mogli przyjść i poradzić
się. Z każdym porozmawiał, każdego pogłaskał, każdemu okazał szacunek.
Tam była Radziwiłłowa, dał mieszkanie na wikariacie kiedy była w potrzebie. Niemcy chcieli aresztować ks. Zbroję. Ktoś znajomy ostrzegł go,
więc po ostrzeżeniu nie nocował na plebanii.
To był jak anioł człowiek. Ksiądz Zbroja był zawsze uśmiechnięty, zawsze życzliwy dla każdego. Zawsze komuś coś załatwiał np. Radziwiłłowej
mieszkanie lub zorganizował opiekę dla duchownego chorego na tyfus.
Nikt o tym nie wiedział, bo zabrano by księdza do szpitala.
Stwierdzam, że jeśli to było tylko możliwe każdy człowiek potrzebujący
pomocy znalazł ją zawsze na plebani. Wiadomo mi, że ks. Zbroja pomagał
pani Marii Leleszowej – właścicielce apteki w trudnych dla niej chwilach.
Jestem też świadkiem, że po zajęciu wschodnich terenów Polski przez
Sowietów, ks. Zbroja przyjął na krótko grupę Polaków w liczbie 15‒18 osób
z terenu Ukrainy, którzy chcieli znaleźć schronienie w Polsce w obawie
o swe życie. Szukali lokum i nie mieli na początku u kogo się zatrzymać.
Z pracy na plebani zrezygnowałam w 1946 r. Do domu rodzinnego
odwiózł mnie osobiście ks. Zbroja mówiąc ojcu Zwracam ci córkę.
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Już po moim odejściu z plebanii nasza rodzina była nadal związana
z osobą ks. Zbroi i z połaniecką plebanią. Brat Stanisław Maj był murarzem
i na polecenie prałata wykonywał prace remontowe na plebanii, w kościele
i na cmentarzu. W okresie probostwa ks. Wieczorka budował ze wspólnikiem Grabowskim wikariat. Ja, ilekroć przyjeżdżałam z Łodzi do Zrębina,
odwiedzałam księdza prałata. Zawsze był dla mnie życzliwy i przyjacielski.
Osobowość ks. Zbroi miała i nadal ma wielki wpływ na moje życie duchowe.
Księdza, a późniejszego prałata cechowała szczerość, serdeczność, opiekuńczość, dobroć.

Pani Regina Maj przed tablicą upamiętniającą ks. Zbroję

Anna Kaczmarczyk z domu Lech
Na plebanię, której gospodarzem był wówczas ks. Stanisław Zbroja, trafiłam
w wieku 12 lat. Obecnie mam 71 lat. Gospodyni księdza pani Stanisława
Piątkowska chorowała na egzemę. Nie mogła moczyć rąk w innej wodzie
niż deszczówka. Myłam za nią naczynia, przynosiłam z okolicznych studzien wodę, bo w studni plebańskiej była woda nienadająca się do spożycia.
Chodziłam do gospodarzy po mleko, do sklepu po zakupy, sprzątałam
na plebanii i w izbach na wikariacie gdzie mieszkał ksiądz wikariusz.
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W godzinach przedpołudniowych uczęszczałam do szkoły w Połańcu
na zajęcia lekcyjne. Matka gospodyni była już staruszką, mieszkała w Solcu
nad Wisłą, więc córka często ją odwiedzała. Gdy byłam już nieco starsza
zastępowałam gospodynię przy kuchni. Wcześniej też uczestniczyłam
w przygotowaniu posiłków dla księży i gości. Obierałam ziemniaki, kroiłam
warzywa itp. Szkołę podstawową ukończyłam podczas pobytu na plebanii.
Ksiądz Zbroja czasem pomagał mi w nauce.
Na plebanii mieszkałam 6 dni w tygodniu. Popołudnia niedzielne
spędzałam z rodzicami i rodzeństwem na Rybitwach. Gdy śpieszyłam
się w niedzielę z myciem naczyń, a ksiądz proboszcz to widział, pomagał
mi wycierać naczynia kuchenne i układać w szafkach, abym wcześniej
mogła iść do swojej rodziny. W tym czasie proboszcz sam organizował
kolację dla siebie i wikariuszy. Ksiądz Zbroja jadał bardzo skromne kolacje.
W jedzeniu nie wybrzydzał. Jadł bez szemrania, to co było przygotowane.
Nie pamiętam, żeby podczas mojego na plebanii pobytu proboszcz
Zbroja był chory. Zawsze tryskał zdrowiem i humorem. Dbał też o moje
zdrowie. Wypędzał mnie do dentysty gdy zauważył, że boli mnie ząb.
Polecał mi plombować zęby, aby się dalej nie psuły.
W tym czasie gdy byłam na plebanii nie było jeszcze prądu elektrycznego
w Połańcu. Doprowadzony został dopiero w 1960 r. Świeciliśmy lampami
naftowymi.
Każde wakacje spędzałam na plebanii, pomagając jak mogłam gospodyni.
Łącznie byłam tam około 6 lat. Przychodziła tu często pani Katarzyna Zysk,
która szyła szaty i bieliznę liturgiczną, cerowała, prała, prasowała, by księża
przy ołtarzu wyglądali pięknie. Pewnego razu w niedzielę, gospodyni była
u swej matki. Poleciła mi bym sama przygotowała makaron do zupy, która
była już wcześniej ugotowana. Nie umiałam się z tego zadania wywiązać,
co ksiądz zauważył. Wezwał na pomoc panią Katarzynę Zysk, która wyręczyła mnie w wykonaniu tej pracy.
Już jako podlotek rzadziej przychodziłam na plebanię, ale w okresie
większych uroczystości kościelnych było to koniecznością. Zjeżdżało się
na odpusty wielu księży. W kościele w konfesjonałach słuchali spowiedzi,
a na posiłek przychodzili na plebanię. Oprócz mnie na plebanii w tym czasie
jako stały mieszkaniec przebywała Tereska, którą przygarnęła gospodyni,
jako kilkuletnie małe dziecko. Opiekowała się nią jak matka. Ona też pochodziła z wielodzietnej, niezamożnej rodziny. Była jeszcze przedszkolakiem.
Ksiądz Zbroja był dla nas jak ojciec troskliwy i dobry. Nigdy mnie nie traktował jak sługę, ale jako domownika. Nie pracowałam już na plebanii, ale
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ksiądz o mnie pamiętał i zapraszał mnie, aby niepostrzeżenie dać mi trochę
pieniędzy, bo wiedział, że jest mi trudno żyć bez pomocy. Wspominam go
jako życzliwego, wesołego, pełnego humoru i ciepła człowieka.
Był i jest nadal dla mnie wzorem na drodze życia osobistego i duchowego.

Teresa Balon - bardzo miłe wspomnienia z lat młodzieńczych
Pani Piątkowska pochodziła z Solca nad Wisłą. Była kobietą wykształconą,
nauczycielką po studiach, pochodziła z bardzo dobrej rodziny. Jej wujek był
wykładowcą w Radomiu, a później dyrektorem liceum ogólnokształcącego
w Solcu nad Wisłą. Gdy ks. Zbroja był proboszczem w parafii Tarłów, pani
Piątkowska została jego gospodynią. W 1941 r. wraz z prałatem rozpoczęli
służbę w Połańcu.
Pochodzę z Rybitw z wielodzietnej rodziny. Miałam 4,5 roku, kiedy zostałam zabrana przez panią
Stanisławę Piątkowską na plebanię
w Połańcu, gdzie proboszczem był
ks. Stanisław Zbroja. Zamieszkiwałam tam od 1954 r. do 1970 r. –
to była wtedy moja najukochańsza
rodzina. Zanim ja trafiłam na plebanię, to wcześniej pani Piątkowska opiekowała się innym dzieckiem, które po pewnym czasie
wróciło do rodziny.
Niewiele pamiętam, bo byłam
małym dzieckiem, ale od pierwszego dnia mojego pobytu na plebanii odczuwałam ciepło i zrozumienie jakie udzielało mi się
od ks. Stanisława Zbroi i pani
Piątkowskiej, mojej drugiej mamy.
W czasie odwiedzin moich prawdziwych rodziców nie chciałam
Od lewej pani Stanisława Piątkowska,
do nich wyjść, schowałam się
jej bratanek ks. Janusz Krzak i Teresa
Balon
za szafę.
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Ksiądz prałat Stanisław
Zbroja był wspaniałym i bardzo ludzkim człowiekiem. Pomagał wszystkim jak tylko
mógł i nikogo nie skrzywdził.
Pamiętam takie zdarzenia jak
odpusty w miesiącu sierpniu
i listopadzie. Wtedy dużo ludzi przyjeżdżało z okolic Połańca i praktycznie przebywali na wszystkich mszach.
Wówczas i w każdą niedzielę
ks. Zbroja zapraszał ich na poczęstunek, żeby nie byli głodni.
Był to prosty człowiek, bardzo
mądry i bardzo dobry, z sercem
wrażliwym na wszystkie ludzkie krzywdy. Chodziłam do LO
w Staszowie i przez cztery lata
mieszkałam w internacie. Przyjeżdżałam tylko na niedzielę.
Wtedy autobusy nie kursowały
tak często jak obecnie.

Pamiątka I Komunii Św. – ks. S. Zbroja,
S. Piątkowska, ks. Władysław Chrapek,
Teresa Balon

Ks. Zbroja odśnieża ścieżkę na plebanię
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Pani Piątkowska i ks. Zbroja
planowali wysłać mnie na studium do Ostrowca, ale niestety
nie udało się.
Nasze drogi, można by tak powiedzieć, rozeszły się w 1970 r.,
ponieważ z braku zdrowia udał
się ks. Zbroja do Domu Księży
Emerytów w Sandomierzu. Tam
też kilka razy go odwiedziłam.
Jestem mu bardzo wdzięczna,
gdyż w trudnych warunkach dał
mi wszystko i wychował. Jednym
słowem był to wspaniały człowiek. Odszedł 10 sierpnia 1971 r.
w Sandomierzu. Do tych króciutkich, ale jakże wspaniałych
chwil jakie przeżyłam dołączam
kilka zdjęć.

Ks. prałat S. Zbroja, Stanisława
Piątkowska, jej bratanek Ryszard Krzak,
Teresa Balon 1970 r.

Zofia Łowicka z domu Łabuszewska
W latach 1966‒68 byłam zatrudniona przez proboszcza Stanisława Zbroję
jako pomoc gospodyni Stanisławy Piątkowskiej. Moim obowiązkiem było
wyprać szaty liturgiczne i obrusy z ołtarzy i stołów, przygotować księżom
posiłek: śniadanie, obiad i kolację oraz posprzątać na plebanii i wikariacie
w tej części gdzie mieszkał ks. wikariusz, a także palić w piecach w okresie zimy. Wikarym w tym czasie był ks. Jan Glibowski. Za pracę płacił
mi ksiądz proboszcz.
Na plebanii zawsze byli goście z zewnątrz, a szczególnie dużo księży
przybywało na odpusty tj. 2 sierpnia i 11 listopada każdego roku. Wszyscy
duchowni stołowali się na plebanii. Jedli razem śniadania, obiady i kolacje, za wyjątkiem, gdy obowiązki nie pozwalały im spotkać się o tej samej
godzinie. Przy stole rozmawiali, ale nie zwracałam uwagi na treści tych
rozmów. Czasem słyszałam tylko głośniejszy śmiech.
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Plebania nie miała dobrej wody pitnej. Nosiłam wodę ze studni od Brzostowiczów tj. sąsiadów z przeciwnej strony ulicy, wówczas Osieckiej obecnie
Kardynała Wyszyńskiego. Ksiądz proboszcz był bardzo zadowolony z mojej
pracy, co wyrażał uśmiechem, miłym słowem lub gestem. Na plebanii była
zawsze miła, serdeczna atmosfera. Dla mnie ks. Zbroja był wyjątkowo
dobry. Mówił do mnie po imieniu. Czułam się jak jego córka, a nie sługa.
Nigdy nie odezwał się do mnie niegrzecznie. Podczas mojego posługiwania na plebanii prawie codziennym gościem była bratanica księdza, pani
Kurosadowa, której mąż był organistą w naszym kościele. Jej mąż wcześnie
zmarł. Dzieci były jeszcze małe. Pochowany jest w Koprzywnicy. Gdy byli
jeszcze wszyscy razem, mieszkali na wikariacie. Po śmierci męża i ks. Zbroi
pani Kurosadowa mieszkała w tym domu, gdzie obecnie mieszkają Urszula
i Bolesław Jungiewiczowie.
Do spowiedzi przystępowałam zawsze wtedy, gdy w konfesjonale był
ks. Zbroja. Jego osobowość miała wielki wpływ na moje życie fizyczne
i duchowe. Stwierdzam, że w czasie nawału prac otrzymywałam zawsze
wyższe wynagrodzenie, z czego bardzo się cieszyłam.
Ksiądz Zbroja nie przyjął ode mnie żadnych pieniędzy w dniu mojego
ślubu, mimo że tradycyjnie każda młoda para zostawiała ofiarę pieniężną
za posługę kapłańską.
Podczas mojego pobytu na plebanii funkcjonowało w Połańcu kino stałe
w budynku wcześniej parafialnym, już nieistniejącym. Ksiądz zachęcał
mnie do oglądania filmów i dawał mi pieniądze na bilet.

Teresa Mazur – siostrzenica Zofii Walenciak
Zofia Walenciak to siostra Marii Bobrowskiej z d. Walenciak. Moja matka
i ciocia mieszkały w tym miejscu, gdzie obecnie stoi nowy dom. Ciocia
zmarła 24 grudnia 1989 r. w wieku 70 lat. Wiem, że pracowała na plebanii
podczas probostwa ks. Zbroi. Zatrudniona była w kuchni jako pomoc.
W tym czasie była tam też Regina Maj ze Zrębina i mała Tereska. Gospodynią, która o wszystkim decydowała była pani Stanisława Piątkowska.
Tereska była stałym mieszkańcem na plebanii. Wychowywała się pod opieką
gospodyni Stanisławy Piątkowskiej. Z Wymysłowa do Połańca chodziliśmy
pieszo. Miałam wtedy ok. 12‒14 lat. Gdy dostrzegał mnie ks. Zbroja w kościele, zawsze zapraszał na plebanię i polecał cioci, by poczęstowała mnie
herbatą i ciastem. Dla mnie był bardzo miły. Ciocia pracowała przez wiele
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Zofia Walenciak

lat. Wiem, że na odpusty 2 sierpnia i 11 listopada zawsze przygotowywała
plebania połaniecka większą ilość obiadów, ponieważ na ten dzień zjeżdżało
się dużo księży i każdy z nich z radością przyjeżdżał na odpust. Ksiądz
Zbroja był wspaniałym duchownym. Jego pobożność i prostota zjednywały
mu szczerą sympatię księży i parafian. Najczęściej moim spowiednikiem był
właśnie on. Odchodziłam od konfesjonału innym człowiekiem, niż byłam
przed spowiedzią. Ksiądz umiał przywrócić każdemu radość życia mimo
grzechów jakie usłyszał. Ciocia bardzo mile wspominała pracę na plebanii.
Oczywiście była to zasługa ks. Zbroi. Zawsze życzliwy, ciepły i z humorem.
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Wspomnienia dotyczące czasów wojny
Jadwiga Godzisz z Winnicy, z domu Gwóźdź
Urodziłam się 7 września 1922 r. Jestem najmłodszą siostrą Władysława
Gwoździa. Brat Władysław został we wrześniu 1939 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego razem z innymi z Połańca (m.in. ojcem pani Reginy Tarnowskiej
z d. Kwiatkowskiej). Zanim wyruszył na wojnę był już w związku małżeńskim
z Zofią Kierys. Z tego związku urodziła się córka Władysława. Po pewnym
czasie doszła do rodziny wiadomość, że Władysław zaginął pod Modlinem.
Jego brat, Stanisław, prowadził poszukiwania zaginionego przez różne instytucje i kontakty z osobami, które widziały go po raz ostatni pod Modlinem.
Prowadzone poszukiwania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.
Ksiądz Zbroja był lubiany na Winnicy.
Tu było też pole należące do parafii. Lubił tu
przychodzić ubrany w czarny płaszcz i biały
kapelusz, aby doglądać to pole. Dzieci wtedy
biegły za nim, a on je błogosławił.
Pamiętam ks. Zbroję jak w procesji
przychodził, by się modlić o dobre zbiory
z pól, łąk i sadów. Były trzy ołtarze. Robione
je na wałach, gdzie była rampa. W tych miejscach ludziom było dobrze stać. Ostatni ołtarz był przy Jarzynie. Był on wójtem. Potem
zapraszał księdza na obiad. W tych czasach
pole było głównym źródłem utrzymania
na naszym terenie dla większości rodzin.
Władysław Gwóżdź
Pamiętam, że gdy ksiądz po wojnie przystąpił do malowania kościoła pytano piekarza Cypriana Jarzynę czy da złoto na pozłocenie głównego ołtarza. Cyprian
Jarzyna znany w Połańcu ze swojego poczucia humoru miał odpowiedzieć
Mam i dam, ale jak w ołtarzu zamiast św. Marcina będzie św. Cyprian.
Ksiądz Zbroja gdy mówił kazania nie mówił długo, ale ludzie lubili go
słuchać.
Przytoczone wyżej fakty dotyczące ks. Zbroi potwierdza również Zofia
Tomalska z d. Pawlak ur. 28 września 1922 r.
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Bogusława Nowakowska z domu Oleś
Jestem wnuczką Władysława Gwoździa. Mój dziadek w 1939 r. poszedł
na wojnę i już nie wrócił w rodzinne strony.
Moja matka Władysława miała pięć miesięcy gdy ojciec na zawsze
ją opuścił. Szlaku bojowego Władysława Gwoździa rodzina nie zna. Zapytany o miejsce wiecznego spoczynku żołnierza Wojska Polskiego Polski
Czerwony Krzyż przysłał odpowiedź, że ciało jego spoczywa w okolicach
Tobruku. Babcia drugi raz wyszła za mąż dopiero w wieku 60 lat i nazywała
się Strzępek. Z relacji mojej matki wiem, że babcia długo nie wierzyła w jego
śmierć. Wspominała go często jako prawego człowieka.

Maria Jednaki z domu Kurgan
Mój ojciec Adam Kurgan ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną im.
Fryderyka Chopina w Warszawie – Wydział Organistowski. Na końcowym
egzaminie otrzymał najwyższe oceny. Po ukończeniu wyżej wymienionej
szkoły pracował, ale nie wiem dokładnie kiedy to było i gdzie.

Adam Kurgan jako
nastolatek

Adam Kurgan – uczeń Wyższej Szkoły Muzycznej
w Warszawie

Po zajęciu Polski, Niemcy najbardziej bali się polskiej inteligencji.
W obawie przed aresztowaniem ojciec ze swoim kuzynem powędrowali
na wschodnie tereny Polski, bo tam Niemcy jeszcze nie dotarli ze swoim
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Adam Kurgan w mundurze wojskowym Armii Andersa – Maris

Adam Kurgan pierwszy od prawej

wojskiem. Doszli do Dubna. Tam rozłączyli się przez przypadek. Po 17 września stali się niespodziewanie obywatelami ZSRR polskiego pochodzenia.
Nie wiem w jakich okolicznościach ojciec został wywieziony w okolice Workuty. Tam ciężko pracował przy wyrębie tajgi. Rozchorował się na zapalenie
jelit. W miejscowym szpitalu leczył się pod opieką zakonnic, ale bardzo
wolno wracał do zdrowia. Z chwilą kiedy zaczęło się organizować na terenie
ZSRR Wojsko Polskie, zgłosił się na ochotnika i w Buzułku został wcielony
do Armii Andersa. Przeszedł cały szlak bojowy. Pod Monte Cassino był
ranny, ale niegroźnie. Otrzymał liczne odznaczenia wojskowe. Po wojnie
Armia Andersa nie mogła wrócić do swojego kraju, ponieważ rozpoczęły
się represje członków AK i innych (Żołnierzy Wyklętych). Generał Anders
i duża część jego żołnierzy znalazła miejsce schronienia w Anglii.
Po powrocie i po śmierci Antoniego Kurosada ojciec przyjął obowiązki
organisty w parafii św. Marcina w Połańcu. Pięknie grał, kontynuował pracę
z chórem męskim. Będąc organistą w Połańcu poznał mamę z d. Anioł.
Zawarli związek małżeński i zamieszkali w Piorach, które obecnie już nie
istnieją. Na miejscu naszej wioski stoją budynki elektrownii Połaniec.
Organistą był około dwa lata. Pamiętam, że w czasie świąt Bożego Naro43

dzenia śpiewał nam kolędy, a w czasie innych świąt pieśni religijne. Często
grał na skrzypcach. Zmarł 23 listopada 1971 r. Proboszczem wówczas był
ks. Emilian Assendi, następca ks. Stanisława Zbroi.
Pobyt mojego ojca w wojsku jest udokumentowany na zdjęciach.

High Ash Camp (Anglia) 15 VI 1947 r. Tak wygląda niedziela w obozie…
Adam Kurgan gra na skrzypcach.

Adam Kurgan – pierwszy od prawej z kolegami
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Janina Wrona z domu Jarzyna
Jestem córką Stanisława Jarzyny. Mój ojciec miał 7 braci i jedną siostrę.
Był najmłodszym bratem ks. Juliana Jarzyny, Cypriana – piekarza (ojca
Eugeniusza, Edmunda i Lucjana), Antoniego (ojca Kazimierza), Leona,
Władysława, Piotra, Józefa i siostry Walerii. W czasie wojny mój ojciec
był wójtem na Winnicy przez ok. 2 lata.
Wiem od ojca, że ks. Stanisław Zbroja bardzo dobrze znał język niemiecki. Mógł dzięki temu pomóc wielu ludziom jako tłumacz, gdy ze strony
Niemców dotykała ich niesprawiedliwość np. przymusowe wywózki czy
kontyngenty.
Pamiętam też lekcje religii z ks. Zbroją. W ręku miał długi, wiklinowy
pręcik. Lubił mówić gdy dzieci się rozpraszały: Gdzie się gapisz, gdzie się
patrzysz. To sprawiało, że klasa słuchała go uważnie.
Na Winnicy było parafialne pole. Przychodził je doglądać jak prawdziwy
gospodarz.
W czasie kazań wchodził na ambonę. Pamiętam jego donośny głos.
Ludzie z zaciekawieniem podnosili głowy do góry. Potrafił mówić ciekawie.

Maria Madejska – wnuczka Józefa Kuci
Henryk Kucia brat mojego ojca Ludwika, został postrzelony przez Niemców
30 czerwca 1943 r. gdy uciekał przez rzekę Czarną w kierunku od kościoła
w stronę ul. 11 Listopada. Był ożeniony z Genowefą Marczewską. Wykrwawił się tu gdzie obecnie mieszka pan Kosowicz. Miał 27 lat.
Józef Kucia mój dziadek, przeżył lat 55. Zginął dnia 29 lipca 1944 r.
od kul hitlerowskich. Za dwa dni w Połańcu były już wojska rosyjskie.
Był ostatnią ofiarą zastrzeloną przez Niemców w Połańcu, przy końcu ul.
Staszowskiej. Hitlerowcy podpalili wtedy kilka domostw.

45

15 września 1943 r. – tragiczne wydarzenie w Połańcu
15 września 1943 r. Niemcy zamordowali dwóch braci Eugeniusza i Edmunda Jarzynów oraz Piotra Sojdę. Bracia Eugeniusz i Edmund byli
synami piekarza Cypriana Jarzyny. Budynek gdzie mieszkali i gdzie była
piekarnia już nie istnieje, a był położony przy obecnej ul. Partyzantów
(dawnej Kirkuckiej) i kilkanaście metrów od obecnej ul. Kazimierza
Wielkiego. Eugeniusz 25 października skończyłby 19 lat, młodszy Edmund miał 16 lat.
Według relacji Marii Garboś z d. Doleżek, Leopolda Zalińskiego i Krystyny Kasińskiej z d. Kobos, Piotr Sojda wyrabiał sandałki na drewnianej
podeszwie i sprzedawał je na rynku w dni targowe. Podeszwa była podzielona na dwie części, co ułatwiało chodzenie. Prawdopodobnie werbował
go do partyzantki pan Kurgan z Piór. Po wyprowadzeniu Sojdy z domu
przez Niemców wybiegła za nim żona z kurtką, ale Niemiec stwierdził,
że kurtka nie będzie mu potrzebna. Dom Piotra Sojdy stał przy obecnej
ul. Kardynała Wyszyńskiego, tuż obok budynku gminy, na placu gdzie
obecnie jest dom państwa Rugałów.
Gdy przyszli Niemcy po Jarzynów, bracia ukryli się w przydomowym ogrodzie gdzie rósł groch wijąc się na tykach. Niestety hitlerowcy odkryli kryjówkę dzięki psu. Jak wspomina naoczny świadek
pani Marianna Lucyna Pawełek z d. Olesińska, Niemcy prowadzili
obydwóch braci piechotą przez ul. 11 Listopada. Matka w tym czasie
chcąc ratować synów wzięła pieniądze na okup i udała się w kierunku
gminy. Niestety nie zdążyła.
Niemcy doprowadzili braci Jarzynów i Piotra Sojdę do samochodu
stojącego w połowie obecnej ul. Kardynała Wyszyńskiego (naprzeciw
placu Wojnarowskich). Nie wiedzieli, że znajdują się blisko cmentarza.
W tym czasie, przypominał on raczej zagajnik porośnięty krzewami bzu
i drzewami, a nie cmentarz jaki znamy dziś z marmurowymi nagrobkami. Groby były ziemne, a we wrześniu ludzie nie zdążyli jeszcze wyciąć
krzewów. Niemcy przejechali kilkadziesiąt metrów dalej w stronę Łęgu.
Zawrócili. Ustawili samochód w pobliżu cmentarza na ulicy prowadzącej
w stronę Osieka. Skazani leżeli na podłodze samochodu i zsuwali się,
co widziała Krystyna Kasińska, wracająca z motyką od kowala Ignaca
Kłosińskiego.
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Młodych Jarzynów i Piotra Sojdę zastrzelono na cmentarzu i tam Niemcy
pozostawili ciała. Moment egzekucji pani
Krystyna obserwowała przez uchylone
drzwi z domu Murczkiewicza (“Igły”)
znajdującego się w miejscu gdzie obecnie
jest warsztat kamieniarski pana Kwiatkowskiego. Moment egzekucji widziała
też Stefania Majewska.
Należy wspomnieć jeszcze o postawie
braci tuż przed śmiercią. Wg pani Kasińskiej Eugeniusz krzyknął: Niech żyje
Polska, a wg pani Stefanii Majewskiej zaczął śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła,
Krystyna Kasińska z d. Kobos
a młodszy brat do niego dołączył. Mimo
rozbieżności fakt ten świadczy o wielkim
patriotyzmie i dojrzałości braci. Niemcy po egzekucji odjechali w stronę
Osieka.
Na cmentarz zbiegły się tłumy ludzi. Niektórzy mdleli na widok, który
ukazał się ich oczom. Była też matka. W pewnym momencie dał się słyszeć
stukot, jakby ciężkiego niemieckiego sprzętu. Zgromadzonych ogarnął
wtedy wielki strach, ktoś krzyknął, że Niemcy wracają i tłum bardzo
szybko rozproszył się. Każdy ratował się ucieczką – z wyjątkiem matki,
która pozostała nad ciałami synów. Stukot stawał się coraz głośniejszy,
aż okazało się, że przy cmentarzu u Machnickich uruchomiono młynek
do młynkowania zboża po młóceniu i to właśnie powodowało taki hałas.
Dla matki nic bardziej bolesnego ponad to co się zdarzyło, nie mogło się
przydarzyć. Grób synów Jarzyny znajduje się po prawej stronie alei, przed
grobem Nieznanego Żołnierza. Opatrzony jest napisem:
Grób ten pokrywa
dwóch braci Jarzynów
Eugeniusza lat 19 Edmunda lat 16
którzy odeszli w krainę duchów 15 IX 1943 r.
jakoby te kwiaty
kosą podcięte
serdeczną krwią
ziemię zrosili
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zginęli śmiercią
tragiczną zamordowani
przez Niemców
Józef Korczak ps. Gerwazy w 18 numerze Zeszytów Połanieckich pisze m.in.
Z opowiadań późniejszych wiem, że ojciec aresztowanych – Cyprian
sądził, że jest to planowane aresztowanie «na wykup», i trzeba przygotować
większą ilość pieniędzy. Usłyszane po pewnym czasie strzały od strony
cmentarza grzebalnego przeraziły go, i natchnęły jakimś złym przeczuciem
i natychmiast, pomijając naturalną dalszą drogę przez most (wtedy jedyny
drewniany most był w miejscu obecnego wiszącego), przebrnął w ubiorze
rzekę Czarną na wprost cmentarza, gdzie, tuż za bramą cmentarną, odkrył
wstrząsający widok. Jego dwaj synowie leżeli martwi w kałużach krwi.
Wszystko zrozumiał. Według opowiadań osoby, która była w tym czasie
w pobliżu, to, co usłyszała, to nie był krzyk, płacz czy jęk – lecz «ryk zranionego olbrzyma». Cyprian Jarzyna był bardzo silnym, zdrowym i dobrze
zbudowanym mężczyzną i mógł tak potężnie zareagować. To, co się działo
na cmentarzu, jest nie do opisania. Jedna z osób, nawet po kilkudziesięciu
latach, gdy poruszono ten temat, miała przerażenie w oczach i stawała
się jakaś splątana. Ojciec rozstrzelanych synów obejmował na przemian
jednego, to znów drugiego – tulił do siebie – miotając się jak oszalały.
Spoglądał w niebo, nie wiedząc – przeklinać i grozić – czy błagać i modlić
się o odwrócenie faktów, co stać się przecież nie mogło. Wszyscy mieszkańcy Połańca długo przeżywali ten dramat jak własny, osobisty bo były
to pomijając inną wymowę, jak dotychczas, najmłodsze ofiary oprawców
niemieckich w Połańcu tak bezceremonialnie zamordowane – bez znanej
przyczyny.
Ojciec zamordowanych synów – Cyprian – stracił na długi czas swój
żartobliwy sposób bycia, przekraczający niekiedy reguły żartu. Matka synów już nigdy nie miała na twarzy uśmiechu ani radości – poza głębokim
smutkiem i jakby «żalem do całego świata» za nieszczęście, jakie ją dotknęło. Jej twarz była ciągle jednakowa – sztywna – bez żadnej mimiki.
W tym samym czasie, kiedy zostali aresztowani Edmund i Eugeniusz,
przebywający w ich domu starszy brat stryjeczny – Kazimierz Jarzyna,
partyzant grupy Lotnej AK, a potem Jędrusiów ps. Sokół miał szczęście
uciec. W pogrzebie Eugeniusza i Edmunda oraz Piotra Sojdy nikt z konspiratorów – z wiadomych powodów – nie uczestniczył. Przewidywaliśmy
możliwość “kotła”, lub wzmożonego nadzoru do późniejszych represji.
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Eugeniusz Jarzyna i jego metryka urodzenia i chrztu

Świadectwa śmierci Eugeniusza i Edmunda Jarzynów wydane przez ks. Zbroję

Edmund Jarzyna na starym moście

49

Tragiczny dzień w Połańcu w relacji uratowanego przed
śmiercią Kazimierza Jarzyny - wspomina Kazimiera Majka
15 września 1943 r. w godzinach rannych
pędziłyśmy ja i siostra Janina krowę na łąkę
położoną na Zamościu. Tak nazywano
tę część Połańca położoną po lewej stronie rzeki Czarnej. Krowa wcześniej od nas
zobaczyła na moście psa i dwóch mężczyzn
z karabinami gotowymi do strzału, które
nieśli przed sobą idąc drewnianym wówczas mostem w kierunku ul. 11 Listopada,
gdzie była siedziba naszego gospodarstwa
rolnego. Krowa niespodziewanie zawróciła
i zaczęła uciekać na podwórko Bronisława
Łańki. Gdy zobaczyłam psa i Niemców idących w naszą stronę też zaczęłam uciekać,
ale do domu. Hitlerowcy szli defiladowym
Kazimierz Jarzyna
krokiem w kaskach zapiętych pod brodą,
powoli. Zdążyłam wrócić do domu i powiedzieć mamusi, że idą Niemcy z karabinami. Mama ostrożnie zbliżyła
się do okna. Ja stanęłam na palcach, żeby dostrzec co dzieje się na ulicy.
Dokładnie widziałam psa na smyczy, potężnego wilczura i dwóch mężczyzn
z karabinami. Mamusia zaczęła się głośno modlić, a ja z nią. Bałyśmy się
bardzo. Siostra zdążyła przybiec i stojąc za naszymi plecami widziała przez
okno przechodzących Niemców i psa. Nie wiedziałyśmy wtedy do kogo
poszli. W tym dniu mama zabroniła nam wychodzić z domu. Pogrzebu
zastrzelonych Eugeniusza i Edmunda nie pamiętam.
Na temat braci Jarzynów rozmawiałam z ojcem dopiero wiele lat
po wojnie. Dowiedziałam się wtedy, że do mojego ojca też Niemcy strzelali,
ale udało mu się zbiec przez rzekę, przez wał do Łęgu. Ukryli go Cubrowie zaścieliwszy w łóżku. Było to w marcu, w następnym roku. Długo nie
mówił nam o tym.
W tragicznym dniu 15 września 1943 r. u Cypriana Jarzyny był jego
bratanek Kazimierz Jarzyna. Opowiadał ojcu jak uratował się przed śmiercią. Zwierzył się mu ponieważ przyjaźnili się. Z domu Cypriana Jarzyny
wybiegli wówczas Eugeniusz, Edmund i on Kazimierz. Jeden z braci
Jarzynów skrył się między tyczkami z fasolą jaś. Drugi przeskoczył przez
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płot od strony Ramosów i ułożył się w rowie. Kazimierz skrył się w ubikacji przy stodole. Pies podbiegł do tej ubikacji, ale Kazimierz ściszonym
głosem po niemiecku wydał komendę: Szukaj, szukaj lub podobną. Pies
pogonił dalej. Niemcy nie słyszeli komendy dla psa i nie szukali w niej.
Tam przesiedział jakiś czas i dopiero potem zbiegł z tego miejsca. Niestety
pies odszukał obu braci. Niemcy zakuli ich w kajdanki i zaprowadzili
do urzędu gminy. Ponieważ byli na liście podejrzanych o działalność
przeciw Niemcom, to w sądzie doraźnym skazali ich na śmierć i w gminie
ogłosili wyrok. Rozstrzelali ich pod wiązem na cmentarzu blisko tego
miejsca, gdzie znajdują się obecnie ich mogiły. Pani Stefania Majewska
z ul. 11 Listopada widziała Jarzynów prowadzonych na cmentarz, ponieważ była w tym czasie na ul. Osieckiej, obecnie Kardynała Wyszyńskiego.
Opowiadała mi, gdy już byłam dorosłym człowiekiem, że widziała przez
szparę między deskami stodoły, pana Józefa Murczkiewicza na którego
mówiono Igła, moment egzekucji. Stodoła ta stała na granicy z cmentarzem. Ukryła się za snopkami w tej stodole i obserwowała oraz wsłuchiwała się co mówili w ostatnich chwilach życia bracia Jarzynowie. Młodszy
Edmund ukląkł przed Niemcem, swoim katem i prosił: Ja nic nie jestem
winien, ja chcę żyć. Starszy Gienek ostrym głosem powiedział mu: Wstań
nie proś się ich. I tak cię zabiją. Z chwilą gdy Mundek wstał Gienek zaczął
śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła…, a Mundek ze łzami za nim wtórował.
Nie umarli natychmiast. Agonia trwała kilkadziesiąt minut. Pierwszy
skończył życie Gienek. Gdy rodzice dobiegli do synów, oni jeszcze żyli.
Ich ciała jeszcze drgały.

Maria Jungiewicz z domu Rosół – wnuczka Piotra Sojdy
rozstrzelanego przez Niemców 15 września 1943 r.
Babcia Cecylia ze mną i bratem nie rozmawiała o dziadku. Nie chciała
wracać do bardzo przykrych w jej życiu chwil. Sama dźwigała ciężar
wszystkich obowiązków jakie na nią spadły. Mąż Piotr Sojda ur. 1 stycznia
1901 r. został rozstrzelany przez Niemców wraz braćmi Jarzynami Eugeniuszem i Edmundem 15 września 1943 r. Syn Władysław już po wojnie
został wywieziony do Rosji mając około 17‒18 lat, gdzie przebywał około
18 miesięcy. Moja matka, córka Piotra i Cecylii Sojdów, przeżyła 44 lata,
w tym przez 12 ostatnich lat ciężko chorowała na stwardnienie rozsiane.
Babcia zmuszona była zastąpić nam matkę prawie przez wszystkie lata
51

swojego życia z nami. Mimo wielu ciężarów umiała być człowiekiem pogodnym, miłym, serdecznym, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich. Uczyła
mnie i brata, żebyśmy się ze wszystkim zwracali nie do ludzi, ale do Boga
i u Niego szukali pomocy, abyśmy mogli wypełnić wszystkie obowiązki.
Nauczyła mnie pokory.
Mieszkałam w młodości blisko
plebanii. Zaprzyjaźniłam się z Teresą Balon, którą pani Stanisława
Piątkowska wzięła na wychowanie. Na plebanii byłam częstym
gościem. Miałam okazję widzieć
jak wiele dobra czynił ks. Zbroja
na rzecz swoich parafian, jak bardzo szanował drugiego człowieka.
Wikarym w tym czasie, gdy tam
chodziłam, był ks. Wójcik. Jego
zapamiętałam najbardziej. Uczył
nas z Teresą jeździć na rowerze,
. Od prawej Piotr Sojda z córką
chodzić na szczudłach, które sam
Stanisławą 1942 r.
zrobił. Czasem chodził też na tych
szczudłach sam, żeby nas zachęcić
i dodać odwagi.
Pamiętam, że w czasie odpustów 11 listopada i 2 sierpnia
od wczesnych godzin rannych
gromadzili się przed kościołem
żebracy i inwalidzi z widocznym
kalectwem. W te dni ks. Zbroja
wstawał bardzo wcześnie, szedł
pod kościół i zapraszał tych ludzi na plebanię, aby tam ugościć
ich przygotowanym wcześniej
posiłkiem. Pracę tę wykonywała
pani Stanisława Piątkowska z pomocą innych kobiet, które na te
dni przychodziły. Pani PiątkowStoją od lewej: Cecylia Sojda (żona
ska służyła swoją pracą nie tylko
Piotra) z córką Stanisławą i jej męks. Zbroi, ale wszystkim księżom
żem Stanisławem Rosół (rok 1948)
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pracującym w parafii i zaproszonym na uroczystości gościom. Zapamiętałam też, że wśród duchownych panowała zawsze przyjazna atmosfera,
żarty, śmiechy, dowcipy.

Dom Piotra Sojdy

Maria Rosół pierwsza od prawej 1958 r.

Stanisława Rosół, Helena Górka
z d. Smoleń, pani Kozłowska
z d. Wójcikowska
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Ksiądz Wójcik bardzo lubił grać w piłkę nożną. Prałat Zbroja nie był
z tego zadowolony. Mówił mu w naszej obecności: Jeździsz na te mecze,
jesteś po meczu posiniaczony, obolały, słyszysz tam wiele wulgarnych słów.
Po co ci to? Mimo takiej oceny pasji ks. Wójcika, błagał on ks. Zbroję,
żeby pozwolił mu jeździć z innymi na mecze. Ksiądz prałat był zmuszony
zastąpić go wtedy, szczególnie na sumie. Po tej mszy proboszcz chodził
z różańcem wokół kościoła i modlił się za swojego wikarego, żeby cały
i zdrów wrócił do parafii. Gdy przyjechał z wiadomością, że mecz wygrali
cieszył się razem ze swoim wikarym.
Pamiętam też, że pewnego dnia
przyszedł na plebanię starszy mężczyzna. W nocy zmarła mu żona.
Prosił o pochówek, ale skarżył się,
że nie ma pieniędzy na pogrzeb.
Przyrzekał, że po pogrzebie, kiedy
zapanuje nad wszystkim sprzeda
krowę i odda pieniądze. Wtedy proboszcz zapytał A masz ty dzieci?
Mężczyzna powiedział, że ma kilkoro. Nie pamiętam ile. Wówczas
proboszcz Zbroja zdenerwowanym,
podniesionym głosem zagrzmiał:
O lewej: Natalia Kucia z d. Laska,
Ty masz odwagę sprzedać jedyną
Władysława Gad z d. Gołębiowska,
Stanisława Rosół z d. Sojda, Łucja
żywicielkę rodziny? To czym ich naWrona z d. Tarnowska, Natalia
karmisz. Ani mi się waż to zrobić.
Wójcikowska
Ja jestem kapłanem i mam obowiązek grzebać umarłych, a twoim obowiązkiem jest wychowanie dzieci. Idź do domu i zajmij się przygotowaniami
do pogrzebu. I wyznaczył dzień i godzinę pochówku.
W czasie powojennym ludzie w Połańcu utrzymywali się tylko z pracy
na roli i hodowli zwierząt. Ksiądz to rozumiał i świadczył posługę kapłańską bezinteresownie, jeżeli była taka potrzeba. Pobierał pieniądze
od ludzi zamożnych, bo też musiał mieć jakieś środki na utrzymanie
plebanii i kościoła.
Widziałam, że księża wszystkie posiłki spożywali wspólnie. Na wszystkie większe uroczystości w parafii wierni przynosili drób, jaja, śmietanę,
ziemniaki, warzywa i inne produkty. Widziałam, że Teresa otoczona była
serdecznością, życzliwością i wielką troską o całość jej życia.
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Od lewej Jerzy Łukaszek i Jan Jungiewicz stoją przed budynkiem
gminy. Obok dom, w którym mieszkał Piotr Sojda

Mieczysław Bryk z Przeczowa – siostrzeniec Piotra Sojdy
Piotr Sojda był bratem mojej matki czyli moim wujem. Był kamasznikiem.
Zrobione przez siebie buty na drewnianej podeszwie sprzedawał na targu.
Jego żona Cecylia pochodziła z Sichowa i była córką nadleśniczego.
Potrafiła m.in. wypychać ptaki. Gdy Piotr poznał Cecylię dostał jakieś zajęcie w lesie. W młodości, gdy chodził z kolędnikami, odgrywał rolę Żyda.
Nic nie wiem o tym, czy był w jakiejś podziemnej organizacji. Wiem,
że został zastrzelony przez Niemców w dniu 15 września 1943 r. i był
to ostatni raz, kiedy Niemcy przyjechali do Połańca i zabili razem trzech
mężczyzn. Podobna akcja już się nie powtórzyła.
Jego syn Władysław był wywieziony do Rosji. Gdy wrócił po około
osiemnastu miesiącach, był ogromnie wycieńczony i osłabiony.

Piotr Kosowicz – wspomnienia o księdzu prałacie
Stanisławie Zbroi
Ksiądz Stanisław Zbroja był długoletnim proboszczem parafii św. Marcina
w Połańcu. Zapisał się w mojej pamięci jako oddany kapłan w pełnieniu
swojej misji. Zawsze bardzo mocno interesował się wszystkimi mieszkańcami swojej parafii. Znał problemy poszczególnych parafian, starał się pomagać rodzinom w trudnych warunkach życiowych; udzielał porad i pomocy
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w ich rozwiązywaniu. Pamiętam jak
przygarnął do siebie dziewczynkę
i ją wychowywał.
W czasie okupacji Niemcy żądali
wydania dzwonów na cele militarne. Wtedy symbolicznie przekazał
małą sygnaturkę, a dzwony zamurował w wieży kościelnej. Dbał
o porządek i wygląd świątyni, organizował malowanie wnętrza kościoła. Z jego inicjatywy powstał
nowy cmentarz, na którym został
pochowany.
W czasie wojny moi rodzice zgodzili się na pozostawienie u siebie
przez jedną noc małej (2 letniej)
Rodzina Kosowiczów
dziewczynki Małki Zilberberg; niestety tej nocy została ona osierocona. Kiedy moi rodzice zdecydowali się
na jej wychowanie ks. Zbroja wspierał ich w tej decyzji.
Dbał o utrzymanie kontaktu z księżmi pochodzącymi z parafii św.
Marcina i pracującymi poza Połańcem. Zapraszał ich na uroczystości
odpustowe, w trakcie których prosił ich o wygłoszenie homilii.

Anna Szczecińska z domu Łańka
Od babci Marii Kucharskiej wiem, że w czasie probostwa ks. Stanisława
Zbroi na terenie Połańca było 6 telefonów m.in. na plebani. U księdza był
główny punkt informacyjny w czasie wojny.
Proboszcz był informowany przez Niemców o nałożonych na społeczeństwo Połańca restrykcjach. Informowali go też mieszkańcy o tym, co dzieje
się w okolicy, ostrzegali przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Były
takie okresy, że ks. Zbroja musiał się ukrywać.
Babcia mówiła mi, że partyzanci czasem za zgodą ks. proboszcza przechowywali broń za głównym ołtarzem w kościele. Wejście było tak dobrze
zamaskowane, że nikt oprócz niego i tych co broń skryli nie mógł się nawet
domyślić, że za ołtarz można było wejść.
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Anna Szczecińska z d. Łańka z Grzegorzem Sowińskim

Po zajęciu przyczółka połanieckiego przez wojsko rosyjskie wiele osób
z terenów przyfrontowych znalazło schronienie na plebanii.
W tym czasie babcia Maria Kucharska dostarczała na plebanię żywność
dla wysiedlonych, ponieważ mieszkała w pobliżu. To samo robili inni
mieszkańcy Połańca.
Ryszard Kucharski brat mojej mamy mówił do mnie, że ks. Zbroja
we wszystko, co dotyczyło ludzi z jego parafii był całym sobą bardzo zaangażowany i zawsze reagował we właściwy sposób, co pamiętają parafianie
do chwili obecnej.
Mówił też wujek, że ksiądz szczególną opieką otaczał młodych mężczyzn
i dziewczęta, bo oni byli najbardziej narażeni. Przymuszano ich do pracy
przy kopaniu rowów frontowych, łapano i wywożono do Niemiec hitlerowskich na przymusowe prace.
Wujek Ryszard opowiadał mi nie jeden raz, że Niemcy chcieli zabrać
dzwony do przetopienia na armaty dla swojego wojska. Księdzu udało się
je zamaskować tak, że ich nie zabrano. Zamiast nich dał Niemcom małą
sygnaturkę. Szczegółów tego wydarzenia nie opowiadał.
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Teresa Łowicka, Maria Kalondji, Maria Kot, Maria Garboś,
Stanisław Borek
Pani Teresa Łowicka pamięta dzień,
w którym po kilkuletnim milczeniu
przez okres wojny z hitlerowskimi
Niemcami, rozdzwoniły się wszystkie
dzwony kościelne. Ludzie ze łzami radości klękali na ziemię, gdzie kto stał
i dziękowali Bogu i ks. Stanisławowi
Zbroi proboszczowi połanieckiemu
za ich ocalenie. Pani Teresa twierdzi
też, że dzwony z naszego kościoła
mają najpiękniejszy na całą okolicę
dźwięk.
Już po wojnie była też świadkiem
rozmowy pana Sikory z Niedziałek
(zapomniała jak miał na imię) z jej
teściową. Mówił ten pan do teściowej
w jej obecności, że ks. Stanisław Zbroja ukrywał Żydów, którzy w chwilach
wielkiego zagrożenia kryli się w niszy
W środku Teresa Łowicka z córką
za głównym ołtarzem kościoła. Dziwił
Marią i ks. Zbroją
się przy tym, że teściowa o tym nie
wiedziała. Nie mogła o niczym wiedzieć, bo w całym Połańcu nikt o tym nie
wiedział. Skąd pan Sikora miał takie informacje nie zdradził. Już nie żyje.
Siostra stryjeczna pana Sikory uzupełniła tę wypowiedź mówiąc, że miał
na imię Henryk. Zbierał różne wiadomości o treści historycznej. Zgromadzone materiały zostawił jej. Do chwili obecnej nie wszystko przejrzała
i nie wie, czy taka informacja jest zanotowana w pozostawionych przez
niego zapiskach.
Pani Łowicka zapamiętała rozmowę pewnego człowieka pochodzącego
z Sielca koło Staszowa gdzie mieszkał znany ze swego sadyzmu Resler
czyli Jędruś z Sielca z pochodzenia Niemiec. Resler zastrzelił bez powodu
wiele osób m.in. z Połańca: Jana Sutka1 kawalera oraz Jana Murczkiewi1 Jan Sutek to stryjeczny brat Heleny Siragi z d. Sutek i rodzony brat matki
Kazimiery Zugaj Janiny z d. Kruszyńskiej.
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cza2. Za swoją nieludzką działalność Resler został skazany przez polskie
podziemie na zasłużoną karę śmierci.
W sali szpitalnej ten człowiek opowiadał o ostatnich godzinach życia Reslera. Był on śledzony przez dłuższy okres czasu. Lubił wycieczki rowerowe
do lasu. W lesie czatowali na niego partyzanci wyznaczeni do wykonania
wyroku. Aby nie uciekł, postrzelono go w obie nogi. Miał ze sobą broń,
ostrzeliwał się. Odczekano aż wyczerpie wszystkie naboje i dopiero wtedy
wykonano wyrok. Nie określił ten pan daty zdarzenia. Czym wojował Resler od tego zginął. Zapisał się negatywnie w pamięci wielu rodzin z terenu
powiatu staszowskiego. W Połańcu też pamiętają jego czyny.
Pani Maria Kot z d. Kwiatkowska siostrzenica Heleny Murczkiewicz
żony Jana Murczkiewicza potwierdza, że go zastrzelili Niemcy, ale nie
wie, kto go zastrzelił i dlaczego. Nie znała wujka i nikt jej o tym nie mówił.
Urodziła się po jego śmierci.

Grób Jana Murczkiewicza na cmentarzu przy ul. Osieckiej i napis
na jego grobie

Świadkiem naocznym śmierci Jana Murczkiewicza i Jana Sutka była
Maria Garboś wnuczka Marii Bugaj z Rudnik, która w tym czasie była
2 Jan Murczkiewicz to wujeczny brat Stanisławy Górskiej, córki Józefy
Murczkiewiczównej czyli Józefy Ścisłowskiej oraz rodzony brat nieżyjących
już Feliksa Murczkiewicza, Władysława Murczkiewicza i innych.
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w Rudnikach u babci. Jan Sutek i Jan Murczkiewicz przywiezieni zostali
bryczką do Rudnik. Kto był woźnicą nie wie. Widziała jak Resler zmuszał
obydwu skazańców do ucieczki w stronę lasu. Sutek pobiegł, ale po kilku
krokach upadł na ziemię. Murczkiewicz wskoczył do ogródka i tam został
postrzelony. Rozrywał na sobie koszulę, gdy otrzymał drugą kulę, tym
razem w głowę. Resler bryczką odjechał z woźnicą w stronę Połańca. Nazwisko Niemca poznała pani Maria wiele lat później. Wtedy nie wiedziała
kim był człowiek, który strzelał. Miała kilkanaście lat. Dziś mówiąc o tych
wydarzeniach jest równie mocno wstrząśnięta jak wtedy.
Drugim świadkiem śmierci Jana Murczkiewicza i Jana Sutka był Stanisław Borek. W czasie wojny mieszkał w Rudnikach. Widział, jak Jędruś
z Sielca – Niemiec od lat zamieszkały na stałe w Polsce (chodził do szkoły
średniej w Staszowie) zastrzelił Jana Sutka. Do Jana Murczkiewicza strzelał dwukrotnie. Sobierajska z Rudnik znała Jędrusia i prosiła go w mojej
obecności, żeby podarował życie rannemu już Murczkiewiczowi. Wówczas Resler zdenerwowany tą prośbą chciał zastrzelić jej męża Walentego
Sobierajskiego. Ten jednak zdołał uciec przed swoim niedoszłym katem.

Grób Jana Sutka
i napis na tablicy
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Pacyfikacja wsi Strużki w 1943 r.
Na teren Turska i Strużek przyjechało z Rytwian dwóch Niemców. Wozem
konnym powoził Kalina. Przyjechali po kontyngent. Udało im się zabrać
jedną świnię, którą wieźli do Rytwian. Ruch oporu zorganizował na nich
zasadzkę w lesie w pobliżu Strużek. Zabito Kalinę i jednego z Niemców.
Drugi zbiegł. Konie same przyprowadziły wóz do Rytwian, gdzie stacjonowali Niemcy. Na drugi dzień wyruszyła do Strużek ekipa hitlerowców
celem zbadania zdarzenia jakie miało miejsce w lesie. Według informacji
zebranych przez Kazimierza Warchałowskiego, z wykształcenia historyka,
ekipa Niemców została ostrzelana przez nieustalonego partyzanta. Zginął
najwyższy rangą żandarm. Niemcy w odwecie przyjechali przed świtem
3 czerwca 1943 r. do Strużek i otoczyli je z wszystkich stron. Kto mieszkał
w pobliżu lasu i mógł szybko biegać uratował się. Większość mieszkańców
pozostała w swoich domostwach. Był to dzień świąteczny – czwartek –
Wniebowstąpienie Pańskie. Niemcy podpalili całą wieś. Unoszący się dym
oznajmił okolicznym wioskom, co dzieje się w Strużkach.
Pochodząca z Połańca rodzina Leona Spychały w liczbie pięciu osób
zakończyła życie w tym dniu. Leon Spychała był bratem dziadka Henryka
Spychały, syna Zdzisława.
Zmarła 3 listopada 2014 r., 94 letnia Helena Kosowicz z d. Wiatr widziała
pogorzelisko, ponieważ pobiegła z innymi z Luszycy do Strużek. Jej oczom
ukazał się krąg siedzących obok siebie, zwęglonych członków jednej rodziny – dorosłych i dzieci, obejmującyh się nawzajem wyciągniętymi rękami.
Łącznie zginęło w Strużkach 74 osoby. Oto lista zamordowanych zapisana
na podstawie księgi zmarłych parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Niekrasowie udostępniona przez ks. proboszcza Stanisława Bastrzyka.
Lp.

Imię

Nazwisko

Wiek

1

Marianna

Balicka

48

2

Wawrzyniec

Bobek

70

3

Wincenty

Bobek

30

4

Władysława

Bobek

28

5

Natalia Bogusława

Bobek

4

6

Wiesława

Bobek

3

61

7

Helena Teresa

Bobek

6 m-cy

8

Eleonora

Burcza

12

9

Wojciech

Chmielowiec

bd.

10

Stanisława z Gliców

Chmielowiec

21

11

Ludwik

Dróżdż

38

12

Stanisława z Durmów

Dróżdż

37

13

Córka Ludwika i Stanisławy z Durmów Dróżdż

6 dni

14

Marianna

Durma

27

15

Józef

Gąsek

13

16

Józefa z Bobków

Gąsek

47

17

Zofia ze Smorągów

Glica

77

18

Jan

Glica

33

19

Julianna z Garów

Glica

39

20

Mieczysław

Glica

8

21

Marian

Glica

6

22

Franciszka

Glica

1

23

Katarzyna z Wosiów

Góra

65

24

Tadeusz

Góra

25

25

Władysława z Chmielowców

Góra

38

26

Mieczysław

Jakubik

27

27

Czesława ze Spychaków

Jakubik

17

28

Kazimierz

Kąsek

60

29

Eleonora z Sałatów

Kąsek

46

30

Władysława

Kąsek

16

31

Zofia

Kąsek

10

32

Władysława

Kurgan

21

33

Feliks

Niedźwiecki

30

34

Stanisława z Burczych

Nowicka

35

35

Zofia

Nowicka

2

62

36

Tadeusz

Nowicki

1

37

Michalina

Osińska

76

38

Janina z Osińskich

Ostrowska

36

39

Janina

Ostrowska

10

40

Waleria z Mysłków

Sałat

49

41

Zofia

Sałat

20

42

Wojciech

Skupiński

9

43

Marianna

Spychała

12

44

Józef

Spychała

7

45

Czesława

Spychała

5

46

Stanisława z Gąsków

Spychała

44

47

Leon

Spychała

44

48

Honorata z Gąsków

Stęborowska

23

49

Jerzy

Stęborowski

2

50

Jadwiga

Strzelecka

47

51

Helena Waleria

Strzelecka

17

52

Jan

Strzelecki

50

53

Antoni

Szkutnik

73

54

Sabina z Rypaków

Szkutnik

25

55

Józefa z Winiarskich

Sztucińska

67

56

Marianna z Rasiów

Sztucińska

47

57

Helena

Sztucińska

16

58

Michał

Sztuciński

66

59

Eleonora

Tworek

20

60

Leon Marcin

Tworek

14 m-cy

61

Agnieszka

Wiącek

63

62

Stefania z Kicińskich

Wiącek

32

63

Anna

Wieruszewska

1

64

Antoni

Wnuk

43

63

65

Wincentyna z Walczyków

Wnuk

35

66

Janina

Wnuk

20

67

Stanisława

Wnuk

9

68

Józefa

Wnuk

17

69

Katarzyna

Wnuk

35

70

Stanisława

Wnuk

9

71

Marianna z Walczyków

Woś

27

72

Tadeusz

Woś

5

73

Mieczysław Henryk

Woś

5 m-cy

74

Jan

Woś

70

75

Władysław

Woś

31

76

Jan

Jedynak

35

77

Edward

Szkutnik

37

78

Marianna z Szadych

Wójcikowska
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Zapisy z księgi zmarłych parafii św. Marcina w Połańcu dotyczące śmierci
Feliksa Niedźwieckiego i Władysławy Kurgan mieszkańców Luszycy, którzy
stracili życie w Strużkach dniu 3 czerwca 1943 r. Zapis został sporządzony
przez ks. Zbroję:
Połaniec, dnia trzeciego czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego trzeciego roku o godzinie szesnastej. Stawili się pełnoletni świadkowie Ignacy Bednarski i Antoni Kurgan obydwaj z Turska
i oświadczyli Nam, Dnia dzisiejszego o godzinie dwunastej zmarła w Tursku Władysława
Kurgan lat dwadzieścia jeden mająca, córka Antoniego i Marii małżonków Kurganów
zamieszkali w Tursku Małem. Po przekonaniu się o zejściu Władysławy Kurgan, akt
ten świadkom przeczytany, Sami podpisaliśmy.
Ks. S. Zbroja
Połaniec, dnia trzeciego czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego trzeciego roku o godzinie osiemnastej. Stawili się pełnoletni świadkowie Józef Marczewski i Józef Skotnicki
obydwaj z Połańca i oświadczyli Nam, Dnia dzisiejszego o godzinie dwunastej zmarł
w Luszycy Feliks Niedźwiecki lat trzydzieści mający, syn Szymona i Józefy z Milewiczów.
Niedźwieckich zamieszkały w Luszycy. Po naocznem przekonaniu się o zejściu Feliksa
Niedźwieckiego, akt ten stawającym przeczytany Sami podpisaliśmy.
Ks. S. Zbroja
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Anna Konat z domu Izbińska – przebieg tragedii w Strużkach
3 czerwca 1943 r.
Anna Izbińska w dniu tragedii w Strużkach miała niecałe trzy lata. Bardzo
częste rozmowy na ten temat utrwaliły w jej pamięci obraz, który poniżej
przekazuje.
Pani Zuchowicz (Bunia) prowadziła sklep w Strzegomiu i miała tam zabitą świnię, mięso sprzedawała ludziom. Ktoś doniósł Niemcom. Przyjechało
konnym zaprzęgiem czterech hitlerowców. Woźnicą był Kalina z Rytwian.
Zabrali dwie połówki świni. Trzech lub czterech młodych chłopaków w tym
syn pani Zuchowicz – Henryk, prawdopodobnie bez wiedzy przełożonych
grupy partyzanckiej zrobiło zasadzkę na powracających Niemców w lesie
za leśniczówką, na drodze ze Strużek do Rytwian przez Szczekę. Jednego
Niemca zastrzelili, drugiego zranili, a później prawdopodobnie wzięli
do niewoli i wykonali na nim wyrok. Dwóch hitlerowców uciekło na bosaka przez Lesisko i powiadomili posterunek żandarmerii w Rytwianach
o zdarzeniach, które miały miejsce w Strużkach.
Następnego dnia bardzo wczesnym rankiem ok. godziny czwartej, może
piątej, a to był czwartek, dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, kiedy ludzie
później wstawali, Niemcy otoczyli z wszystkich stron Strużki. Zaczął się
palić dom Górów i Gąsków. Osińscy też się palili. Gajowy Balicki i moja
siostra Zofia (później Jendo) zaczęli uciekać. Uciekało też dużo innych ludzi.
Po drodze zobaczyli Niemca z bronią gotowego do strzału w odległości
3‒4 m. Ten jednak nie zdecydował się strzelać do nich. Nim przyszli do nas
spalili 3‒4 domy. Ojciec widząc co się dzieje szykował się do ucieczki, wóz
był przygotowany do wyjazdu, gdy na podwórko wpadli Niemcy. Tato
wyprzągnął konia. Niemcy gdy przyszli powiedzieli przez tłumacza, który
mieszkał w Luszycy: Podlegacie rozstrzelaniu i spaleniu, ponieważ żaden
rząd nie pozwoli sobie na to, aby bandy rozstrzeliwały żołnierzy z zasadzki,
nie w walce na froncie. Dla opamiętania, aby inni Polacy nie rozstrzeliwali
w ten sposób Niemców musimy was ukarać.
Zaczęli od zastrzelenia psa, który szczekał na podwórku. Jeden z Niemców
strzelił kilka razy. Ojciec odważył się na rozmowę z nimi. Powiedział: Strużki
to wieś biedna, ludzie żyją tylko z rolnictwa, nie interesują się polityką. Stwierdzili stanowczo, że rodzice nie oddają kontyngentów. U nas była dość duża
gospodarka. Kazali wypuścić z obory bydło, ale wcześniej wypędził je na łąkę
pastuch. W oborze była tylko jedna krowa, która zawróciła do cielęcia oraz
65

cztery świnie. Zwierzęta były okolczykowane. Ojciec przedstawił dowody
oddanych kontyngentów. Wszystko było w porządku wobec okupanta.
W tym dniu w domu był ojciec, mama, siostra Helena (potem Kwiatkowska), Maria (później Wawrzkiewicz) i ja Anna. Brat Władysław już
jakiś czas wcześniej uciekł z domu, został złapany i wywieziony do przymusowej pracy w Niemczech. Na podwórku byliśmy wszyscy oprócz
Marysi. Ona próbowała ukryć się w domu. Szukała kryjówki, ale żadna jej
nie odpowiadała. Ani w piwnicy, ani pod łóżkiem nie widziała dla siebie
schronienia. W pewnym momencie popatrzyła na obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej szukając u Niej pomocy. Wpadła na pomysł wyniesienia
obrazu na zewnątrz pod pretekstem, że przygotowuje mieszkanie do bielenia. Jeden z Niemców zdenerwowany rozkazał jej: Rzuć to. Nie rzuciła
obrazu, ale ze czcią postawiła koło płotu i czekała, co dalej. W myślach
żegnała się z życiem, nie tracąc jednak nadziei na ratunek. Obserwowała
twarz dowódcy. Gdy ten zobaczył obraz to z wrażenia zaniemówił. Niemcy
otoczyli go. Na początku nie mógł wypowiedzieć słowa. Tu palić się nie
będzie. Zarządził rewizję. W domu w tym czasie była broń myśliwska ojca,
były ukryte w plewach i za podwójną ścianą komórki granaty i inna broń
Jędrusiów. Na strychu stajni byli ukryci Żydzi z Połańca, matka i dwóch
synów. Mieli sklep z butami na ul. Krakowskiej. U nas ta rodzina garbowała
skóry, stąd zażyłość z nimi. Niemcy przeszukali cały dom, ale nic znaleźli,
dzięki Bogu, i to nas ocaliło. Przetrząsnęli nawet plecak mojej siostry Heleny, która chodziła do szkoły. Opuścili dom i z pozostałą grupą spożywali
śniadanie na łące za urzędem gminy.
Po około dwóch godzinach przyszedł do domu jeden z Niemców, który
rewidował nasz dom. Przyniósł dwa prosięta i kwokę z kurczętami i rozkazał
ojcu zawieźć to do Sandomierza pod wskazany adres. Ojciec zaraz pojechał. Gdy jeszcze był blisko domu, partyzanci zaczęli strzelać do Niemców.
W czasie gdy hitlerowcy spożywali śniadanie partyzanci podczołgali się,
podciągnęli cekaem jak najbliżej i rozpoczęli ostrzał hitlerowców. Zginęło
wielu i wielu było rannych. Niemcy wezwali posiłki dzwoniąc najprawdopodobniej z poczty. Wtedy bezlitośnie strzelali, palili, mordowali. Jeśli
ktoś był w domu, dom był dla niego piecem krematoryjnym. Po spaleniu
wsi odjechali. Gdy ojciec dotarł pod wskazany adres, Niemiec już na niego
czekał. Powiedział mu: Masz szczęście, że żyjesz. Dobrze, że wykonałeś moje
polecenie. Do Strużek ojciec wrócił na drugi dzień.
Po odjeździe Niemców, gdy wszystko ucichło, poszliśmy wszyscy na pogorzelisko. Dopalały się domy i ciała. Po drodze widziałam zabitą strzałem
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w głowę małą dziewczynkę w białej sukience z czerwoną lamówką na dole.
Z zaciekawieniem przenosiłam wzrok wyżej. Na skroni dziewczynki była
strużka zastygłej krwi. Drugi obraz, który utkwił mi w pamięci to dziadek
Strzelecki siedzący pod gruszą i obejmujący dwóch małych chłopców najprawdopodobniej wnuków. Jeden z chłopców miał głowę roztrzaskaną kolbą
karabinu i ranę taką, że widać było jego mózg. Drugi zaś, trzymał w rączce
niedojedzoną skórkę czarnego chleba. Cała trójka nie żyła. Z inicjatywy
księdza zbito proste trumny z desek, tam złożono szczątki ciał, pogrzebano
w jednej wspólnej mogile na cmentarzu w Niekrasowie.
Każdego roku w pierwszą niedzielę czerwca o godz. 16.00 odbywa się
msza św. w intencji tych, którzy tego dnia stracili życie.
Spontaniczny atak na Niemców – 2 czerwca – spowodował brutalny
odzew okupanta, a jego skutkiem była pacyfikacja Strużek.

Marian Taras – Tursko Małe
syn Józefy – siostry Władysławy Kurgan
Władysława Kurgan lat 21, zginęła w dniu 3 czerwca 1943 r. tzn. w tym
dniu, gdy Niemcy palili Strużki. Z ciocią, czyli siostrą mojej matki, pobiegli
na ratunek ludziom ze Strużek pan Wiącek i Józef Wiatr – wszyscy z Luszycy.
Zanim ciocia Władysława zdecydowała się pobiec do Strużek kilkakrotnie
wychodziła po wysokiej drabinie opartej o dom i obserwowała, co się tam
w Strużkach dzieje, ale widziała z tej odległości tylko kłęby gęstego dymu.
Antoni Kurgan, brat Władysławy, był wtedy w lesie w grupie Jędrusiów
i miał możliwość obserwowania cioci w ostatnich godzinach jej życia.
Całą trójką podeszli na bliską odległość od budynku urzędu gminy, który
do chwili obecnej istnieje w Strużkach. Niemiec, który wyskoczył z ukrycia
chciał zastrzelić najpierw Wiącka, a to był dla cioci bliski kolega. Ciocia
rzuciła się od tyłu na Niemca, objęła go obydwiema rękami i prosiła, aby
mu podarował życie. Hitlerowiec uwolnił rękę z bronią spod jej rąk i przez
ramię strzelił w klatkę piersiową. Zginęła na miejscu. Niemcy nie strzelali
w Strużkach do Wiącka i Józefa Wiatra, ale ich aresztowali. Nie wiem co się
z nimi stało, bo do domu nie wrócili.
Ciocia Władzia jeździła do różnych miast w czasie wojny, za różnym
towarem. Handlowała tym co przywiozła i z tego żyła. Helena Kosowicz
z d. Wójcik synowa siostry Józefa Wiącka i Heleny Kosowicz wyjaśnia
na podstawie tego co słyszała od teściowej. Józef Wiatr i Wiącek zostali
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aresztowani przez Niemców, a następnie wywiezieni do Oświęcimia. Nie
zna losu Wiącka, ale wie, że Józef Wiatr przebywał w oświęcimskim obozie
2 lata. Wrócił bardzo wyczerpany fizycznie. Przy wzroście 180 cm ważył
wtedy 45 kg.

Marianna Wójcik – córka Piotra Szafrana – Tursko Małe
Nie pamiętam dokładnej daty, ale wiem, że w czasie wojny w Tursku Małym
został zastrzelony Stanisław Wnuk. Jego sąsiad ostrzegał go, że zbliżają się
Niemcy i zachęcał do ucieczki.
Stanisław Wnuk w tym czasie jadł śniadanie. Jego matka zaczęła go
prosić: Zjedz to śniadanie do końca. Posłuchał matki i dopiero po posiłku
wybiegł z domu. Zauważył to Niemiec i zastrzelił uciekiniera. Stanisław
Wnuk spoczywa na cmentarzu przy ul. Osieckiej.
Pamiętam jak dziś dzień lipcowy, w którym to dniu całe Tursko ze wszystkich stron otoczyli Niemcy. Mojemu ojcu Piotrowi Szafranowi udało się
ukryć w zbożu. Przeleżał tam kilka godzin bez najmniejszego ruchu.
Udało mu się uniknąć śmierci, mimo iż Niemcy byli blisko niego. W tym
dniu mimo oblężenia nikt nie zginął. Każdy trwał bez ruchu, tam gdzie
go zastała niemiecka obława. Nikt nie otworzył ognia i hitlerowcy też nie
strzelali w tym dniu.
Ludność Turska wielokrotnie przeżywała odwiedziny Niemców. Były
to bardzo trudne, pełne strachu, nerwowości chwile dla każdego. Ludzie
bali się, że mogą powtórzyć się Strużki, dlatego wszyscy trwali w milczeniu. Mężczyźni z naszej rodziny bez względu na wiek byli w czasie wojny
zmuszani przez Niemców do służenia im tzw. podwodą. W gospodarstwie
była para pięknych koni, które podobały się nazistom, dlatego musieli
jeździć z nimi do wyznaczonych miejsc. Mój ojciec Piotr Szafran był
bardzo wystraszony po spaleniu Strużek. Każde prawdziwe lub fałszywe
ostrzeżenie o tym, że mogą w Tursku pojawić się Niemcy traktował serio
i z całą rodziną i podręcznymi tobołkami pieszo uciekał do Budzisk skąd
pochodził, bo tam czuł się bezpieczny.
Leokadia Jakubik, żona Stanisława Kąska, mieszkała w czasie palenia się
Strużek w Tursku Małym. Brat Leokadii Mieczysław ożenił się z Czesławą
Spychałą ze Strużek. Obydwoje spłonęli 3 czerwca 1943 r.
Ojciec Leokadii Jakubik zmarł, ale nie pamiętam daty. Jej matka była
na wsi położną, tzn. odbierała porody i robiła to bardzo dobrze. Cieszyła
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się szacunkiem. Po śmierci pierwszego męża wyszła za mąż za Antoniego
Rubachę. Mieli oni dzieci, ale ile już nie pamiętam.

Zofia Moryto z domu Spychała z Połańca
W tym dniu tj. 3 czerwca 1943 r. pasłam krowy na pastwisku pod rudnickim lasem i widziałam kłęby dymu nad lasem. Był to czwartek – dzień
Wniebowstąpienia Pańskiego.
Mój ojciec Józef miał w Strużkach dwóch braci Leona i Bolesława.
Bolesław mieszkał na skraju lasu. W dniu 3 czerwca uciekł z całą rodziną
z domu i w ten sposób ocalał. Jego dom został spalony tak, że nie miał
do czego wrócić. Wyjechał po tych wydarzeniach na ziemie zachodnie
Polski i kontakt naszej rodziny z nim zanikł. Ocaleli mieszkańcy Strużek
informowali nas, że cała rodzina Leona Spychały ukryła się w piwniczce
w domu i tam ich nieżyjących odnaleziono. Jego żona zajmowała się obnośnym handlem. Jeździła do różnych miast po towar. Do naszej rodziny
dotarła informacja, że Leon przed przyjazdem Niemców wypędził krowę
do lasu na łąkę, gdzie pasł zawsze. Widziano go jak biegnie do domu,
do dzieci, po tym jak zobaczył, że hitlerowcy podpalili niektóre domy.
Niemcy schwytali go, wepchnęli do domu i go podpalili. Znaleziono spalone ciała wszystkich z rodziny i jego też.
Mówiono nam, że w przeddzień zdarzenia nieznane mi osoby urządziły
na Niemców jadących przez wieś zasadzkę. Zabito wtedy woźnicę i jednego
z hitlerowców. Drugi uciekł i zawiadomił posterunek w Rytwianach. Żona
Leona wiedziała o ataku na Niemców i twierdziła, że na odwet naziści
mogą przyjechać, ale nie będzie na pewno ich na następny dzień. Niektórzy
mieszkańcy byli tego samego zdania, ale część zbiegła przed Niemcami.
Uciekający w dniu 3 czerwca kryli się po lesie lub w rowie (kanale) biegnącym wtedy przez wieś. Niemcy odkryli ich w tym kanale i rozstrzeliwali.
Wszystko to wiem z opowieści rodzinnych.

Maria Kośmider – córka Julii Jungiewicz z domu Spychała
Potwierdzam, że Leon Spychała brat mojej matki, brat Marii Zalińskiej
zginął ze swoją rodziną w płomieniach własnego domu podpalonego
przez Niemców. W Strużkach mieszkał od chwili ożenku. Wcześniej był
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mieszkańcem Połańca. Znałam wujka osobiście, ponieważ często nas odwiedzał. Byłam małym dzieckiem i pamiętam, że przynosił nam smaczne
bułki. O szczegółach tragedii w Strużkach nigdy nie rozmawiałam z moją
matką. Wiem, że w wyniku pożaru z całej rodziny pozostały tylko niedopalone szczątki ciał.

Halina Chyla z domu Wiącek
Ciocia Stefania Wiącek w tym dniu tj. 3 czerwca 1943 r. wracała z zakupami
z Warszawy. Przyjechała do Jaślan i musiała przeprawić się łódką na drugą
stronę Wisły. Nad rzeką partyzant na koniu ostrzegł ją, że na tym terenie,
gdzie jest jej dom są Niemcy. Ciocię i jej koleżankę po przejściu kawałka
drogi wylegitymowali naziści i przepuścili dalej. Gdy szły w stronę domu
z lasu odezwały się karabiny partyzantów. Inni już Niemcy podbiegli do nich
i ciocię oraz jej koleżankę wepchnęli do domu Drożdżów, stojącym na terenie Turska Wielkiego. Niemcy ten dom zaryglowali i podpalili. Spłonęli
wtedy wszyscy, którzy byli w środku.
Ciocia Stefania osierociła czwórkę dzieci: Czesława, Leokadię, Mariana
i Stanisława. Po jej śmierci Eugeniusz Wiącek ożenił się z siostrą Stefanii
Marią. Mieli też czwórkę dzieci: Halina czyli ja, Józef, Zdzisław, Andrzej.
Najmłodszy brat Andrzej zmarł 29 maja 2015 r.
Wracając do wydarzeń z dnia 3 czerwca 1943 r. w Strużkach należy
wspomnieć, że mój ojciec, a wtedy mąż Stefanii był ostrzeżony wcześniej
przez kolonistę niemieckiego z Luszycy, aby nie nocował w domu, bo Strużki
będą palone.
Każdego roku w pierwszą niedzielę czerwca o godz. 16.00 odprawiana
jest, przez ks. proboszcza z Niekrasowa, msza św. w intencji wszystkich
zamordowanych mieszkańców Strużek.
Dom, w którym mieszkam został zbudowany po pacyfikacji dopiero
w 1945 r. z drewna pozyskanego z lasu. Władze państwowe mieszkańcom
Strużek zezwoliły na wycięcie drzew na budowę domów.

Marian Ramos
Urodziłem się w 1926 r. Mieszkałem w Ossali Lesisku. Jednego razu jechali
Niemcy z Rytwian (tam mieli duży posterunek). Jechali przez Strzegom.
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Prawdopodobnie, tego nie widziałem, wzięli chłopu świnię. Nasi partyzanci
już skądś wiedzieli, że jadą Niemcy od Strzegomia. Już u Sowy mieli ich
rozbroić, ale Sowina krzyczała na nich: Co robicie!? Jak Niemców zabijecie,
to wieś spalą i usłuchali. Niemcy dojechali do Ossali i pojechali na drugi
koniec wioski. Tam był sklep. Nasi partyzanci poszli na Strużki za gajówkę. Jak będą wracać do Rytwian to ich zaczepią. Niemcy jechali przez las
koło gajówki. Nie chcieli się zatrzymać. Kalina – woźnica podciął konie.
Zaczęli strzelać. Zastrzelili Kalinę i Niemca. Spłoszone konie pojechały
do Rytwian na podwórko Kaliny. Jeszcze dwóch Niemców tam było. Uratowani Niemcy przez Strzegom dostali się do Rytwian. Partyzanci wracając
powiadomili ludzi, żeby się wyprowadzili, bo Niemcy mogą przyjechać
i spalić wioskę. Kto słuchał, to się wyprowadził. Tego dnia rano przed
wschodem słońca wygoniłem krowy na pastwisko. Zauważyłem w dali,
że coś się porusza. To byli Niemcy. Nic mi nie mówili ani się nie pytali.
Doszli do krzyżówki, tam gdzie mieszkał Sowa, strzelili rakietami w górę.
Od Sandomierza jechały samochody niemieckie z wojskiem. Przyjechali
do Szkutnika tam gdzie była poczta. Tam wojsko się rozłożyło, a nasi spod
lasu z rowu cekaemem pociągnęli. Dwa samochody z zabitymi i rannymi
odjechało do Sandomierza. Niemcy się rozwścieczyli. Okrążyli wioskę
i zaczęli palić. Żona leśniczego Balickiego była koleżanką Górzyny. Mówi:
Polecę do Górzyny ostrzec ją, że przyjechali Niemcy. Jak powiedziała, tak
też zrobiła i Niemcy ją tam zabili. Czekaliśmy pod laskiem. Żyta były dość
wysokie. Szliśmy. Zobaczyłem moją koleżankę Helę Strzelecką, leżącą
martwą przy drodze. Był tam drugi dom Majów. Tam też wpadli. Niemiec
złapał za rękę Majową i chciał zastrzelić. Wśród Niemców był Hanier, jeden z kolonistów mieszkających w Luszycy i krzyknął nicht, nicht. Uciekaj.
I tak ją obronił. Zmarła śmiercią naturalną już po wojnie. Gdy doszliśmy
do Strużek ludzie leżeli w różnych miejscach m.in. na boiskach stodół
popalone jak głownie. W jednej stodole widziałem osiem spalonych osób.
Potem była obława. Niemcy przyjeżdżali po spaleniu Strużek do turskich
lasów w poszukiwaniu partyzantów.
Byłem też na pogrzebie spalonych mieszkańców Strużek. Był zabezpieczony przez partyzantów. Szczątki spalonych ciał włożono do jednej dużej
skrzyni zbitej z desek i pochowano w jednej mogile Tylko nieliczni m.in.
Balicka, została pochowana osobno. Partyzanci po wyzwoleniu wyjechali
na ziemie odzyskane.
Przysięgę jako członek AK złożyłem w marcu 1943 r. w wieku osiemnastu lat. Byłem w grupie zabezpieczającej zrzut aliancki 24 grudnia 1943 r.
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Zabezpieczałem też transport tego zrzutu. Miał on miejsce 24 grudnia
na polach Ossali Lesiska. Zapamiętałem, że partyzanci gromadzili się
w domu Mariana Sowy, u którego była radiostacja. Obsługiwał ją Żyd,
na którego mówiono Papcio (Papcio był w stopniu kapitana i znał kilka
języków).

Zofia Zbieg
3 czerwca 1943 r. Niemcy strzelali do Sztucińskiego, ale przed śmiertelnym
strzałem skrył się za grubą gruszę, rosnącą na podwórku teściów. Za gruszą
zaraz była ziemianka. Ostrzeliwany zdążył wskoczyć do tej ziemianki. Tam
już ukrywało się kilku mężczyzn. Sztuciński dostał ataku astmy, ale nie
pozwolono mu zakasłać, w obawie, że usłyszą go Niemcy. Zasłonili mu
przemocą usta tak, że ledwo oddychał. Jednak przeżył. Na gruszy zostały
ślady po kulach i kule.
Wiele lat po wojnie gruszę przewrócił silny wiatr. Porżnięto ją na klocki. Teściowa Zofii Zbieg rąbała je na drobniejsze części. Rozłupując jeden
z nich natrafiła na krzyżyk, najprawdopodobniej utworzony z korzenia
innego drzewa. Uznała go za najpiękniejszy dar. Twierdziła, że dzięki
niemu uratował się od śmierci Sztuciński. Otaczała ten krzyż wielkim
szacunkiem i prosiła, aby go włożyć jej do trumny. Tak też rodzina
uczyniła.

Jerzy Bryła – Tursko Małe
W Tursku Małym mieszkamy co najmniej od trzech pokoleń. Mój dziadek
– Jan Bryła – dwukrotnie żenił się i łącznie miał 12 dzieci.
Najstarszym dzieckiem była Marianna Jeczeń z d. Bryła. Kształciła się
w Warszawie i tam też podjęła pracę jako nauczyciel języka polskiego.
U niej też mieszkała Stanisława – jej siostra i siostra mojego ojca, która
po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła do zakonu. Nie złożyła jednak
ślubów wieczystych, ponieważ przed terminem tego wydarzenia opuściła
zakon. To było już po wojnie. W czasie okupacji przyjeżdżała do Turska
Małego do swoich rodziców w stroju zakonnym. Codziennie wtedy
uczestniczyła we mszy św. Ksiądz Zbroja znał ją i w czasie zagrożenia
podjął decyzję ukrycia naczyń liturgicznych z kościoła św. Marcina
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w Połańcu w obrębie naszego gospodarstwa. Od ojca wiem, że wszystkie
naczynia liturgiczne były w dużej skrzyni drewnianej zakopane w ziemi
i tak zamaskowane, aby nikt nie domyślił się, że coś pod tą ziemią jest
ukryte. Po odejściu Niemców z Luszycy i okolic naczynia liturgiczne
w komplecie wróciły do kościoła. Stanisława (niedoszła zakonnica)
wyszła za mąż za obywatela USA i z nim wyjechała. Po 25 latach wróciła
do Polski, aby opiekować się ciężko chorą wówczas siostrą Marią Jeczeń,
ponieważ jej mąż już wtedy nie żył. Zmarła śmiercią tragiczną, pół roku
po śmierci Marii.
Ojciec mój miał też brata Stanisława, który zmarł jako kilkuletnie dziecko.
Nie mówiono mi o tym z jakiegoś powodu.
Brat ojca Bolesław w czasie wojny był osadzony przez Niemców w Oświęcimiu. Po powrocie z obozu był bardzo wycieńczony i zaraz zmarł na zapalenie płuc. Od ojca wiem, że Leon Spychała w chwili gdy zaczęły płonąć
domy w Strużkach, był z krowami w lesie. Gdy zobaczył z daleka, że Niemiec
wrzuca małe dziecko, nabite na bagnet karabinu, przez okno do płonącego
domu, porzucił krowy i natychmiast przybiegł do swoich dzieci skąd już
nigdy nie wrócił.
Duża część tych mieszkańców Stróżek, którzy przeżyli miała ogromny
żal do partyzantów o to, że w zasadzce w dniu poprzedzającym tragedię
zaatakowali Niemców wiozących furmanką świnię zabraną jako kontyngent.
Spalenie Strużek było odwetem za śmierć dwóch Niemców i Polaka – woźnicy Kaliny z Rytwian, którzy jechali z tą świnią przez Strużki i w okolicy
leśniczówki zostali zaatakowani przez grupkę kilku partyzantów.
Wiem też od ojca, że Stanisław Kąsek syn Kazimierza ocalił swe życie
tylko dlatego, że w tragicznym dniu, 3 czerwca 1943 r., był u narzeczonej,
czyli w domu Jakubików w Tursku Małym, a nie w Strużkach. Wiem też,
że siostra Stanisława Kąska też przeżyła tragedię, ponieważ przed przyjazdem Niemców do Strużek wypędziła krowy na oddaloną od domu polanę
w lesie. Miała na imię Apolonia. Reszta rodziny Kąsków spłonęła wraz
z całym dobytkiem.
Wiem też, że teściowa Stanisława Kąska dwukrotnie wychodziła za mąż.
Pierwszy mąż nazywał się Jakubik, a drugi Rubacha. Jakubikowie mieli
drewniany dom (już nie istnieje) naprzeciw naszej zagrody po drugiej
stronie drogi. Placówkę pod ten dom Jakubikowie otrzymali od mojego
dziadka Jana Bryły, ale jakie związki łączyły te dwie rodziny nie wiem.
Jakubikowa na terenie Turska Małego pełniła funkcję akuszerki. Cieszyła
się szacunkiem i zaufaniem całej społeczności.
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Stanisław Kąsek zasłynął w naszej okolicy tym, że jako jeden ze współwłaścicieli cegielni podarował cegłę na budowę kościoła, plebanii i ogrodzenia
w Ruszczy. Był przewodniczącym komitetu budowy kościoła i wywiązał się
z tego zadania znakomicie. Żoną Stanisława Kąska była Leokadia Jakubik
(obydwoje już nie żyją). Ojciec Stanisława – Kazimierz i brat Leokadii
Jakubik – Czesław Jakubik zginęli w płomieniach swoich domów w Strużkach. Rodzina Stanisława Kąska jak żadna inna miała w posagu pamięć
o tragedii rodzin z której każde się wywodziło.

Relacje osób poszkodowanych w czasie wojny
Irena Krala z domu Majewska – matka księdza Jana Ziętarskiego
Mój ojciec Stanisław Majewski syn Wacława i Julii Matusak pochodzącej
z Sulisławic w 1939 r. został powołany do Wojska Polskiego. Po wyjściu
z domu, we wrześniu, więcej do niego nie wrócił. Brał udział w walkach
o Monte Cassino. Przysyłał stamtąd listy do rodziny, ale nie zachował się
żaden. Razem z nim był Adam Kurgan, ojciec Marii Jednaki. On wrócił.
Ksiądz Zbroja znał moją rodzinę i jej historię. Uczył naszą klasę religii.
Miałam u prałata względy jako półsierota. Zdarzyło się raz na lekcji religii,
że koledzy ciągnęli mnie za warkocze i niechcący potrącili kałamarz. Atrament pobrudził mi nowe wstążki. Bałam się iść do domu, aby nie wzbudzić
złości mojej mamy. Siedziałam prawie do wieczora pod plebanią. Gdy
wyszedł ks. Zbroja, zapytał swoją charakterystyczną gwarą Co ty tu robis?
Poskarżyłam się księdzu. Dał mi pieniądze na nowe wstążki i zapytał:
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Chyba jesteś głodno? Przytaknęłam, bo jadłam ostatni posiłek rano. Ksiądz
kazał mi zaczekać jeszcze i przyniósł mi dużą kromkę chleba ze smalcem.
Zjadłam z apetytem. Dziś jako starsza już osoba stwierdzam, że ks. Zbroja
był kochanym człowiekiem. Bardzo go lubiłam.

Henryk Pawlak, Piotr Łabuszewski
W maju 1944 r. z wyroku polskiego podziemia wykonano wyrok śmierci
na żonie zmarłego w 1940 r. na tyfus policjanta o nazwisku Szustak, za jej
współpracę z żandarmerią niemiecką w Staszowie. Zwłoki ukryto poza
Połańcem w zaroślach nad rzeką Czarną.
Posterunek żandarmerii, pozbawiony informacji od niej, zaczął ją poszukiwać żywą lub zmarłą. Nikt nie przyznał się do jej zabójstwa. W tej
sytuacji żandarmeria niemiecka telefonicznie ostrzegła proboszcza parafii
Połaniec ks. Stanisława Zbroję, że gdy nie znajdzie się Szustakowa w terminie do 15 maja to 100 osób z Połańca zostanie rozstrzelanych.
O godzinie trzeciej w nocy 15 maja po głośnej strzelaninie rozpoczęła
się łapanka. Brali w niej udział oprócz Niemców, Kozacy na małych koniach. Wśród złapanych znaleźli się moi rodzice Stanisława Pawlak i Jan
Pawlak. Ktoś powiadomił ks. Zbroję o tym zdarzeniu i prosił o pomoc
w ratowaniu ludzi przed niezasłużoną śmiercią. Proboszcz powiadomił
z kolei właściciela majątku ziemskiego w Ruszczy, Stanisława Knothego
i prosił o wsparcie.
Przed ustawionymi w szeregu ludźmi ks. Stanisław Zbroja zdecydowanym
głosem wyjaśnił żandarmom: Zaręczam swoim życiem, że wśród tych ludzi
nie ma partyzantów, a Stanisław Knothe dodał Ci ludzie – wyciągał ich
z szeregu – pracują u mnie, znam ich i żaden z nich nie jest partyzantem.
Żandarmi zrezygnowali ze strzelania do ludzi, ale zatrzymali około
czterdziestu osób, przeważnie młodych. Z Połańca przepędzili ich pieszo
do Staszowa, a stamtąd wywieźli do Częstochowy w okolice stacji kolejowej. Tam ludzie przetrzymywani byli kilka dni. Udało się wielu wykupić.
Jak poinformował potem ks. Zbroja płacono 6 000 zł za osobę. Kto płacił,
ksiądz nie wyjaśnił. Dwadzieścia cztery osoby nie wróciły do domu. Wśród
wywiezionych na roboty byli: Władysław Tatara, Jan Laska, Marcin Gad,
Piotr Łabuszewski, Józef Łukaszek z ul. Osieckiej, Bolesława Tarnowska,
Ignacy Łabuszewski, Tadeusz Łabuszewski, Henryk Kieszkowski, Marian
Łańka i inni. Po kilku dniach Ignacy Łabuszewski i Bolesława Tarnowska
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powrócili, ponieważ udało im się z miejsca zatrzymania w Częstochowie
zbiec. O tych wydarzeniach Henryk Pawlak dowiedział się od rodziców.
Piotr Łabuszewski żyje do chwili obecnej i stwierdza, że wywieziony
został do Legnicy za Wrocław i tam musiał pracować do 1945 r. Rozwoził
węgiel kamienny tzn. załadowywał na samochód i rozładowywał. Czasem
głodował (dzienna porcja wynosiła 20 dag chleba, potem 15 dag), czasem
przy tej pracy dostał porcję od ludzi, którym przywiózł węgiel. Stwierdził
też, że podczas łapanki został dotkliwie pobity przez Kozaka.
Zofia Łukaszek, siostra Henryka Kieszkowskiego potwierdziła, że brat
przebywał w Legnicy razem z Piotrem Łabuszewskim i obaj wykonywali
tę samą pracę. Przy pracy brat uległ wypadkowi, miał połamane żebra,
przebywał w szpitalu. W 1945 r. wrócił szczęśliwie do Połańca.
Anna Stefańska jest wnuczką Józefa Mazgaja.
Wiem od dziadka, że wynajmował mieszkanie dla pani Szustak i jej synka. Osoba ta przyjmowała u siebie Niemców i polskich partyzantów. Prawie
codziennie jacyś mężczyźni u niej przebywali. Pewnego dnia w maju przyszło
do niej dwóch mężczyzn. Byli tak ubrani, że dziadek rozpoznał, że to są partyzanci. Chwilę z nią porozmawiali. Pożegnała się ze swoim synkiem i poszła
z nimi. Nie wróciła już więcej do swojego dziecka. Po krótkim okresie czasu
Niemcy zaczęli jej poszukiwać. Dziadek mówił, że została odprowadzona
wałem w kierunku Wymysłowa i w tamtych okolicach wykonano wyrok.

Zofia Machniak z domu Kornaś
Mój ojciec Łukasz Kornaś w dniu 15 maja 1944 r. został wczesnym rankiem
wyprowadzony przez dwóch Kozaków z domu i doprowadzony na plac
przed szkołę podstawową w pobliżu kościoła św. Marcina. Zgromadzeni tam
ludzie mieli być rozstrzelani, w odwecie Niemców, za śmierć konfidentki
Szustakowej. Księdzu Zbroi i Stanisławowi Knothemu udało się jakoś, mówił mi ojciec, odwieść żandarmów niemieckich od strzelania do nich. Nie
strzelali do ludzi, ale wywieźli ich część do Staszowa, w tym mojego ojca.
Od ojca wiem, że wszyscy przypędzeni pieszo z Połańca byli przez kilka
dni przetrzymywani w piwnicy jakiegoś budynku w Staszowie. Pewnego
dnia Niemcy wybrali z połanieckiej grupy trzech mężczyzn, w tym mojego
ojca. Nie pamiętam nazwisk dwóch pozostałych, ale było ich wszystkich
razem trzech (byli to oprócz Ł. Kornasia, Andrzej Głogowski z Łęgu i Jan
Laska). Samochodem wywieźli ich na Golejów i tam przymusili do kopania
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dołu. Każdy z nich przekonany był, że kopie grób dla siebie. Pod koniec tej
pracy podjechał samochód, z którego wyprowadzono dwóch mężczyzn.
Byli to obcokrajowcy, ponieważ nie mówili po polsku, ale jakiej byli narodowości ojciec mi nie mówił. Rozstrzelani zostali na oczach tych, co im
grób wykopali. Po zasypaniu mogiły ojciec i dwaj nieznani mi mężczyźni
powrócili do Staszowa, do swojej grupy. Po paru dniach ojciec wrócił
do domu. Duża część z tych co tam byli przetrzymywani została przewieziona na roboty przymusowe do Rzeszy, część wróciła do Połańca. Do tych
przeżyć ojciec często wracał, stąd pamiętam tamte wydarzenia. Miałam
wtedy 12 lat. Ojciec bardzo często podkreślał, że się uratował dzięki ks. Zbroi
i Stanisławowi Knothemu, ale nie wyjaśniał dlaczego.

Leopold Zaliński
Z Połańca zostałem zabrany na roboty przymusowe do Niemiec z domu
rodzinnego wczesnym rankiem. Gdy
szedłem pod eskortą Kozaków na plac
przy szkole podstawowej przy ul. Staszowskiej, byli już tam zgromadzeni
ludzie. Rozpoznałem w tłumie: Feliksa Amanowicza, Jana Przywarę,
Jana Wiśniewskiego (mojego wujka),
Genowefę Sutek, Genowefę Wrzałek. Z Połańca do Staszowa szliśmy
pieszo w eskorcie Kozaków jadących
na koniach.
W Staszowie przetrzymywano nas
w piwnicy około tygodnia. Ze Staszowa przewieźli nas przez Kielce
Leopold Zaliński w dniu uroczystości
do Częstochowy. Tam też urządzono
poświęcenia pamiątkowej tablicy
krótki postój przed dalszą podróżą.
Z Częstochowy kilka osób wróciło do domu. Dlaczego ich zwolniono
z aresztów wówczas nie wiedziałem. Mnie zatrudniono u baora w okolicach
Weisenburga. Miałem wtedy 17 lat. W okresie późniejszym dowiedziałem
się, że łapanka miała związek ze zniknięciem żony byłego policjanta zmarłego na tyfus w 1940 r., która współpracowała z niemiecką żandarmerią
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ze Staszowa. W dacie złapania mnie przez Kozaków tj. 15 maja 1944 r.,
nie miałem świadomości, że moje życie było zagrożone. W późniejszym
czasie dowiedziałem się, że w ocalenie mojego życia duży wkład miał
ks. Stanisław Zbroja i Stanisław Knothe z Ruszczy. Szczegółów już nie
pamiętam. Wśród złapanych był również Marian Łańka, ale on w Częstochowie został zwolniony z aresztu. Nie wiem dlaczego. Wśród złapanych
był też Stefan Tatara, ojciec Władysława, ale on również wrócił do domu.
Po powrocie z Niemiec do Połańca dowiedziałem się, że Zygfryd Korczak
nie dał się złapać Kozakom. Zrzucił jednego Kozaka z konia, powalił
na ziemię i uciekł. Wiem również, że Genowefa Wrzałek wróciła z Niemiec
z mężem Janem Grochowskim, którego poznała w III Rzeszy. On też był
przymusowo zatrudniony na terenie Niemiec. Wróciłem do Polski dopiero
2 sierpnia 1945 r. Z okolic Weisenburga zawieziono nas do Czech, a stamtąd
do Katowic. Dalej już jechałem na własną rękę. Rodzina Mariana Łańki
potwierdza, że Marian mógł wrócić z Częstochowy dlatego, że wykupiła
go z rąk niemieckich jego matka.

Legitymacja Leopolda Zalińskiego ze Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszę
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Piotr Gad
Jak była wojna znalazłem się w Niemczech na robotach przymusowych
na trzy lata.
Zostałem wyznaczony do Rzeszy hitlerowskiej razem z innymi przez władze miejscowe, które pod restrykcjami
były do tego zmuszone przez Niemców.
Tak naprawdę to wyznaczono moją siostrę Franciszkę. Na prośbę rodziców zastąpiłem ją, przekonali mnie, że jestem
bardziej zaradny od niej i dam sobie
radę w różnych kłopotach.
Byłem wtedy młodym, zdrowym,
silnym człowiekiem. Przez okres 3 lat
pracowałem w fabryce zbrojeniowej
w pobliżu Hanoveru. Często czułem
dotkliwy głód, ponieważ porcje żywnościowe nie zaspakajały potrzeb młoPiotr Gad na uroczystościach
poświęcenia tablicy
dego organizmu obciążonego pracą
ponad siły.
Z końcem wojny byłem tak wyczerpany fizycznie, że przez 9 miesięcy przebywałem na rehabilitacji, aby móc samodzielnie wrócić żywym
do domu. Wróciłem dopiero w 1946 r.
Za tak ciężką pracę otrzymałem 1200 zł odszkodowania wojennego,
co wystarczyło na zwykły rower. Przyjąłem tę kwotę z uczuciem krzywdy.
Razem ze mną był Maksymilian Bobrowski, też z Połańca. Już nie żyje.
Mieszkał przy ul. Staszowskiej Małej, obecnie Kościelna. Razem pracowaliśmy przez 1,5 roku. Po częściowym zburzeniu fabryki Maksymilian
został przeniesiony, ale nie pamiętam już gdzie. On był młodszy ode mnie
i jego rocznik był przez rząd amerykański objęty po wojnie ochroną. Teraz
nie umiem określić na czym to polegało. Pisaliśmy do siebie listy, ale nie
zachował się żaden. Gdy wróciliśmy do Polski, często spotykaliśmy się, aby
wspomnieć ten okres czasu często ze łzami w oczach. Przeżyliśmy tam wiele
upokorzeń. W tym czasie co ja, na roboty przymusowe była wysłana Maria
Dzieciuch, ale nie wiem gdzie przebywała, bo nie rozmawiałem z nią o tym.
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Księdza Zbroję lubiłem i u niego pracowałem w kościele przy budowie
rusztowań do malowania kościoła. Malowanie odbyło się 2 razy. Ksiądz
Zbroja poprosił mnie, aby się zebrać wspólnie z kolegami, bo uważał,
że ja mogę to zrobić i zbudować rusztowanie Było to w 1947 r. Udział
brali m.in. Warchałowski, Rosoły, Machniaki, Piątkowski i inni.

Maria Jarzyna z domu Wojnarowska

Andrzej Wojnarowski drugi z prawej

Wśród schwytanych w dniu 15 maja 1944 r. był mój brat Andrzej Wojnarowski. Został wywieziony razem z Genowefą Wrzałek (potem Grochowską) i Genowefą Sutek. Z ul. Mieleckiej Niemcy wywieźli kilka osób, ale
wszystkich nazwisk nie pamiętam. Miałam wtedy kilka lat. Po wojnie brat
wrócił, ale wkrótce wyjechał na Zachód jak się u nas wtedy mówiło. Tam
się ożenił z Niemką pochodzącą z terenów Polski będącą autochtonką.
Przez okres wojny nie stracił optymizmu. Nauczył się solidnie pracować, był tzw. złotą rączką. Wszędzie miał przyjaciół i utrzymywał z nimi
kontakt. Wiem, że otrzymał odszkodowanie wojenne, ale wysokości tego
odszkodowania nie ujawniał nawet rodzeństwu.
O tym jak został schwytany przez Niemców w Połańcu nigdy nam nie
mówił. Nie chciał do tego wracać pamięcią. Wiem, że pracował na terenie
III Rzeszy bardzo ciężko, jadł niewiele, bo wrócił bardzo wychudzony
i osłabiony.
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Z tego co jeszcze pamiętam, rodzice wysyłali bratu paczki, której zawartością był duży bochen chleba. Jednak nie był to tylko produkt do spożycia,
gdyż jego środek był wydrążony, a w zamian mama wkładała słoninę, butelkę wódki i czasami pieniądze. Paczka musiała być związana pojedynczym
sznurkiem, który był oplombowywany. Andrzej zwierzył się nam, że chleb
na miejsce docierał zapleśniały. Pomimo tego zjadał go, a za znajdującą
się w nim przesyłkę mógł zorganizować sobie jakieś dodatkowe jedzenie.
Brat zmarł w 2001 r. mając 76 lat, osierocił syna oraz dwie córki. Spoczął
na cmentarzu w miejscowości Krajenka koło Złotowa.

Tadeusz Amanowicz
Mój ojciec Feliks, wraz z innymi m.in. sąsiadem Leopoldem Zalińskim, był na robotach
przymusowych w Niemczech. Tak samo jak
Leopold Zaliński został schwytany przez Kozaków 15 maja 1944 r. Nie pracowali w jednym
miejscu. Po przewiezieniu ich do Niemiec mój
ojciec pracował w hucie stali w Norymberdze
wraz w Władysławem Tatarą również z Połańca.
Przepracował w hucie stali przez 12 miesięcy tj.
do czasu zbombardowania huty przez aliantów.
Później przez cztery miesiące pracował na wiosce
u bauera. Do Polski wrócił w sierpniu 1945 r.

Feliks Amanowicz

Urszula Jungiewicz z domu Bobrowska
Brat mój, Maksymilian Bobrowski, był na robotach przymusowych w hitlerowskich Niemczech. Został zabrany z domu rodzinnego przez Niemca
i towarzyszącego mu Polaka. Młodzi ludzie na rozkaz hitlerowców byli przez
miejscowe władze pod restrykcjami wyznaczani do przymusowej pracy
w zakładach najczęściej zbrojeniowych. Wiem, że był początkowo zatrudniony tam gdzie Piotr Gad. Po wojnie, gdy brat przyjeżdżał do Połańca,
często spotykał się z nim w naszym domu. Czasem długo rozmawiali, ale
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byłam małym dzieckiem i nigdy w tych rozmowach nie uczestniczyłam.
W obecności rodziców, a szczególnie naszej mamy, Maksymilian nigdy
na ten temat nie mówił. Nie chciał wzbudzać w rodzicach żalu, złości,
przygnębienia. Nasza matka nosiła w sercu żal do Niemca i Polaka, że jej
syn tyle musiał wycierpieć, bo hitlerowcy nie oszczędzali młodych Polaków. Piotr Gad był starszy od Maksa i jeszcze żyje, a mój brat kilkanaście
lat temu zmarł.
Pamiętam, że mój ojciec Franciszek Bobrowski zamieszkały przy ul. Staszowskiej Małej (obecnie Kościelna) jako rolnik pracujący w gospodarstwie
najpierw swojego ojca, potem własnym, był zatrudniany przez ks. Zbroję
do prac polowych na roli plebańskiej. Orał ziemię, bronował, obsiewał.
Trwało to kilka lat. Nie pamiętam dokładnie kiedy to było. Urodziłam się
już po wojnie i to co widziałam sama, to stwierdzam. Czy pracował na roli
w czasie wojny nie wiem. Nie rozmawialiśmy o tym z rodzicami ani jako
dzieci, ani jako dorośli.
Mój wujek Józef Gardyna był człowiekiem głęboko wierzącym. Świadczył
zawsze jakieś posługi w kościele. Był przez jakiś czas kościelnym.

Henryk Spychała syn Zdzisława Spychały

Zdzisław Spychała
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15 maja 1944 r. podczas łapanki w Połańcu, która była wynikiem zaginięcia Szustakowej współpracującej z Niemcami,
mój ojciec – Zdzisław Spychała ukrył się
wraz z dwoma kolegami – Korczakiem
oraz Feliksem Machniakiem na strychu
w domu pana Jana Gwoździa, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej.
Kozacy dokonujący łapanki wracali
już do miejsca zbiórki, kiedy przechodząc koło owego domu usłyszeli lament
kobiet. Po wejściu do sieni zauważyli
na podłodze siano, które było znakiem,
iż ktoś wchodził na strych. Kozacy zaczęli bagnetem z karabinu podnosić właz

prowadzący na górę, przestraszony ojciec wraz z kolegami postanowili, iż
uciekną przez otwór zrobiony w strzesze. Pierwszy wyskoczył Korczak,
tuż za nim Feliks Machniak, ojciec wyskakiwał ostatni. Niemcy, którzy
usłyszeli odgłos wyskakujących mężczyzn przybiegli na to miejsce i ojciec
został złapany. Następnie Niemcy zaprowadzili go do domu rodzinnego
pod pretekstem okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
jednocześnie istniało również prawdopodobieństwo, że po przyprowadzeniu
do domu matka będzie próbowała go wykupić. Jednakże biedna wdowa
nie posiadała środków, aby to zrobić. Później ojciec został odprowadzony
na miejsce zbiórki, gdzie złapanym groziło rozstrzelanie. Dzięki interwencji ks. Zbroi i właściciela majątku w Ruszczy – Stanisława Knothe nie
dokonano mordu na zatrzymanych osobach. Po selekcji złapanych, około
40 osób zostało wywiezionych na roboty do Niemiec, wśród nich znalazł
się mój ojciec. Będąc w niemieckiej niewoli pracował u bauera, a później
w fabryce w Norymberdze, aż do zakończenia wojny.

Wydarzenia na Maśniku w 1947 r.
Bez litości – Bogusław Szwedo
W domu rodzeństwa Zofii i Feliksa Ramosów, mieszkańców wsi Maśnik
w gminie Połaniec, wisi na ścianie oprawione zdjęcie. Jest na nim czwórka
roześmianych młodych ludzi. To siostry Maria i Zofia Ramosówny oraz
bracia Feliks i Józef Ramosowie. Pewnej styczniowej nocy 1947 r. ręce
zbrodniarzy z UB zrujnowały szczęście tej rodziny. Oto ich historia.
Feliks Ramos, rocznik 1916. Do Stronnictwa Ludowego wstąpił w 1936 r.
Wiosną 1939 r. powołano go do wojska, do 2 pp Legionów w Sandomierzu. W Kampanii wrześniowej 2 pułk walczył w składzie Armii “Łódź”.
Szeregowy Feliks Ramos był łącznikiem por. Artura Radziwiłła dowódcy
2 kompanii. Po rozbiciu Armii “Łódź” sandomierski pułk próbował wycofać się przez Ołtarzew do Warszawy. W Ołtarzewie Feliks Ramos został
ranny. Z resztkami pułku dotarł do twierdzy Modlin. Tam bronił Wisły
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na odcinku Modlin-Zakroczym. Dopiero w klasztorze w Zakroczymiu
opatrzono mu rany.
28 września Modlin skapitulował. Za bohaterstwo w kampanii wrześniowej Feliksowi Ramosowi przyznano Order Virtuti Militari. Upoważnienie
na order otrzymał od adiutanta pułku kpt. Mieczysława Osuchowskiego.
Jednak Virtuti Militari nie otrzymał do dzisiaj, a upoważnienie zabrało
UB w 1947 r. w czasie napadu na dom.
Po kapitulacji twierdzy Modlin dostał się do niemieckiej niewoli. Jako
ciężko ranny został umieszczony w szpitalu w Rawie Mazowieckiej, a później
na Radogoszczu w Łodzi. Po 3 tygodniach został przewieziony do obozu
przejściowego Rozenbrat. Po 3 miesiącach zwolniono go do domu. Po powrocie wstąpił do ZWZ i został dowódcą placówki AK w Maśniku.
W latach 1942/43 ukończył szkołę podoficerską. W lecie 1944 r. znów
został żołnierzem 2 pułku, tym razem 2 pp Legionów AK, odtworzonego
w ramach planów powszechnego powstania. Brał udział w walkach, aż
do rozwiązania zgrupowania radomsko-kieleckiego.
Za udział w akcji “Burza” ponownie otrzymał order Virtuti Militari.
Późną jesienią wrócił do Maśnika, gdzie dowiedział się, że w listopadzie
zmarła mu matka. Feliks Ramos nie był na jej pogrzebie. Tymczasem
w Maśniku zmienili się okupanci. Miejsce Niemców zajęli Rosjanie. Feliks Ramos jako żołnierz AK znów jest zagrożony. Tym bardziej, że część
żołnierzy z miejscowego oddziału BCh, którzy utworzyli milicję chce go
aresztować. Co nie udało się Polakom zrealizowali Rosjanie. Feliks Ramos
został aresztowany przez sowieckiego komendanta wojennego, osadzony
w areszcie w piwnicy, zagrożony wywózką na Sybir. Dziwnym trafem
znalazł się na wolności, ale jego 18 kolegów wywieziono.
15 stycznia 1945 r. Feliksa Ramosa zabrali sowieccy żołnierze. Zaprzęgiem konnym miał dowozić amunicję dla walczących. Z wojskiem
dotarł aż do Berlina. Po zakończeniu wojny wrócił do Maśnika, ale już
bez wozu i konia. Wstąpił do tworzącego się PSL Mikołajczyka. Został
prezesem Koła Gminnego w Połańcu i członkiem Zarządu Powiatowego
PSL w Sandomierzu.
Do pierwszych starć z komunistyczną władzą doszło w czasie tzw. referendum ludowego. Nie mógł pogodzić się z fałszerstwami wyborczymi.
Zresztą komuniści specjalnie się z nimi nie kryli. Przewodniczący Komisji
Wyborczej w Ruszczy chwalił się, że za każdy sfałszowany głos otrzymywał
1000 zł. Feliks Ramos wraz z ks. prałatem Stanisławem Zbroją z Połańca
i Stanisławem Szczemiecznym, aptekarzem z Połańca napisali odwołanie
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do Rady Państwa. Odpowiedzi nie otrzymali. Feliks Ramos znów musiał
się ukrywać. UB poszukiwało go z zawziętością. Ukrywał się w sąsiedniej
wsi Surowa po drugiej stronie Wisły. Sypiał na strychu nad chlewem.
Tymczasem UB systematycznie nachodziło jego rodzeństwo w Maśniku. W listopadowe i grudniowe noce brat i siostry wyciągani byli z łóżek
i wyprowadzani na pole, nie ubrani, boso i z gołą głową.
ORMO-wcy z placówki z Ruszczy nie mieli litości, wyprowadzali ich
niekiedy po pięć razy w jedną noc. W styczniu 1947 r. przed wyborami
do Sejmu Ustawodawczego rodziny Ramosów nie dopuszczono do udziału
w głosowaniu. Gdy Zofia Ramos przychodziła sprawdzić listy wyborcze
to członkowie Komisji, Dąbrowski i Łukaszek powiedzieli do niej:
Po co sprawdzasz i tak prawa głosu nie masz.
W dwa dni po wyborach w nocy z 21 na 22 stycznia około godziny 11.00
do mieszkania Ramosów wdarło się 10 zbirów. Twarze mieli zamaskowane
pończochami. Wyważyli drzwi, wybili okna. Feliks już od ponad roku
ukrywał się poza domem. Wyciągnęli więc na pole dwie siostry Marię
i Zofię oraz brata Józefa. Mróz był tęgi, ponad 30 stopni.
Przewrócili nas na śnieg i zaczęli bić pałkami i gumami – wspomina
Zofia Ramos. Po chwili słyszymy – powstań! Pytają: gdzie jest brat? Padnij!
I znów bicie. I tak na okrągło przez kilka godzin.
Mówili do nas Wy tu Felka bronicie, a on już dawno pojechał do Londynu
po dolary. Siostrze ciało porozrywali pogrzebaczem. Mnie też.
Zofia Ramos pokazuje okragłe blizny na nodze, ślady po wbiciu w ciało
pogrzebacza oraz powykrzywiane palce, które po złamaniu źle się pozrastały. Nad ranem zawlekli nas do domu. Siostrę, która już konała przynieśli
na rękach. Wszyscy mieliśmy ciała czarne od bicia. Na odchodne powiedzieli: Światło gasić i spać!
Tej nocy Maśnik pacyfikowała ekspedycja karna UB z Sandomierza
i oprócz Ramosów bestialsko pobili jeszcze 17 osób. Rano do Ramosów
przyszli sąsiedzi. Przyjechał ksiądz i lekarz.
Maria była już w konwulsjach. Ksiądz udzielił jej ostatniego namaszczenia
i w chwilę później skonała. Zmarła miała być pochowana na honorowym
miejscu cmentarza w Połańcu, tam gdzie leżą żołnierze WP polegli w 1939 r.
oraz zamordowani w czasie okupacji hitlerowskiej. Ale UB nie dało jej
spokoju nawet po śmierci i nie pozwoliło pochować w przygotowanym
już grobie.
Feliks nie mógł uczestniczyć w pogrzebie siostry. Czekali na niego funkcjonariusze UB. Po pogrzebie do Ramosów przyjechała komisja śledcza z UB
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z Sandomierza, złożona z tych samych bandytów. Nie szukali sprawców
mordu i pobicia. Szukali Feliksa. Ciężko pobitego Józefa Ramosa wyciągnęli
z łóżka na ganek. Przystawili mu broń do głowy i pytają:
Gdzie jest Feliks? Damy ci łopatę i sam sobie grób wykopiesz. Pamiętaj,
że już więcej chodzić nie będziesz – zakończyli. Za tydzień zmaltretowanego Józefa Ramosa przewieziono do szpitala w Krakowie, gdzie po kilku
miesiącach zmarł.
Po tym napadzie Feliks Ramos pojechał do Warszawy, do Mikołajczyka
i Korbońskiego. Otrzymał adwokata i zgłosił się do prokuratora wojskowego. Prokurator wysłał kurierów do UB w Sandomierzu, aby rodzinie
Ramosów dano spokój. Jednak mimo tego zapewnienia, w latach 1947‒56
Feliksa Ramosa wzywano na UB 52 razy. W czasie jednego z przesłuchań
sowiecki oficer, kpt. Wołkow, wybił mu 8 zębów. Sprawców napadu do dnia
dzisiejszego nie wykryto. Zaraz po napadzie śledztwo przejął sędzia śledczy
ze Staszowa – Stanisław Walewski. Ponieważ zaczął prowadzić je we właściwym kierunku szybko został zdjęty, a sprawę przejęła Prokuratura
Wojskowa z Łodzi. Przygotowana była rozprawa, ale sprawę zatrzymało
NKWD i proces się nie odbył.
W czerwcu 1947 r. poseł PSL Wójcicki złożył w Sejmie interpelację:
Do Rządu RP. W sprawie pobicia mieszkańców wsi Maśnik, gm. Połaniec,
powiatu Sandomierskiego przez funkcjonariuszy ORMO, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej oraz spowodowanie śmierci
Ramos Marii, na skutek pobicia.
Interpelacja ta została bez odpowiedzi.
W 1981 r. Feliks Ramos pisał listy do władz, ale w grudniu wybuchła
wojna polsko-jaruzelska i kiszczakowskie MSW miało ważniejsze sprawy
na głowie niż naprawianie krzywd i wyjaśnianie zbrodni popełnionych
przez ich kolegów.
W marcu 1990 r. ówczesna posłanka Grażyna Sołtyk złożyła w sprawie
rodziny Ramosów interpelację do ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych gen. Kiszczaka. Ten w odpowiedzi wyraził ubolewanie i przesłał
pismo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych proponując przyznanie
Zofii Ramos renty w trybie szczególnym. ZUS odpowiedział w sposób
zaskakujący. Owszem, oddział w Staszowie przyznał emeryturę, ale
rolniczą i to w zamian za oddanie ziemi. Kobiecie, która tyle w życiu
wycierpiała bezduszni urzędnicy ZUS-u przyznali zwykłą emeryturę
rolniczą, próbując odebrać ziemię, która pozwoliła jej przetrwać te
wszystkie ciężkie lata.
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We wrześniu 1990 r. posłanka Sołtykowa wysłała kolejny list, tym razem
do następnego Ministra Spraw Wewnętrznych – Krzysztofa Kozłowskiego.
I on nie przyniósł żadnego skutku (jak dotąd).
W 45 lat po napadzie i w trzy lata po tym jak Polska stała się wolnym
krajem, rodzina Ramosów nie uzyskała ani moralnej, ani materialnej
satysfakcji.

Halina Ramos z domu Lech
Urodziłam się w 1945 r. w Ruszczy. Byłam żoną Edwarda czyli syna Franciszka. Franciszek to brat Feliksa Ramosa, Józefa, Zofii, Mari. Do rodziny
Ramosów weszłam dopiero w 1966 r. czyli wiele lat później niż miały miejsce
śmiertelne pobicia Józefa i Marii, rodzeństwa Feliksa. Wiem, że po wojnie
źródłem utrzymania rodziny Ramosów było dobrze prosperujące gospodarstwo rolne. Feliks był żonaty, ale krótko mieszkał z żoną. Rozeszli się.
Powodu nie znam. Nie było potomstwa z ich małżeństwa. Nie znałam żony
Feliksa. Nic o niej nie wiem. Nie znam nazwiska, ani adresu tej kobiety.
Franciszek po założeniu rodziny wyprowadził się do domu, który wybudował wspólnie z żoną Władysławą z d. Szafran. Feliks był najmłodszym
z rodzeństwa. Wszyscy tj. Feliks, Józef, Maria i Zofia mieszkali razem. Cała
czwórka nie wzięła udziału w głosowaniu 3 × TAK. Pod koniec 1946 r.
(dokładnej daty nie znam) późnym wieczorem przyszło kilku mężczyzn.
Twarze mieli zasłonięte grubymi pończochami, tak, że nie można ich było
rozpoznać, kto kim był. Nie wiem też dokładnie ilu tych mężczyzn było.
Feliksa nie było wtedy w domu. We wsi mówiono: Taki bohater, a uciekł
za Wisłę. Czy tak było nie wiem.
Z opowieści rodzinnych wiem, że mężczyźni wyżej opisani dotkliwie
pobili Marię i Józefa. Zofia ocalała, bo ukryła się wśród bydła, ale też
miała połamane palce u nóg. W jaki sposób połamano jej palce nie wiem,
do końca życia kulała, co było widoczne. Zmarła dopiero w 2000 r. mając
82 lata. Maria zmarła następnego dnia po pobiciu. Brutalnie rozszarpano
jej ciało pogrzebaczem. Na pogrzebie ks. Zbroja nazwał Marię Ramos
męczennicą. Nie dało się jej uratować. Szczegółów już nie pamiętam. Józef
też został dotkliwie pobity, ale żył jeszcze około 4 miesiące, ponieważ był
leczony w Krakowie. Za późno jednak trafił do szpitala, bo dopiero po tygodniu od pobicia. W pierwszych latach mojego małżeńtwa nikt z rodziny
do mnie z mężem o tym nie mówił. Po prostu bali się. Dziś Maria, Zofia,
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Grób rodziny Ramosów z Maśnika – cmentarz
przy ul. Osieckiej

Józef i Feliks mają wspólny grobowiec na cmentarzu przy ul. Osieckiej,
tuż za Grobem Nieznanego Żołnierza.

Stanisława Motyl
Pamiętam rodzinę Ramosów. Wiem, że byli pobici, ale przez kogo dokładnie nie wiem. Wśród bijących był już nieżyjący obywatel z Przychód
k. Ruszczy. Tyle mogę powiedzieć. Głosowanie w sprawie Referendum
3 × TAK odbyło się w Szkole Podstawowej w Ruszczy 30 czerwca 1946 r.
Głosowanie na posłów do Sejmu też odbyło się w tej szkole 19 stycznia
1947 r. Przyczyny pobicia rodziny Ramosów nie są mi znane. Wiem,
że Feliks był zaangażowany w wiele spraw publicznych. Za ofiarną walkę
w szeregach Wojska Polskiego i sowieckiego od domu rodzinnego aż
po Berlin otrzymał wysokie odznaczenie wojskowe. Po wojnie też pracował
społecznie w różnych organizacjach i też miał problemy.
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Tragiczne wydarzenie w Zrębinie w 1954 r.
Halina Taras z domu Wójcikowska – siostra: Mariana, Jana,
Eugeniusza, Stefana i Stanisława
Moja mama nazywała się Wójcikowska z d. Wawrzkiewicz. W czasie gdy
jeszcze jeździła kolej wąskotorowa Szczucin-Staszów mieszkała z rodziną
na Sieragach. Każdy, kto w tym czasie chciał dojechać do Staszowa z terenu
gminy Połaniec mógł to uczynić tylko dzięki kolejce.
Ksiądz Zbroja także jeździł nią do Staszowa. Ilekroć musiał czekać
przez dłuższy czas zatrzymywał się w domu moich rodziców. Niekiedy
moja matka częstowała księdza herbatą lub daniem na gorąco jakie miała
ugotowane. Przy tej okazji rozmawiali. Z czasem ta znajomość przerodziła się w przyjaźń. Do spowiedzi moja mama chodziła przeważnie
do ks. Zbroi. Ksiądz już po skończonej spowiedzi wypytywał ją o dzieci,
o gospodarstwo i inne problemy. Trwało to czasem dość długo, a ludzie
czekali w kolejce. Mama wstydziła się czasem, że tak długo spowiada się.
Proboszcz Zbroja zawsze przypominał mamie, aby pilnie strzegła swoich
synów. Ja urodziłam się w Zrębinie znacznie później. Pewnego dnia,
gdy ks. Zbroja zobaczył moją matkę w kościele na mszy św., przywołał
ją do siebie i ostro upomniał: Jak ty mogłaś zostawić samych chłopców
w domu i przyjść do kościoła. Przecież może im coś złego wpaść do głowy,
mogą rozniecić w lesie ognisko lub biegać i wpaść pod kolejkę. Toż to maluchy jeszcze. Najstarszy mój brat urodził się w 1940 r., a najmłodszy
w 1955. Ksiądz pouczał mamę: Powinnaś pomodlić się w domu i strzec
swoich synów. Gdyby się im coś stało miałabyś wyrzuty sumienia do końca
życia, że ich nie dopilnowałaś. Ja uważam, że ks. Zbroja szczególną opieką
otaczał wszystkie dzieci i młodzież. Był to okres wojny, a potem tzw. czas
stalinowski. Myślę, że ksiądz najwyżej cenił w tym czasie dobro rodziny
i stąd takie upomnienia się rodziły. Szczerą modlitwę Bóg przecież wysłuchuje zawsze i w każdym miejscu, nie tylko w kościele.
Po przeanalizowaniu powodów dla których ks. Zbroja tak kategorycznie
upominał panią Wójcikowską, zamieszkałą na Sieragach, aby dobrze strzegła
swoich synów doszliśmy do wniosku, że było to związane z tragedią jaka
rozegrała się w Zrębinie w maju 1954. Było to tak: pani Anna Sadłocha
często jeździła po pokrzywy do lasu. Zabierała ze sobą własne dzieci, aby jej
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pomagały. Nie zauważyła, że syn ukrył w pokrzywach i trawie niewypał jaki
znalazł w lesie. Przywieźli go do domu. Przed wieczorem, prawdopodobnie
w sobotni dzień, chłopcy podwieźli ten pocisk pod kuźnię i chcieli tam
manipulować przy nim. Zajęty pracą kowal pan Stefan Haczyk zauważył
chłopców, ale nie dostrzegł niewypału. Zapytał: Co wy tam przynieśliście?
Usłyszał odpowiedź – Nic takiego ważnego – a chłopcy, aby się mu nie
narażać przenieśli go pod dom Łodkowskich. Helena Łodkowska – lat
dziewięć – przyniosła młotek, a jej czternastoletni brat Henryk zaczął nim
stukać, żeby zdjąć z pocisku obręcze. Czesław Durma i Tadeusz Sadłocha
stanęli za wierzbą i przyglądali się co robi Henio. Po którymś uderzeniu
pocisk wybuchł z ogromnym hukiem. Czwórka dzieci tj. Henryk Łodkowski, ten który stukał młotkiem, Helena Łodkowska jego siostra, Stanisław
Haczyk i Edward Kawalec zginęli na miejscu. Mieczysław Sadłocha i Stefan
Jastrząb byli ciężko ranni. Czesław Durma i Tadeusz Sadłocha odnieśli
lżejsze obrażenia i przeżyli. Wszyscy ranni przewiezieni zostali furmankami
do Ośrodka Zdrowia w Połańcu w przy ul. Staszowskiej Małej – obecnie
Kościelna. Natychmiast przy rannych zjawił się ks. Zbroja z posługą pasterską. Spowiadał ich i udzielał sakramentu namaszczenia. Obydwaj chłopcy
Mieczysław Sadłocha i Stefan Jastrząb zmarli. Ziemne mogiły tych dzieci już
nie istnieją. Na ich miejscu są pochowani ich krewni. Na miejscu tragedii
stoi w Zrębinie kapliczka przydrożna.
Za śmierć dzieci ze Zrębina odpowiedzialni byli nie tylko ich rodzice, ale przede wszystkim powołane
do tego służby państwowe jak milicja
i wojsko. Zamiast szukać po lasach,
polach i zagrodach niewypałów i zlikwidować je szukali patriotów i ich
rozstrzeliwali lub bili albo osadzali w więzieniach, a także szykanowali na różne sposoby. Ważniejsza
była ideologia obca naszemu narodowi niż człowiek. Ksiądz Zbroja
na pierwszym planie stawiał zawsze
dobro człowieka i tego uczył słowami
Stefan Jastrząb ciężko ranny
po wybuchu niewypału zmarł
i swoim zachowaniem się w każdej
w maju 1954 r. Zdjęcie przekazał
sytuacji.
Stanisław Borek mąż jego
siostry Stanisławy.
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Janina Filak – siostra Edwarda Kawalca
W chwili śmierci brata miałam sześć lat. Wiem, że wypadek miał miejsce
w maju w 1954 r. Siostra Czesława miała wtedy osiemnaście lat. Dobiegła
po wypadku do brata. Widziała, że jeszcze otwierał usta jakby chciał coś
powiedzieć, ale nie mógł wydobyć z siebie żadnego głosu. Za chwilę skończył w jej obecności życie. Jest pochowany na nowym cmentarzu w Połańcu.
Na miejscu jego mogiły, jest pochowany Krzysztof Kijak. Na tym pomniku
jest napis: Edward Kawalec lat 11.
W tym tragicznym dniu Edzio pasł krowy w olszynach. Przygonił
bydło nieco wcześniej niż zwykle i zaraz pobiegł nie czekając na kolację.
Za kilkanaście minut usłyszeliśmy ogromny huk. Z mamusią pobiegłam
na miejsce wypadku. Zobaczyłyśmy część ludzkiego ciała, nie wiedząc
czyje. Mamusia szukała swojego syna. Już nie żył gdy przybyłyśmy. Siostra
Czesia stała zapłakana. Nam same łzy płynęły z oczu. Pogrzeb wszystkich
sześciu ofiar wybuchu niewypału czyli pięciu chłopców i jednej dziewczynki był wspólny. Sześć białych trumien młodzi mężczyźni ze Zrębina
do Połańca nieśli na swoich ramionach. Licznie uczestniczyły dzieci z całej
gminy Połaniec.
Ja, Kazimiera Majka, jako uczennica klasy siódmej uczestniczyłam w tym
pogrzebie. Z całą klasą wyszliśmy na ul. Zrębińską, dawna Zatylna, pod dom
pana Kozłowskiego i przyłączyliśmy się do tłumu ludzi.

Regina Laska z domu Sadłocha
Tadeusz mój brat skrył się za wierzbę i dlatego przeżył. Był ranny w nogę,
do dziś kuleje, ale żyje. Mieczysław był ciężko ranny. Przewieziono go
do Ośrodka Zdrowia w Połańcu. Ksiądz Zbroja wyspowiadał go przed
śmiercią i udzielił mu ostatniego namaszczenia. Nie wrócił już żywy
do domu. Spoczywa na nowym cmentarzu we wspólnym grobie z moim
mężem Bolesławem Laską.

Andrzej Gad – syn Wandy, siostry Stanisława Haczyka
Od matki wiem, że jej brat Stanisław zginął śmiercią tragiczną w maju
1954 r. Miał wtedy 8‒9 lat. Niewypał wybuchł w pobliżu domu Janiny
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Łodkowskiej, uderzony wielokrotnie młotkiem przez jej brata Henryka
Łodkowskiego. Jego ciało rozpadło się na strzępy. Rodzina zbierała kawałki do kosza. Stasio był pochowany w tym miejscu, gdzie obecnie jest
grób moich rodziców. Na grobowcu nie ma jego nazwiska. Dziadek Stefan
Haczyk widział, że chłopcy coś niosą, ale zajęty pracą nie sprawdził tylko
zapytał: Co tam niesiecie? Odpowiedzieli Nic ważnego. Przenieśli pocisk
dalej. Dopiero po wypadku dziadek, dowiedział się, że jego syn zginął
tragicznie. Moja matka Wanda w tym czasie poszła z wiaderkami po wodę
do studni. Studnia była w pobliżu budynku szkolnego, tam usłyszała
wybuch. Dopiero na miejscu wypadku dowiedziała się, że jej brat zginął.
Dziadek rozpaczał, że nie powstrzymał syna od tragedii.
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Świadectwa osób, które osobiście znały księdza
Zbroję dotyczące okresu powojennego
Jadwiga Warchałowska siostrzenica Reginy Maj
Brat Reginy Maj i mojej mamy Stefanii Warchałowskiej – Franciszek Maj
urodził się w 1910 r. W czasie II wojny światowej jako żołnierz Wojska
Polskiego walczył pod Terespolem i tam został trafiony odłamkiem, który
utkwił w jego ciele nie powodując śmierci. Wujek powrócił z wojny do rodziny w Zrębinie i żył do 1959 r. W tymże roku w pobliżu domostwa wujka
wybuchł pożar, który zagrażał ich budynkom. Wujek ratował co mógł.
Chwycił wór ze zbożem chcąc go wynieść w bezpieczne miejsce. Ledwo
podniósł ten ciężar upadł zemdlony. Wezwano pogotowie i odjechał
do szpitala. W tym dniu w szpitalu była przerwa w dostawie prądu. Wujek
oczekiwał na badanie lekarskie twierdząc, że tu niepotrzebnie przyjechał.
Wstał z łóżka i natychmiast upadł. Tym razem zakończyło się to tragicznie. Odłamek tkwiący w jego ciele przesunął się i uszkodził serce. Była
to odroczona śmierć rannego żołnierza.

Ksiądz Mieczysław Głogowski – garść wspomnień o księdzu
prałacie Stanisławie Zbroi
Od urodzenia miałem styczność z tym wyjątkowym duszpasterzem. Był on,
jak sam się zresztą określał, ojcem. I po ojcowsku, bezpośrednio, traktował
wszystkich, zarówno parafian, jak i kolegów księży – taki już był: zwracał
się bez ogródek do każdego, często używając epitetów, ale nikt się o to nie
obrażał, bo wiadomo było, że to bynajmniej nie złośliwość, a tylko taki
jego nawyk.
Kiedy przyszedł rano i przechodził przez kościół, miał zwyczaj głośno
zwracać się do różnych osób z uwagami i komentarzami na ich temat.
Głosząc kazania i nauki często przerywał i strofował zwłaszcza niesforne
dzieciaki: ty tam, z jasnymi włosami, nie gadaj albo nie wierć się itp.
Pamiętam jego donośny głos z ambony: z pamięci cytował najpierw słowa Ewangelii, a potem głosił kazanie – wyraźnie dało się odczuć, że mówi
z przekonaniem to, w co naprawdę wierzy. Słuchacze, a między nimi ja jako
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dziecko i potem młodzieniec, tak to podświadomie odbieraliśmy, co teraz,
jako ksiądz, już wyraźnie sobie uświadamiam. Rzecz znamienna: podczas
mszy św. duża grupa chłopów siadywała na ławkach na zewnątrz kościoła
(gadali, niektórzy nawet kurzyli papierosy), ale na kazanie proboszcza
wszyscy wchodzili do środka (sic!). I nie były to słowa kaznodziei rzucane
na wiatr.
W moim przypadku z pewnością był to jeden z czynników powołania.
A także przykład jego życia i posługi kapłańskiej. Cechowała go całkowita
bezinteresowność. Plebania była dla wszystkich otwarta, bardzo gościnna.
On w 1968 r. wystawił mi opinię do seminarium duchownego. A potem
i mnie jako kleryka i dwóch innych we trójkę podczas ferii i wakacji
regularnie zapraszał w każdą niedzielę do siebie na plebanię na wspólne
śniadania i obiady razem z księżmi pracującymi w parafii.

Ks. Mieczysław Głogowski jako kleryk. Na pierwszym planie
następca ks. Zbroi, ks. Emilian Assendi.

Pamiętam, kiedy odbywałem przymusową zasadniczą służbę wojskową,
w mundurze odwiedziłem go w 1970 r. już w Domu Księży Emerytów
w Sandomierzu, notabene na rok przed jego śmiercią. Ucieszył się ogromnie. Skarżył się, że pobyt w Domu Emerytów znosi źle: świadomość losu
poprzedników – lokatorów w tym pokoju, w którym mieszka, przygnębia
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go, bo przypomina mu ich życie, chorobę, śmierć i dlatego nie może spać
po nocach. A kiedy odsypia noce drzemką w ciągu dnia często budzi się
nagle i przyłapuje się na głoszeniu kazań. I to było moje ostatnie spotkanie
z tym wyjątkowym ks. prałatem – Stanisławem Zbroją.

SM. Beata i SM. Angelina Niewiadomskie
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny
Wspominając dziś wdzięcznym sercem śp. ks. prałata Stanisława Zbroję
myślę, że jego życie i kapłańską posługę w naszej połanieckiej parafii można
by określić słowami Pisma Świętego:
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje (J 10,14).
Rzeczywiście, ks. prałat Zbroja był naprawdę dobrym pasterzem i bardzo
dobrze znał powierzone jego kapłańskiej pieczy owce.
Przybył do naszej parafii w 1941 r. i służył nam niemal do końca swego
ofiarnego życia, bo aż do 1970 r. Od początku naszego życia aż do wstąpienia do klasztoru, był naszym jedynym proboszczem. On udzielał nam
sakramentu chrztu św., przygotowywał do I spowiedzi i Komunii Św.
Właśnie Maria, obecnie Siostra M. Beata – jako 7-letnie dziecko, podczas
swojej ciężkiej choroby w roku 1954, przyjęła z rąk księdza swoją I wczesną
Komunię Św.
Księdza prałata Zbroję darzyliśmy szczególnym szacunkiem i miłością
za jego bezinteresowne oddanie Kościołowi, za jego szlachetne otwarte
serce.
To wówczas w naszym młodzieżowym gronie (wspomina Stanisława –
obecnie Siostra M. Angelina) panowało takie przeświadczenie, że w tym
rankingu kościelnych autorytetów pierwsze miejsce zajmuje oczywiście
ks. prymas Stefan Wyszyński, ale zaraz na drugim jest nasz ks. proboszcz
Zbroja. Wyczuwaliśmy podświadomie, że ksiądz prałat był blisko Boga
i dlatego też był blisko człowieka, blisko nas. Był prawdziwym duchowym
ojcem swoich parafian. Zawsze do dyspozycji, od poniedziałku do niedzieli
włącznie. Żył naszymi radościami i troskami, bo też znał nas wszystkich
po imieniu.
Autentyczna dobroć serca emanowała z całej jego osoby. Miał niezwykłą
umiejętność zauważenia każdego, od starca po najmniejsze dziecko, od ludzi miasta po mieszkańców wiosek. Dla każdego miał dobre, podnoszące
na duchu słowo, napełniające ludzkie serca pokojem i nadzieją. Pamiętamy,
95

jak w kościele przechodząc boczną nawą do swojego konfesjonału z takim ojcowskim zatroskaniem powiedział naszej mamie: Nie klęcz na tej
zimnej posadzce. Pan Bóg tego nie wymaga. Wejdź do ławki. Taki właśnie
był ks. Zbroja.
Mimo upływu lat, do dziś zachowujemy w pamięci słowa, którymi tak często
ksiądz prałat w głoszonych kazaniach zwracał się do nas – swoich parafian,
abyśmy pamiętali o tym zapewnieniu Jezusa, że Niebo i ziemia przeminą,
ale moje słowa nie przeminą (Mt 24,35).
Czyż dziś nie doświadczamy tej rzeczywistości jak przemijają systemy,
przywódcy, różne ideologie, a Słowo Boga trwa, bo jest Mądrością Odwieczną.
Ksiadz prałat Stanisław Zbroja, jako gorliwy i dobry pasterz, słowa tej
Odwiecznej Mądrości głosił, o niej nas pouczał, na nią nam ciągle wskazywał i do niej nas prowadził. Dlatego też i pamięć o nim nie przeminęła,
ale pozostaje w nas ciągle żywa.
Obecnie w naszych zakonnych modlitwach prosimy Chrystusa Dobrego
Pasterza, aby ks. prałata Zbroję obdarzył pełnią szczęścia w Domu Ojca
Niebieskiego.
Wdzięczne SM. Beata i SM. Angelina Niewiadomskie Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny

Feliks Warchałowski – syn Ludwika
Ksiądz Zbroja po objęciu probostwa w 1941 r. zatrudnił jako organistę
pana Antoniego Kurosada. Pan Kurosad był wyśmienitym organistą.
Przybył do parafii razem z żoną, siostrzenicą ks. Zbroi, i trójką dzieci.
Wkrótce zorganizował chór męski. Należeli do niego: Ludwik i Feliks
– bracia Warchałowscy, Marian i Władysław – bracia Łańka, Mateusz
Łowicki – masarz, Stanisław Łowicki (z ul. Ruszczańskiej), Jan Durma
– późniejszy kościelny, Jan Łowicki – listonosz, Bolesław Małkiewicz,
Tadeusz Łabuszewski, Antoni Wałcerz – szewc, Marian Rzepecki –
urzędnik, Edward Sutek, Eugeniusz Switek, Józef Płonka, Henryk Pawlak,
Józef Ścisłowski.
Pod koniec życia Antoniego Kurosada do chóru należały też kobiety.
Alina Łukaszek z d. Pławska pamięta, że śpiewała z Mateuszem Łowickim.
Chórzyści organizowali tzw. spotkania opłatkowe w okresie świąt Bożego
Narodzenia. Obok kościoła stał tzw. Dom ludowy. W tym domu odbywały
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się próby chóru, występy zespołów amatorskich. Potem adoptowano ten
budynek na pierwsze w Połańcu stałe kino. Próby odbywały się od tej
chwili w kaplicy przykościelnej.
Do chóru żeńskiego należały: Helena Siraga, Bronisława Tatara, Natalia Bobek, Helena Smoleń, Zofia Tarnowska, Maria Pławska, Stanisława
Wójcikowska, Alina Łukaszek (śpiewała ok. 40 lat), Maria Murczkiewicz, Janina Łowicka, Filomena Kosowicz (Filcia), Irena Sadowa, Zofia
Switek, Stanisława Machnicka, Maria Brzostowicz, Antonina Majewska,
Eugenia Wójcikowska, Wanda Korczak, Bronisława Kosowicz, Teodozja
Kozłowska.
Z kobiet żyją tylko: Helena Siraga, Stanisława Wójcikowska, Alina
Łukaszek. Z mężczyzn zaś żyją: Bolesław Małkiewicz, Henryk Pawlak,
Tadeusz Dalmata, Marian Łowicki, chór założony przez pana Kurosada
był chórem trzygłosowym. Istniał do jego śmierci. Antoni Kurosad zmarł
13 lutego1954 r., w wieku 31 lat. Po jego śmierci chór prowadził pan Adam
Kurgan z Piór (ojciec pani Marii Jednaki). Występowali w każdą niedzielę
i święta na jednej lub dwóch mszach. Repertuar zależał od zatwierdzonej
przez Kościół liturgii na dany okres roku kościelnego. W niedzielę palmową chórzyści śpiewali Ewangelię o Męce Pańskiej wg św. Mateusza.
Swoim śpiewem uświetniali też pogrzeby, śluby i uroczystości odpustowe.
Na zakończenie okresu Bożego Narodzenia był co roku koncert kolęd.
Próby chóru odbywały się jeden raz w tygodniu w kaplicy przy kościele.
Była ona wtedy w dobrym stanie, zimą ogrzewana elektrycznym piecem
akumulacyjnym. Ksiądz Zbroja wspierał organistę. Sam też umiał grać
i czasem, gdy organista był chory, grał podczas mszy św. Chór męski
śpiewał pięknie, co mogą potwierdzić wszyscy starsi mieszkańcy Połańca.
Następcą pana Adama Kurgana został pan Walenty Dziubek, który
zorganizował chór mieszany, a potem żeński. Istniał on przez cały okres
jego pracy w Połańcu. W latach siedemdziesiątych dołączyli do niego:
Tadeusz Dalmata, Marian Łowicki i Feliks Warchałowski, którzy śpiewają
do dziś w chórze w parafii pw. MBWW.
Obecnie w naszej parafii chór nie istnieje. Pan Feliks Warchałowski
śpiewa czasami razem w duecie z obecnym organistą Piotrem Motyką.
Pan Feliks pamięta do chwili obecnej słowa swojej roli diabła w jasełkach przygotowanych przez ks. wikarego Zdzisława Chrapka. W jasełkach
walczył z Herodem, którego grał Jan Łowicki – listonosz. Pani Maria
Garboś z d. Doleżek również do dziś pamięta swoją rolę Herodowej
i recytuje słowa z pamięci.
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Jasełka 1958, wystawiane w remizie strażackiej. Pierwszy od lewej ks. Zdzisław
Chrapek – organizator jasełek, Bogusław Kozłowski, Jan Witek – zbój, Stanisław
Laska – zbój, u góry Janusz Marczewski, Feliks Łabuszewski, Edward Pławski
– szef zbójów, organista Walenty Dziubek, Wałcerz – święty Józef, Stanisław
Machnicki, Maria Doleżek - Herodowa, Jan Łowicki – Herod, trzej królowie – Bolesław Switek, H. Amanowicz i Henryk Kieszkowski. Aniołowie: Zofia
Murczkiewicz, Zofia Doleżek, Janina Głodo ob. Wojnarowska - Maryja, Halina
Łabuszewska. Siedzą od lewej: Feliks Pławski, Bolesław Małkiewicz, Jan Durma
kościelny, Józef Ścisłowski, Feliks Warchałowski – diabeł. Pastuszkowie: Ryszard
Brzdękiewicz, Marian Łabuszewski – paź, Szczepan Warchałowski – czarny paź.

Anna Cecot
Plebania za czasów pełnienia funkcji proboszcza Stanisława Zbroi charakteryzowała się otwartością i dlatego przewijało się przez nią wielu ludzi.
Pragnę przekazać teraz to, co zapamiętałam jako parafianka w wieku
szkolnym.
Ksiądz prałat był człowiekiem, który potrafił umacniać naszą wiarę, tak
bardzo potrzebną w naszym życiu. Pragnął wpajać w nas miłość nad nienawiścią, przebaczenie nad zemstą. Starał się prostować nasze splątane drogi
życia. Pomagał biednym dzieciom, czego przykładem jestem ja. Pożyczał
pieniądze na naukę. Moi rodzice byli biedni, ale ojciec człowiek mądry pragnął kształcić swoje dzieci, aby nie poniewierały się po służbach u bogatych
gospodarzy. Pieniądze zawsze oddawali w późniejszym czasie. Ksiądz nigdy
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nie był oburzony. W szkole trzymał rygor, mimo to był kochany i lubiany
przez dzieci. Jego nauki były zrozumiałe dla każdego. Potrafił przemówić
głęboko do serca, nawet najbardziej zatwardziałego. Wspominamy go jako
prawdziwie oddanego swoim parafianom. W sercach naszych pozostanie
na zawsze jako wzór do naśladowania. Potrafił wprowadzać w codzienne
życie Chrystusowe zasady, mimo przeszkód i trudności.
Mój ojciec i ks. Zbroja należeli do zarządu Kasy Stefczyka, która udzielała
bezprocentowych kredytów członkom kasy.

Maria Wróblewska Łęg
Po okresie wojennym swoją pracę edukacyjną rozpoczęła Szkoła Podstawowa w Połańcu przy ul. Staszowskiej.
Mój małżonek, Józef, również zaczął naukę. Będąc w klasie VI ok. 1950 r.
był już dość rosłym chłopcem. Z powodu istniejącej wtedy biedy, chodził licho ubrany, a zima była dość potężna. Ksiądz prałat Zbroja znany
ze swej dobroci dał mu swój płaszcz zimowy, żeby było mu cieplej chodzić
do szkoły. Za ten dar świadczący o dobroci modlimy się za księdza prałata
do chwili obecnej.

Zofia Cieślik z domu Machniak
Gdy miałam 11 lat proboszczem
w Połańcu był ks. Stanisław Zbroja,
a wikariuszem Józef Wójcik. Uczęszczałam wtedy do czwartej lub piątej
klasy powszechnej szkoły podstawowej, której budynek do dziś istniejący znajduje się przy ul. Staszowskiej
w pobliżu kościoła św. Marcina.
Byłam ciężko chora na zapalenie
otrzewnej po rozlaniu się ropnego
wyrostka robaczkowego. Moje życie zawisło na włosku jak się u nas
mówiło. Doświadczyłam wówczas
niezwykle cennej dla mnie opieki

Pamiątka I Komunii Św. Zofii
Machniak z ks. S. Zbroją
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duszpasterskiej. W kościele odprawiane były z inicjatywy obu księży
msze św. z prośbą o mój powrót do zdrowia. Za wiedzą i przyzwoleniem
ks. Zbroi odwiedzał mnie prawie codziennie ks. Józef Wójcik. Czasem
przychodził z moimi koleżankami z klasy. Otrzymywałam od nich różne
drobiazgi m.in. owoce cytrusowe, ale przede wszystkim modlitwy i niezwykle budujące moją psychikę rozmowy. Przyczyniły się one do szybkiego
powrotu do zdrowia. Obecnie modlę się za obu kapłanów o szczęśliwe
życie wieczne dla nich, zachowując w sercu głęboką wdzięczność za opiekę
w czasie mojej choroby.

Maria Kot z domu Kwiatkowska
Urodziłam się w 1952 r. w Połańcu. Sakramentu chrztu w kościele św.
Marcina udzielił mi ks. Stanisław Zbroja. Moi rodzice otaczali proboszcza wielkim szacunkiem. Wiem od rodziców i zaobserwowałam sama,
że nabożeństwa odprawiane przez ks. Zbroję gromadziły w kościele tłumy
ludzi w różnym wieku. Jego kazania wyróżniały się wielką troską o każdą
dziedzinę życia człowieka. Upominał szczególnie mocno przed skutkami
spożywania alkoholu. Tłumaczył jak wielki wpływ ma pijaństwo na całe
życie fizyczne i psychiczne człowieka. Jego kazania były słuchane z ogromną
uwagą i skupieniem. Mówiło się, że była taka cisza, że muchę było słychać.
Zapamiętałam ks. Stanisława Zbroję jako dobrego, sumiennego kapłana
niosącego posługę o każdej porze i na każde wezwanie. Ludziom biednym
starał się zawsze pomóc na różne sposoby. W mojej pamięci pozostanie
jako człowiek o wielkim sercu.

Helena Gad z domu Sobierajska
Ksiądz Stanisław Zbroja wchodził na ambonę skąd lepiej było go słychać
i sam też mógł wszystkich widzieć z góry. Miał donośny głos. Mówił wyraźnie nie śpiesząc się. Przed pasterką wchodząc do kościoła intonował zawsze
kolędę Wśród nocnej ciszy lub Bóg się rodzi. Cały kościół drżał od śpiewu
mężczyzn, bo oni wtedy lubili też śpiewać te kolędy. Ksiądz Zbroja po mszy
św., która rozpoczynała się o godz. 10.00 i kończyła przed 11.30, czyli przed
sumą, miał zwyczaj wychodzić z kościoła na plac przykościelny i rozmawiać z parafianami. Był wśród ludzi mile widziany i wiele osób zawsze go
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Siedzą od lewej: ks. Mulewicz, Tadeusz Sobierajski, ks. J. Glibowski. Stoją
Sobierajscy z Rudnik, Helena Gad z d. Sobierajska, Bolesław z żoną
z d. Szeląg.

otaczało, szczególnie mężczyzni. Byłam wtedy jeszcze dzieckiem, więc nie
wiem o czym dyskutowali. Z wypowiedzi dziadka po kądzieli – Marcina
Gada – wynikało, że rozmawiali o tym co się dzieje w parafii i w Polsce.
Mój dziadek bardzo lubił rozmawiać z ks. Zbroją. W mowie pogrzebowej
nad trumną dziadka, proboszcz wspominał te chwile, kiedy rozmawiali
pod kościołem. Opisywał jego wygląd. Wynika z tego, że pamiętał o swoich
parafianach jak o kimś bliskim.

Helena Piątkowska
Ksiądz Zbroja był moim chrzestnym od bierzmowania. To bierzmowanie
odbywało się po wojnie dla osób dorosłych, którym wojenna zawierucha
uniemożliwiła przyjęcie tego sakramentu wcześniej. Pani Piątkowska
przyjęła imię Janina.
Ojciec pani Heleny był grabarzem. Pani Helena, jako mała dziewczynka, chodziła za ojcem na plebanię. Czasem pomagała w pieleniu warzyw,
od księdza dostając w zamian coś dobrego np. chałkę, co było rarytasem
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w tamtych czasach. Na co dzień zadaniem ojca było dzwonić. Dawniej
dzwony nie były napędzane elektrycznie, ale trzeba było je rozkołysać
ręcznie za pomocą powrozów. Organy natomiast miały miechy.
Pani Piątkowska przypomniała sobie dzień, kiedy Niemcy przyjechali
do Połańca. Wtedy Zdzisław Kosowicz (Irki Zalińskiej brat) dał znać.
Zamknęli wtedy drzwi.
Lubiłam tego księdza powtarza. Nie śpij, słuchaj tu tak mówił z ambony
donośnym głosem. Pewnego dnia w czasie wojny, gdy ojciec szedł jak
co dzień do kościoła dzwonić, zobaczył, że ludzie biegną w przeciwną stronę więc i on zaczął uciekać z ludźmi. Przy rzece jednak złapało go dwóch
żołnierzy. Jeden od razu wyciągnął karabin i chciał ojca zastrzelić, ale drugi
spełnił prośbę ojca i pozwolił mu iść, aby zadzwonił. Wtedy pan Skotnicki
poprosił o jakieś pismo, aby następna grupa żołnierzy go przepuściła.
Pani Helena wspomina również następujące wydarzenie. Będąc w sklepie
w dzień targowy (wtorek) był duży tłok i w pewnym momencie poczuła
pod stopami, że drepcze po czymś. Podniosła to coś, wzięła do domu
i nawet mężowi nie mówiła. Nie otwierała, ale czekała do niedzieli. Ksiądz
Podkowa – ówczesny wikariusz – ogłosił iż w dzień targowy pewna kobieta
z Piór zgubiła pieniądze, a znalazcę prosi o zwrot. Udała się więc na plebanię
i proboszczowi przekazała zawiniątko. Ksiądz Zbroja powiedział wtedy,
że należy się jej znaleźne i przekazał jej 20 zł.

Rodzina Skotnickich z synami i ks. Zbroją
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Aleksandra Kosowicz
Ojciec mój, Wacław Kosowicz, od początku pasterzowania ks. Stanisława
Zbroi w Połańcu był jego prawą ręką w różnych pracach na terenie kościoła
św. Marcina i plebanii. Jako stolarz umiał z deski wykonać piękną ozdobę
do grobu Chrystusa na Wielkanoc i do szopki na Boże Narodzenie, naprawić ławkę, krzesło, pomalować drewniane ołtarze lub ozłocić je, a czasem
tylko oczyścić z kurzu.
Mówił nam, że był tym, który
wspólnie z innymi parafianami (nazwisk już nie pamiętam) maskował
wejście na wieżę z dużymi dzwonami. Było to koniecznością, bo Niemcy
okradali polskie kościoły z dzwonów,
aby przetopić je na armaty dla swojego wojska. Dzięki tej pracy dzwony
ocalały.
Już po wojnie na prośbę ks. Zbroi
odważył się pracować na wysokości,
czego wcześniej nigdy nie robił. Z po- Pamiątka I Komunii Św. – Aleksandra
mocą innych mężczyzn przybił bla- Kosowicz, córka Wacława, z ks. Zbroją
i ks. Podkową
chę na zmurszałych cegłach do ścian
wieży, w które wrastały lipy. Miało to
zabezpieczyć wieżę od jej rozsadzenia
przez korzenie rosnących w szparach
drzew.
Po wojnie kiedy Władysława Tuźnik, siostra ks. Feliksa Spychały, przyjeżdżała do Połańca, zawsze odwiedzała proboszcza ks. Stanisława Zbroję.
Pamiętam jak ojciec w naszym domu
powtarzał rozmowę tej osoby z księdzem: Zawsze gdy przyjadę do Połańca
i słyszę nasze dzwony, to serce mi skacze do gardła z radości. Ksiądz Zbroja
pół żartem, pół serio odpowiedział:
Pamiątka I Komunii Św. Aleksandra
Władeczko, ile razy przyjedziesz do PoKosowicz z bratem Januszem
i ks. Podkową
łańca daj znać, to wtedy będą dzwoniły
103

wszystkie trzy dzwony, żebyś mogła cieszyć się ich dźwiękiem. Tak też było,
że w każdą niedzielę wzywały parafian na nabożeństwo wszystkie trzy dzwony. Słychać je było w każdej wiosce należącej do parafii Połaniec.
Nie tylko ojciec pracował dla kościoła. Moja mama, urodzona 11 września 1904 r. w Połańcu, mająca obecnie 101 lat, też pracowała dla parafii.
Była krawcową. Naprawiała sutanny księżom, bo nowe były bardzo drogie
w tym czasie. Cerowała szaty liturgiczne, szyła nowe. Wykonywała też
ozdobne obrusy na ołtarze. Dekorowała je mereszką lub haftem. Ojciec
mówił, że w trudnym okresie wojny, a potem pobytu w Połańcu Sowietów,
w obawie o kradzież ksiądz wynosił z kościoła co cenniejsze przedmioty
i przechowywał je u nas w domu.
U nas ks. Wójcik, wikary ks. Zbroi,
zainstalował pierwszy w Połańcu telewizor, z którego korzystali parafianie
(oczywiście nieodpłatnie). Wybrano
nasz dom, bo stał na górce (ul. Ruszczańska w miejscu, gdzie obecnie jest
hotel Dersław) i antena w tym miejscu
dobrze odbierała obraz. Ojciec współpracował z księżmi we wszystkim,
co służyło dobru ogólnemu. Telewizor
i antena zakupione były za parafialne
pieniądze. Chętnych do oglądania
było wielu.
Było to w 1960 r. Według mojej
oceny ks. Zbroja był prawdziwym sługą Chrystusa. Dzięki jego naukom
jestem chrześcijanką, nauczyłam się
od księdza miłości Boga i Kościoła,
kochać ojczyznę i drugiego człowieka.
Rodzice Aleksandry Kosowicz: Maria
Nasz proboszcz nie miał w Połańcu Kosowicz z d. Kubik i jej mąż Wacław
łatwego życia. Był pod ciągłą kontrolą
władz. Ale nigdy żadnej władzy nie uległ, gdy był przekonany wewnętrznie,
że postępuje zgodnie z tym, co mu podpowiada prawe sumienie kapłana
i człowieka.
Księdzu Zbroi zawsze było między ludźmi dobrze. Każdy parafianin był
mu osobą bliską, znał jego wady i zalety, pomagał i upominał, gdy była
taka potrzeba. Nikt nie był mu obojętny.
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Ksiądz Wójcik w naszym domu opowiadał nam, że wszystkie prezenty
jakie otrzymywał ks. Zbroja na imieniny, w tym pierzynę, przyjmował
z wdzięcznością i następnie przekazywał uboższym od siebie. Żył bardzo
skromnie. Jeżeli sam nie prowadził nabożeństwa dla dzieci, to łacińskie
zwroty podczas takiej mszy tłumaczył na język polski. Często mówił,
że msza powinna być odprawiana w języku ojczystym i ksiądz powinien
być zwrócony cały czas twarzą do ludzi. Jego życzenia spełniły się po
II Soborze Watykańskim.
Na plebanii była skromna biblioteka, z której ks. Zbroja wypożyczał
książki parafianom. Chciał bardzo aby ludzie poznali bliżej życie Chrystusa
i życie świętych Kościoła Chrystusowego.

Konstanty Staromłyński
Przy spisywaniu aktu ślubu (wiosna’ 1970) ks. Zbroja pytał o nazwiska
świadków. Nie wiedziałem, że proboszcz ma już poważne kłopoty ze słuchem. Podałem nazwisko Michał Żal, niezbyt głośno mówiąc. Ksiądz
Zbroja zapytał Michał Gal? odpowiedziałem Nie i powtórzyłem Michał
Żal. Ksiądz chcąc się upewnić czy dobrze usłyszał powtórzył Michał Gaj?
Po raz drugi już głośniej odpowiedziałem Michał Żal. Wtedy ksiądz nie
będąc dalej pewnym poprosił To napisz. Napisałem i podałem karteczkę.
Ksiądz odczytał A Michał Żal – jak smutek. To tak trzeba było godać od razu.
Żal jak smutek. Ksiądz Zbroja lubił posługiwać się gwarą. To zdarzenie
potwierdza, że ks. Zbroja pod koniec życia miał problemy ze słuchem.

Helena Łowicka z domu Łukaszek
Razem z Reginą Brzostowicz – potem Kaczmarczyk – uczestniczyłam
w kursie dla małżonków. Odbył się on w 1962 r. w niedzielę w Staszowie.
Na tym kursie uczono nas naturalnych metod planowania rodziny. Wysłał
nas na ten kurs ks. Stanisław Zbroja proboszcz połaniecki.
Ksiądz Zbroja obdarował mnie swoim zdjęciem, tym, które widnieje
na jego grobie. Szłam rano do pracy, a proboszcz szedł z kościoła na plebanię. Spotkaliśmy się na ulicy i dał mi na pamiątkę swoje zdjęcie. Było
to przed jego odjazdem do Domu Księży Emerytów. Pamiętał o mnie,
co mnie bardzo ucieszyło.
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Ludwik Kosowicz
Ksiądz Zbroja po zakończonej niedzielnej mszy św., a szczególnie po sumie
lubił wychodzić do zgromadzonych pod kościołem mężczyzn lub kobiet,
którzy wymieniali ze sobą informacje, by rozmawiać z nimi. Niekiedy
grupki osób stały pod kościołem po mszy przez kilkadziesiąt minut. Słyszałem nie raz jak ksiądz pytał: zebrałeś już z pola siano lub zboże. Jeżeli
padała odpowiedź nie to mówił, mimo że to była niedziela to nie bałamuć
i jedź zebrać.
Udzielał w ten sposób dyspensy gdy wiedział, że jutro może być deszcz
i już nie zdążą zwieść zboża czy siana.
Udzielał też często dyspensy z ambony, ale zawsze upominał pamiętaj,
że masz obowiązek w każdą niedzielę uczestniczyć we mszy świętej. Jeżeli
byłeś w kościele to możesz pracować, gdy sytuacja tego wymaga.
Czasem te rozmowy rodziły sytuacje humorystyczne, np. ksiądz pytał
starszą kobietę jak tam zdrowie? i otrzymuje odpowiedź: księże proboszczu
gdyby nie ta monopolka (wódka) to już dawno bym nie chodziła, a mam
blisko 90 lat, a tak to krążenie mam lepsze i jestem co rano na mszy św.
Księża wikariusze i my “cywile” lubiliśmy na placu blisko kościoła grać
w siatkówkę.
Gra nie zawsze kończyła się punktualnie przed mszą wieczorną, którą
zobowiązany był odprawić wikariusz.
Na kilkanaście minut przed mszą proboszcz wychodził z kościoła, żeby
zobaczyć co dzieje się na boisku, ale zaangażowani w grę wikariusze nie
schodzili z niego. Ksiądz Zbroja zbliżając się do “sportowców” mówił:
Szczęść Boże, moja kolej odprawić mszę i szedł do kościoła z powrotem
by zastąpić wikariusza.
Był też osobą dyscyplinującą ludzi. Podczas kazań chciał być słuchanym
i słyszanym, więc w wielu przypadkach mówił z ambony w stylu: Józek,
Maryśka, Franek nie oglądaj się, ale patrz tu na mnie i słuchaj co do ciebie
mówię lub nie śpij w kościele, bo zdarzało się, że ktoś siedząc w ławce przysnął zmęczony pracą w gospodarstwie.
Sytuacja ta pokazuje jak wielką troską otaczał ks. proboszcz Zbroja
powierzonych sobie ludzi.
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Andrzej Matusiewicz
W wieku kilkunastu lat byłem ministrantem w kościele św. Marcina w Połańcu za czasów probostwa ks. Stanisława Zbroi. Moja posługa trwała kilka
lat. 4 listopada 1967 r. odbył się mój
ślub. Pamiętnym zwyczajem za posługę
kapłańską nowożeńcy składają ofiarę
pieniężną. Kiedy chciałem to uczynić
ks. Stanisław Zbroja odsunął na bok połowę położonych przeze mnie na stoliku
pieniędzy i prosił żebym to sobie wziął,
mówiąc: Tyle lat mi służyłeś jako ministrant to i ja też muszę usłużyć tobie jako
kapłan bezinteresownie – przynajmniej
w połowie. Głęboko wzruszyło mnie
nie to, że obniżył mi o 50% opłatę, ale
rozradował mi serce tym, że pamiętał
i że okazał mi tak mile szacunek po tylu
latach za moją młodzieńczą posługę.

Andrzej Matusiewicz z żoną
Wiesławą i wnukiem Łukaszem

Stanisława Jabłońska Woźniak – moje wspomnienie o księdzu
prałacie Stanisławie Zbroi
Mieszkaliśmy na Wymysłowie. Mama rano, szczególnie w adwencie śpiewała
godzinki i szykowała nam śniadanie. Przygotowywanie posiłku wyglądało
inaczej niż obecnie. Bardzo wcześnie o godz. 4:30 wstawał tato i rozpalał
ogień pod kuchnią. To były lata sześćdziesiąte. Wymysłów był zelektryfikowany w 1971 r. Wszystko gotowało się na kuchni. Paliło się drewnem,
węglem też, ale mniej, bo uważano, że się brudzą bardzo garnki. Były one
tzw. wpuszczane i regulowało się tempo gotowania dokładaniem tzw. fajerek. Rano więc jadaliśmy na gorąco lane kluski na mleku lub zalewajkę,
lub po prostu ziemniaki kraszone z barszczem. Nigdy nie wyszliśmy bez
jedzenia. Na drugie śniadanie mama szykowała nam takie specjalne placki
pieczone na blasze lub patelni albo brało się kromki z masłem lub tzw.
smarówką (smalec z cebulką). Tato nas budził naśladując kukanie. Kiedy
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już ogień się palił i w izbie było ciepło, szczególnie w zimie, wstawaliśmy.
Mama splatała warkocze mnie i mojej
siostrze Ewie. Ja miałam warkocze
do 17 roku życia. Do szkoły podstawowej chodziliśmy do Rudnik. Dziś
już ten budynek nie istnieje. W domu
było nas czworo: dwie dziewczynki
i dwóch chłopców.
W 1960 r. w maju była moja
I Komunia Św. Przyjmowałam
komunię w szeregu, na stojąco,
w nawie obok ołtarza św. Marcina.
Wszystko odbywało się bardzo
skromnie. To były zupełnie inne
czasy, bez porównania. Pamiętam
była sobota. Przyszłam z mamą pieszo
w starych butach, rano po rosie, nie
było drogi, jak dziś. W ul. Staszowskiej
Stanisława Jabłońska Woźniak
myło się nogi w strumieniu i zakładało
buty tzw. odświętne.
Ten rok zapisał się w mojej pamięci nie tylko radością z przyjmowania
I Komunii Św. Z tego 1960 r. pamiętam jeszcze bardzo ważne wydarzenie,
napełniające nas wszystkich smutkiem: komuniści wyrzucili religię
ze szkół. Religii uczył mnie wtedy ks. Michał Reymer. Chodziliśmy
do punktu katechetycznego, który mieścił się w małej izdebce w domu
pani Jaworskiej. Fakt ten jest również wspomniany w książce Z dziejów
parafii św. Marcina.
Nie było bitej drogi, nie było samochodów. Nawet karetka nie mogła
dojechać, bo były takie drogi, że nie dało się przejechać po tych dołach.
Nie było także żadnego telefonu. Żeby wezwać pogotowie trzeba było
przyjść lub przyjechać furmanką do Rudnik i dzwoniło się ze słupa pod
domem pani Ciepielewskiej. Trzeba było wejść na niego, a telefon był
na korbkę. Nie do wiary jak się wtedy żyło. U nas było kupione radio
“Juhas” na takie duże baterie Volta, to się czegoś słuchało. Można było też
nastawić na różaniec z Watykanu, albo „Wolną Europę”. Rodzice uprawiali
pole, sadzili truskawki. Krowę, świnię i cielę też uchowali, bo trzeba było
dopełnić obowiązkowych dostaw żywca i zboża, podatek opłacić. Chleb
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Od prawej stoją Maria Bobrowska siostra Zofii
Walenciak i Maria Jabłońska – matka Stanisławy
Woźniak

piekło się w domu (teraz nigdzie takiego dobrego nie ma). Ten wygląd
bochenka z krzyżykiem pośrodku, ten smak i zapach nigdy nie będzie
zapomniany. Trzeba by oddzielnie opisać jakie prace wykonywali moi
rodzice, ile musieli się napracować, żeby się biedzie nie dać. Niechaj Bóg
im to wszystko wynagrodzi. Żyli zgodnie, bez żadnych kłótni. Słychać było
tylko Marysiu, Boluś. Nauczyli nas wiary i pracy, grzeczności i miłości.
Kiedy to opisuję, to łez nie mogę powstrzymać. To wszystko działo się
za probostwa ks. Zbroi.
Ksiądz Zbroja rozumiał ludzką biedę. Pamiętam z opowiadania mojej
mamy: w grudniu 1948 r. zmarła jej mama Wiktoria Gad. Były trudności
w poniesieniu kosztów pogrzebu. Zwróciła się do ks. Zbroi, a on mówi: Nie
martw się moja droga. Ja mamę pochowam. Ty jak będziesz miała to oddasz,
a jak nie będziesz miała, to i tak będzie.
W uroczystość Wszystkich Świętych procesja wychodziła na cmentarz
po sumie. Na miejscu ks. Zbroja wygłaszał kazanie. Wychodził na najwyższy
grobowiec. Rzecz jasna, nie było mikrofonów, a i cmentarz, obecny
nowy, przy ul. Czarnieckiego był mniejszych rozmiarów. Założony został
w październiku 1948 r.
Ksiądz Zbroja był wysokiego wzrostu i miał donośny głos. Do świątyni
św. Marcina prawie zawsze wchodził głównymi drzwiami. Szedł pośrodku,
w kierunku ołtarza. Słychać było jego charakterystyczny, posuwisty krok.
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Tu gdzie obecnie są na przodzie ławki, miejsce było puste. Więc na mszy
św. stało się. Starsi siedzieli w ławkach, ale ławek było mało. Ksiądz Zbroja
przywoływał do siebie, jak najbliżej mówiąc: No chodźta, chodźta, chodź,
ej tam, no słyszysz, słuchaj do ciebie mówię albo czasem groził palcem.
Po tej stronie gdzie teraz wisi obraz Jezusa Miłosiernego, w miejscu gdzie
teraz są ławki, przy tym filarze stał konfesjonał. Spowiadał tam ks. Zbroja.
Jeszcze jedno wspomnienie. Ksiądz proboszcz mówił : Jak masz dzieci
same zostawić, żeby może ogień roznieciły, to pomódl się szczerze z nimi w
domu, a do kościoła nie przychodź.
Przecież niektórzy w parafii mieli do kościoła nawet 8 czy 9 km, jak Ruda
czy Szczeka.W moim rodzinnym domu rzeczywiście była modlitwa. Kiedy
zimą przy tęgich mrozach nie wybraliśmy się do kościoła to śpiewaliśmy
Godzinki, Gorzkie żale, odmawialiśmy różaniec, litanie, śpiewaliśmy różne
pieśni. Tato najbardziej lubił modlitwę różańcową, Litanię do Imienia Jezus
i pieśń Boże w dobroci nigdy nie przebrany. Kiedy udało się wszystko pozałatwiać, zimą tato woził nas sankami, a latem szło się pieszo. Pamiętam
codzienną modlitwę poranną i wieczorną. Było inaczej, nikt nie śpieszył się
do pracy, jak dziś! Wszystko odbywa się w niepohamowanym pośpiechu,
a dla Boga nie ma czasu.

10 sierpnia 2015 r. tj. w 44 rocznicę śmierci
.

Barbara Brzdękiewicz

Barbara
Brzdękiewicz
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Takiego księdza to ze świecą szukać – te słowa słyszałam będąc jeszcze bardzo
młodą osobą i zapewne nie zdawałam sobie wówczas sprawy z ich sensu.
Często bywałam świadkiem rozmów osób o wiele ode mnie starszych.
Dotyczyły one ks. Stanisława Zbroi. Niektóre informacje utkwiły w mej
pamięci, chociaż nie potrafię dziś dokładnie wskazać z czyich ust padły.
Jedno jest pewne: wszyscy mieli ogromny szacunek do księdza proboszcza,
podziwiali jego dobre serce, łatwy kontakt i bezpośredniość. Nie było
tajemnicą, że ks. Zbroja znał doskonale swoich parafian i wiedział, komu
trzeba pomóc. Czynił to podczas wizyt duszpasterskich, wywołując
u jednych podziw, u innych wzruszenie. Mówiono, że co otrzymał
od majętnych, rozdawał biedniejszym.
Dobre wieści rozchodziły się po okolicy lotem błyskawicy. Zdarzyło się
kiedyś, że zmarł mąż pewnej kobiety z Rudy. Biedna wdowa nie miała czym
zapłacić za jego pochówek, więc zobowiązała się uczynić to jesienią, kiedy
sprzeda plony. Słowa dotrzymała. Kiedy jednak zjawiła się, by uregulować
dług, ks. Zbroja zapytał, czy jej syn ma buty na zimę i odesłał ją z pieniędzmi
na zakupy. O jego wielkim sercu i niebywałej wrażliwości świadczy fakt,
że przyjął na wychowanie dziecko z biednej, wielodzietnej rodziny z wioski
leżącej w pobliżu Połańca. Zadbał o wychowanie i wykształcenie. Dziś
osoba ta mieszka w Połańcu.
Ksiądz Zbroja był świetnym spowiednikiem. Przede wszystkim umiał
słuchać. Udzielał życiowych rad. Nie denerwował się, nie unosił gniewem,
na nikogo nigdy nie krzyczał. Pamiętam te ogromne kolejki. Bywało,
że wychodził z konfesjonału i odsyłał część „grzeszników” do innych
spowiedników. Po chwili jednak odesłani wracali, licząc zapewne na to,
że ksiądz tego nie zauważy. Kazania w naszej świątyni głoszone były
z ambony. Stamtąd nasz proboszcz widział doskonale wszystkich,
niejednokrotnie upominał niesfornych i nieuważnych.
Do swoich parafian zwracał się po imieniu. Moja mama opowiadała,
że jej ciotka – Zofia Pawlak z Maśnika – należąca do stowarzyszenia
tercjarskiego, uczestniczyła w każdą niedzielę w kilku mszach. Ksiądz
Zbroja zwrócił się kiedyś do niej: Zosiu, idź już do domu i zrób miejsce
domownikom. Wspominano, że podchodził do starszych klęczących osób,
pomagał wstać informując, że modlitwa ważna jest nie tylko z pozycji
klęku. Według relacji mojej teściowej – Leokadii Brzdękiewicz, z domu
Bobrowskiej – ks. Zbroja cieszył się ogromną estymą u wszystkich parafian.
Ona sama wspomina, że została wydelegowana przez niego na zamknięte
rekolekcje do Sandomierza. Był maj 1959 r. Po ich odbyciu otrzymała
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od księdza proboszcza na pamiątkę Ewangelie i Dzieje Apostolskie z jego
podpisem. Ma je do dziś, przetrwały pożar, przeprowadzki.
Utkwiła w mojej pamięci lekcja religii prowadzona przez ks Zbroję.
Demonstrował nam ruchomą postać modlącego się Żyda. Mówił,
że modlitwa może przybierać różne formy; chwalić Boga można śpiewem,
tańcem, pracą. Podkreślał, żeby nade wszystko widzieć drugiego człowieka
i czynić dobro.

Pamiątkowy wpis ks. Stanisława Zbroi do Ewangelii
i Dziejów Apostolskich z 4 V 1959 r.

Myślę, że ksiądz prałat ukochał nasze miasto. Życzeniem jego było
spocząć na cmentarzu właśnie w Połańcu. W ostatniej drodze towarzyszyły
mu tłumy wiernych nie tylko z naszej parafii. I chociaż minęły czterdzieści
cztery lata od tego wydarzenia to postać księdza prałata jest ciągle żywa
we wspomnieniach, budzi szacunek i wdzięczną pamięć połańczan.
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Wspomnienia uczestniczek rekolekcji
w Częstochowie – 1960 r. i ich bliskich
Kazimiera Kurgan z domu Maj
W rekolekcjach na Jasnej Górze udział brało siedem dziewcząt z parafii
połanieckiej. Były to: Zofia Switek z d. Laska i Helena Siraga z d. Sutek
z Połańca, Maria Sadłocha z d. Kozieł, Maria Godzwon z d. Myl i ja – z Rudy
oraz Barbara Papaj z d. Jakubas i Aniela Mnich z Rudnik.
Dostałyśmy kieszonkowe na drogę. Również opłatę za rekolekcje uiściła
parafia. Z Kielc do Częstochowy jechałyśmy pociągiem. Zaraz po przyjeździe
na rekolekcje przyszedł list od ks. Zbroi ze wskazówkami jak wracać.
To był dusza człowiek. Każda z uczestniczek rekolekcji dostała Pismo
Św. Nowego Testamentu przekazane przez prymasa Wyszyńskiego oraz
książeczkę do nabożeństwa „Skarbiec”. Siostry zakonne prowadziły własne
gospodarstwo rolne, hodowały krowy, kury. Prowadziły szkołę. Siostra
zakonna, która czytała list od ks. Zbroi śmiała się czytając, bo ks. zwracał
się do swoich parafianek Kochane dziewuchy i troszczył się m.in. o to, czy
mają dobre wyżywienie, bo parafia w jego osobie za to płaciła.
Pamiętam również jak proboszcz zwracał się do kobiet, które zajęły
wszystkie miejsca siedzące w kościele: A gdzie te moje chłopy będą siedzieć?

Helena Siraga
Moje pierwsze wspomnienie dotyczy okresu wojennego. Od rodziców
wiem, że brat mój Edward Sutek 15 maja 1944 r. został złapany w obławie
jaką urządzili Niemcy z Kozakami w związku ze śmiercią konfidentki
Szustakowej. Został doprowadzony przez Niemców na plac przy szkole
podstawowej znajdującej się wtedy przy ul. Staszowskiej, gdzie była już dość
duża grupa ludzi (też schwytanych). Brat mówił rodzicom, że na ten plac
przyjechał na koniu dziedzic majątku w Ruszczy – Knothe. Pędził na ratunek
ludziom co sił, czego dowodem był spieniony do białości koń. Rozmawiał
z żandarmami po niemiecku, ale brat nie wiedział co mówił, bo nie znał tego
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języka. Z placu nie wrócił do domu.
Niemcy jego i część pozostałych ludzi
popędzili pieszo do Staszowa. Tam
ich zamknięto w piwnicy. Zmęczony
drogą brat położył się na cementowej
posadzce i rozchorował się. Ojciec
pośpieszył mu z pomocą ponieważ
dowiedział się, że będzie można go
wykupić od Niemców. Pożyczył potrzebną kwotę od piekarza Cypriana
Zofia Laska (Switek) i Helena Sutek
Jarzyny, pojechał do Staszowa i wrócił
(Siraga) wracają z kościoła przez
ze swoim synem do domu. Brata lestary, drewniany most
czył na zapalenie płuc w domu miejscowy lekarz. Z mojego rodzeństwa
byli wyznaczeni przez miejscowe
władze cywilne na roboty przymusowe do Niemiec Józef, Feliks i siostra Eugenia. Nie pamiętam gdzie kto
pracował. Po wojnie wrócili wszyscy.
Dostali odszkodowanie wojenne, ale
jakiej wysokości nie wiem, ponieważ
nie mówili mi o tym. Obecnie już nie
żyją. Wiem, że byli wywiezieni w tej
grupie osób, w której była też Eugenia
Grochowska z d. Wrzałek. Ona też
już nie żyje.
Wiem również, że na roboty
przymusowe zostały wywiezione
dzieci stryja Antoni Sutek i Leokadia
Woldańska z d. Sutek. Antoni Sutek
Procesja Bożego Ciała – widać
nie powrócił do Polski. Żadna dziewczęta w białych sukniach niosące różaniec
wiadomość o jego losach nie dotarła
do jego rodziny do chwili obecnej.
Drugie wspomnienie dotyczy niedzielnych procesji przed sumą
i uroczystości. Procesje poprzedzało odśpiewanie różańca. Śpiewały starsze
kobiety i mężczyźni, m.in. Jan Łukaszek, Jan Majka, Helena Drożdżowska
i inni.
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Różaniec niesiony w procesji zakupiony był przez ks. Wójcika ówczesnego
wikariusza. Dziewczyny noszące różaniec miały specjalne sukienki: niosąca
krzyż – różową, paciorki Chwała Ojcu – niebieskie i białe – niosące paciorki
Zdrowaś Maryjo. Ubrane w suknie jak do różańca również asystowały
w Wielki Piątek w czasie przeniesienia Pana Jezusa do grobu, a potem
uczestniczyły w całonocnej adoracji.
Wspomnienie trzecie dotyczy rekolekcji na Jasnej Górze. Zachowały
się zdjęcia:

Rekolekcje na Jasnej Górze listopad 1960 r.

115

Rekolekcje na Jasnej Górze listopad 1960 r.

Maria Sadłocha z domu Kozieł
Ziemię, na której stoi nasz dom kupiliśmy od Iskrów. Nasz ksiądz proboszcz
był dobry. Gdy byłam u I Komunii Św. po uroczystości, ks. Zbroja zaprosił
dzieci na poczęstunek – bułkę z miodem i kakao. To było coś w tamtych
czasach. Ten poczęstunek po części związany był z faktem, że przed II
Soborem Watykańskim komunię świętą przyjmowało się na czczo. Dla
dzieci więc, w ten szczególny dzień przyjęcia pierwszy raz Pana Jezusa
do serca, przygotowywano taki posiłek. Przed I Komunią był egzamin.
Egzaminował mnie ks. proboszcz. Wysłuchawszy odpowiedzi powiedział:
Ale ty jesteś zdolna dziecko. Wikarym był ks. Król.
Moje drugie wspomnienie dotyczy rekolekcji w Sandomierzu
i w Częstochowie.
Na rekolekcjach w Sandomierzu byłam w 1959 r. Z naszej parafii było
kilka osób m.in. Janina Papież, Maria Rugała z d. Pawełek. Do Rytwian
szłyśmy pieszo. Z Rytwian do Staszowa jechało się pociągiem, a ze Staszowa
autobusem. Rekolekcje trwały trzy dni. Mieszkałyśmy w Domu
Rekolekcyjnym przy parafii św. Józefa. Nauki prowadził ks. Lucjan
Wojciechowski, który miał wyjątkowy dar mówienia, często doprowadzający
słuchaczy do wzruszenia i łez. Odwiedziłyśmy też drugiego księdza
z Połańca, który wtedy był w Sandomierzu – ks. Jarzynę.
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Na rekolekcjach w Częstochowie
było siedem dziewczyn z naszej parafii: dwie z Rudnik Aniela Mnich i Basia Marysia Papaj z d. Jakubas – już
nie żyją. Basia zmarła 2 dni po swoim
mężu. Na pogrzebie w kościele stały
2 trumny. Z Rudy było nas trzy: Kazimiera Kurgan z d. Maj, Maria Myl
z d. Godzwon i ja oraz dwie z Połańca
Helena Siraga z d. Sutek i Zosia Switek
z d. Laska (już nie żyje). Rekolekcje
odbyły się późną jesienią w listopadzie 1960 r.
Byłyśmy u sióstr zakonnych.
Wszystkiego nas uczono: jak się
zachować przy stole, jak podawać
do stołu. Nawet tańca nas uczono.

Maria Sadłocha

Rekolekcje w Czestochowie – listopad 1960 r. Na zdjęciach m.in. od góry, stoi od lewej: Zofia Laska Switek, obok
Maria Myl, od prawej Helena Sutek Siraga; w drugim
rzędzie od prawej, trzecia Barbara Jakubas Papaj, obok
Kazimiera Kurgan Maj, siedzą od lewej druga Maria Kozieł
Sadłocha i czwarta, Aniela Mnich z Rudnik.
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Były też wykłady o wierze, o Kościele, o małżeństwie, krótko mówiąc
uczono wszystkiego co jest w życiu potrzebne. Pamiętam zakonnicę, którą
nazywaliśmy Słoneczko, jak tłumaczyła nam, że w zakonie obowiązuje
przede wszystkim posłuszeństwo.
Po przyjeździe złożyłyśmy relację przed ks. Zbroją i ks. Wójcikiem.
Jeszcze tej zimy zrobiłyśmy w Rudzie jasełka. Moja siostra Zosia zagrała
rolę Matki Boskiej. Pani Maj to bardzo zdolna osoba. Malowała dekoracje
i przygotowała żłobek tak, że wszystkich zachwycała. Same dziewczyny
potrafiłyśmy zrobić podłogę na występy. Ksiądz pożyczył sutannę. Na przedstawieniu było bardzo dużo ludzi, również z Połańca. Przedstawienie się
bardzo podobało. Wstęp był wolny. Nie było żadnych biletów. Występ
odbył się w domu pani Dziewięckiej.
Ksiądz Wójcik miał mi dawać ślub 25 czerwca 1961 r., a dzień wcześniej
24 czerwca odszedł z naszej parafii.
Pamiętam jeszcze, że gdy urodził się nasz syn, mąż poszedł zamówić
chrzest. Zapytał ks. proboszcza Ile się należy? Ksiądz odparł krótko: Jak
z paradą to 100 zł. Ksiądz Zbroja zawsze miał poczucie humoru. Jak przyszedł po kolędzie o wszystko się wypytał, jak w rodzinie.

Maria Myl z domu Godzwon

Pamiątka I Komunii Św. Maria Myl
z d. Godzwon 1952 r.
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Na rekolekcjach w Sandomierzu byłam dwa razy. Osobą, która załatwiała
wszystkie formalności na rekolekcjach był ks. Józef Wójcik, wikariusz
za probostwa ks. Zbroi.
Pamiętam, że z Połańca było wiele dziewcząt m.in. Stasia Ścisłowska
obecnie Górska, Danuta Laska obecnie Łowicka, Maria Kozieł z Rudy,
z Rudnik Barbara Jakubas.
Trwały kilka dni. Poszerzyły naszą wiedzę religijną i rozpaliły większy ogień miłości Boga i bliźniego.
Uważam, że takich księży jakim był
ks. Stanisław Zbroja dziś już nie ma.
Był skromny, z przyjaźnią odnosił się

Maria Myl z d. Godzwon
z mężem Janem

Maria Myl z d. Godzwon
z rodzicami

do każdego, bezpośredni, bezinteresowny. Myślę, że szczerze kochał Boga
i ludzi.
Zapamiętałam zabawną historię. Ksiądz Zbroja miał ciągłe kłopoty
ze znalezieniem obuwia na swoje stopy (jeśli dobrze zapamiętałam to był
nr 47). Gdy przychodził do nas zwracał się do ojca: Marcin, masz takie
same stopy jak i ja. Pewnie też po całej Polsce szukasz butów na swoje stopy.
Przychodził do naszego domu często. Mieszkaliśmy blisko lasu. Lubił pochodzić po lesie, czasem podniósł parę grzybów. Częściej obdarowywaliśmy
go grzybami znalezionymi przez nas i już wysuszonymi.
Byłam też na rekolekcjach w Częstochowie w grupie siedmiu dziewcząt
z naszej parafii. Najsilniej przeżyłam moment odsłaniania obrazu Matki
Boskiej w kaplicy jasnogórskiej. Po raz pierwszy w życiu ujrzałam twarz
Matki Boskiej i łzy same popłynęły z moich oczu. Wzruszenie to było
najsilniejsze ze wszystkich jakie przeżyłam.
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Teresa Switek
Moja mama przekazała mi swoim życiem świadectwo żywej i pełnej radości
wiary. Mama urodziła się 15 kwietnia 1939 r., na cztery i pół miesiąca przed
wybuchem wojny. Była czwartym i najmłodszym dzieckiem Marianny
i Romana Lasków. Dziadziuś wszedł w małżeństwo jako wdowiec z piątką
dzieci. Brat jej mamy, a mojej babci
Władysław Gwóźdź, został zmobilizowany do wojska. Z wojny żywy już
nie wrócił. Nim wyruszył na wojnę
zdążył się ożenić z Zofią Kierys. Owocem tego małżeństwa jest córka, która
po ojcu otrzymała imię Władysława. Od małego słyszałam, że był pod
Modlinem w kampanii wrześniowej.
Zginął pod Tobrukiem. Takie piętno
wojna odcisnęła na naszej rodzinie.
Gdy proboszczem w Połańcu został ks. Zbroja, mamusia miała dwa
i pół roku. Jej tato Roman zmarł
w 1946 r. Babcia w tym trudnym
powojennym czasie utrzymując się
z pracy na roli starała się wyżywić
swoje dzieci oddając jak wszyscy
Pamiątka I Komunii Św. – Zofia
rolnicy przymusowe kontyngenty.
Laska z mamą Marianną
Mamusia od dziecka, choć drobna,
nauczyła się wszystkich prac, które są niezbędne w gospodarstwie. To była
bardzo ciężka praca.
Rekolekcje jesienią 1960 r. na których była dzięki ks. Zbroi i ks. Wójcikowi były dla 21 letniej dziewczyny okazją, żeby zobaczyć inny niż
Połaniec świat. Już sama podróż pociągiem była zapewne przeżyciem.
Po latach mamusia lubiła je podawać jako przykład, że w młodości
gdzieś była, gdzieś wyjeżdżała. Ale szczególnie ceniła sobie pamiątkę
z rekolekcji przekazaną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Było
nią kieszonkowe wydanie Nowego Testamentu. Bardzo praktyczną
pamiatką był zeszyt z przepisami kulinarnymi, przekazanymi przez
siostry w Częstochowie.
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Pamiątka I Komunii Św. – Zofia Switek
stoi trzecia z lewej

Lubiła czytać książki, gdy już wszystko w danym dniu zrobiła, to wkładała okulary i czytała. Szczególnie lubiła czytać książki biograficzne o życiu
prymasa oraz Zapiski więzienne. Rytm dnia był ustalony. Wczesne, a nawet
bardzo wczesne wstawanie były dla mamy normą. Wymuszała je ilość pracy
w gospodarstwie, a także upały latem. Wtedy lepiej było wstać “do dnia”,
a w największy gorąc trochę odpocząć.
Jednak gdy mi zdarzyło się zaspać to śmiała się i mówiła Lepsze spanie
niż śniadanie. Mama nigdy nie marnowała czasu, zawsze lubiła coś robić.
Zwykle było to gotowanie, obrządek w gospodarstwie, latem praca w polu,
ogrodzie, kiszenie ogórków i robienie innych przetworów, zimą szycie,
cerowanie, palenie w piecu, suszenie grzybów. Często pracy towarzyszył
śpiew. Zapamiętałam to od dziecka. Były to najczęściej pieśni religijne.
Ulubioną była pieśń Daj mi Jezusa o Matko moja oraz Litania do Serca
Jezusowego. Gdy chorowała, rzadziej przychodziła myśl o śpiewie.
Mama często wspominała rekolekcje w Częstochowie, w których brało
udział siedem dziewcząt z parafii św. Marcina. Nie zachował się list ks. Zbroi.
Oto list skierowany do uczestniczek rekolekcji przez inną uczestniczkę
z 12 marca 1963 r.
Kochana Helenko i Zosiu (Laska) 			

12 III 63 r.

Dziękuję Wam serdecznie za pamięć i proszę o dalszą modlitwę.
Chciałam się z Wami podzielić troską jaką nam powierza Matka Boża.
Oto tej Królowej Nieba ślubowaliśmy, że Polska na tysiąclecie
będzie święta i drugi raz obraliśmy Ją na Królową naszej Ojczyzny.
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Nasze śluby przyjęła i sama zmieszała się w swojej wędrówce
z Narodem Polskim. Chodzi po wszystkich skrawkach naszej Ojczyzny,
aby każdego spotkać, zajrzeć w oczy i obdarzyć Synem Swoim.
Do nas zwraca się z całym zaufaniem, aby w tej pracy uświęcania
Polskiego Narodu Jej pomóc. Możemy Jej pomóc modlitwą i katolicką
postawą. Wysyłam Wam dwie stacje Drogi Krzyżowej (podzielcie się)
z prośbą o modlitwę.
Otrzymaną stację odprawiajcie w każdy dzień w intencji owocnej
pracy księży Rekolekcjonistów oraz w intencji pojednania grzeszników
z Panem Bogiem. Całuję Was i oddaję Niepokalanemu sercu Matki
Bożej. Hela

Stacja drogi krzyżowej przekazana przez Marię Myl
z d. Godzwon

Religijność mamusi wyrażała się szczególnie w szacunku do niedzieli,
świąt i uroczystości. Zewnętrzne jej formy to: sprzątanie przed niedzielą
nie tylko w domu, ale i całego podwórka, dbanie o buty i strój, a także
uczestnictwo we mszy św. i nabożeństwach.
Na Zielone Świątki czyli dwudniowe święto Zesłania Ducha Świętego
tatarakiem dekorowało się otoczenie domu oraz skrawek ulicy przed
domem. Przed Świętami Wielkanocnymi odbywało się bielenie, aby dom
odświeżyć na te największe święta. W maju uczestniczyliśmy zawsze
w majówkach, w październiku zaś w nabożeństwie różańcowym, a w adwencie w roratach. Często szliśmy we czwórkę. Mama powtarzała nam:
Mnie obowiązki w zwykły dzień nie pozwalają iść do kościoła, ale wy dzieci
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idźcie. W niedzielę o godz. 8.30 w kościele parafialnym była msza dla
dzieci na którą chodziliśmy – moi bracia byli ministrantami, ja i siostra
śpiewałyśmy w scholi – ja w kościele parafialnym, siostra 10 lat później
u MBWW. Po południu mamusia zabierała nas na Nieszpory, a po nich
na wieczorną mszę św. Często chodziliśmy w niedzielę do najstarszej siostry
mamy – Wandy, mieszkającej na ul. Staszowskiej przy strudze. Jako dziecku
ta droga wydawała mi się bardzo długa, ale też z ciekawością obserwowałam mijane domy i ludzi. Gdy wchodziło się do domu, chwaliło się Pana
Boga pozdrowieniem Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pamiętam,
że babcia uczyła mnie jak jest ważne, aby pochwalić Pana Boga wchodząc
do czyjegoś domu. Wewnętrznie wyczuwało się, że niedziela to całkiem
inny dzień, przeznaczony dla Pana Boga oraz umacniania więzi w rodzinie,
stąd odwiedzanie się. W pewnym sensie (i tak jest do dziś) inaczej wtedy
odbierał człowiek świecące słońce, wiejący wiatr czy padający deszcz.
Oczywiście nikt nie myślał o zakupach w niedzielę. Gdy zabrakło czegoś,
co potrzebne było w kuchni, to był pretekst, aby odwiedzić sąsiadów
i pożyczyć.
Gdy nie szliśmy na Staszowską,
wracaliśmy z babcią z Krakowskiej,
która zawsze mnie i mojemu bratu
kupowała lody (wtedy jeszcze gałkowe) u pana Ludwika Warchałowskiego, za którymi przepadaliśmy.
Ksiądz Przysucha przygotowujący
do Triduum Paschalnego zachęcił
mnie do scholi. Było to w II klasie
Szkoły Podstawowej. Pamiętam,
jak chór parafialny ćwiczył wtedy Mękę Pańską (była śpiewana!),
a schola miała pomóc odśpiewuStoją od lewej: Danuta Tarnowska,
Anna Cebula,?, Zofia Laska,?, Tadeusz
jąc 2 lub 3 wersety. Ćwiczyliśmy
Jungiewicz, Helena Sutek
4 psalmy z Wielkiej Soboty oraz
psalm z Wielkiej Niedzieli oraz
sekwencję (Gdy w święto radosne paschalnej ofiary). Taki był początek
śpiewania w scholi. Mamusia zawsze interesowała się nowo nauczonymi
pieśniami. Śpiewałyśmy je w domu. W scholi był cały przekrój wiekowy
(od 9 lat do studentek). Ksiądz Sulima prowadził ją przez 5 lat. Próby
odbywały się w salce katechetycznej z udziałem księdza i pana organisty.
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Ksiądz przygotowywał teksty psalmu i śpiewanych pieśni, a organista pan
Dziubek wytrwale ćwiczył z nami, aby każda nutka była czysto wyśpiewana.
Gdy miałam bierzmowanie (przygotowywał nas ks. Jurek), ksiądz biskup
Piotr Gołębiowski miał powiedzieć, że jesteśmy najlepszą scholą w diecezji.
Księża wikariusze dbali, aby wcześniej przećwiczyć pieśni śpiewane w czasie
mszy św. dla dzieci.
Mamusia obudziła w nas ducha pielgrzymkowego. Pierwsze
wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa dotyczą
wychodzenia po “kompanię”
czyli pielgrzymów wracających
z Sulisławic. Ojciec robił wtedy
dla braci sobótki, aby zaświecić pielgrzymom. Pielgrzymka
wychodziła wtedy po sumie
w sulisławskim kościele, a więc
ok. godz. 14-15. Stąd powrót
był wtedy jak było już ciemno.
Zofia Switek z d. Laska
Zapadły mi wtedy w pamięć
sulisławskie pieśni, a szczególnie Do Ciebie się cały świat ucieka, przez
różaniec twej pomocy czeka, Różańcowa Dziewico Maryjo.
O sobie mówiła, że była tylko 2 może 3 razy, bo w tym czasie w gospodarstwie było zawsze dużo pracy, a z babcią były same. Ale była w tym roku
gdy ks. Józef Wójcik zorganizował orkiestrę, aby towarzyszyła pielgrzymom.
Wspominała też starszego dziadka, który w drodze powrotnej śpiewał Zdrowaś, marsz, marsz, marsz, marsz, marsz od Maryi wszyscy wraz, bo Maryja
Sulisławska wysłuchała nas. Nie mogła jeździć na wszystkie autokarowe
pielgrzymki, ale gdy ks. Marek Kukiełka zorganizował wyjazd do Lichenia,
wtedy w czasie pierwszego wyjazdu pojechała mama z siostrą, a za dwa
tygodnie wysłała ojca z bratem. Za każdym razem z parafii jechały wtedy
po dwa autokary.
Na piesze pielgrzymki na Jasną Górę również nas zachęcała. Na pierwszej
i drugiej pielgrzymce był mój brat, na trzeciej natomiast w 1985 r. była nas
trójka z domu ja z siostrą i młodszy brat Grzesiek. Mówiła wtedy: Idźcie,
bo może przyjdzie czas, gdy nie będzie można iść. Z ojcem chętnie jeździli
na spotkanie pielgrzymkowe, które odbywały się m.in. w Sandomierzu,
Koprzywnicy czy Połańcu.
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Maria Ciejka z d. Murczkiewicz, Teresa Kozicka
z d. Mietlewska, Danuta Bednarska z d. Warchałowska,
Zofia Switek z d. Laska

Młodzież połaniecka nad Wisłą: Anna Cebula, Mieczysława Łukaszek, Zofia
Laska, Zofia Kuranty, Tadeusz Jungiewicz, Helena Sutek,
Danuta Porzycka
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Gdy w Sandomierzu były jakieś ważne uroczystości jak np. pogrzeb
ks. biskupa Gołębiowskiego, to z ojcem znajdowali czas i jeździli.
Nauczyła nas dzieci aby pamiętać o starszych w rodzinie i samotnych
szczególnie przed świętami. Szliśmy wtedy, aby pomóc w sprzątaniu domu.
Nigdy nie zapominała o imieninach. Znaliśmy różne, krótkie wierszyki
imieninowe i swą obecnością z bukietem kwiatów, które wyrosły w przydomowym ogródku lub w doniczce (fiołek alpejski) byliśmy zazwyczaj powodem do radości dla zaskoczonego niekiedy solenizanta czy solenizantki.
Przekazała nam też wielki szacunek do Kościoła, liturgii nabożeństw.
Gdy coś szczególnie ważnego się działo np. peregrynacja obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej, już jako dzieci, byliśmy obecni na całej uroczystości, po dziecięcemu ją zapamiętując i przeżywając.
Moja mama gdy wspominała ks. Zbroję, to zawsze radość promieniowała
z jej twarzy. Sam musiał być pełnym radości i pogodnym człowiekiem
skoro ta radość udzielała się innym i my jako dzieci (z moim bratem)
wyczuwaliśmy to. Opowiadała, że gdy szedł przez kościół do konfesjonału spowiadać, a ludzie w ciszy modlili się i czekali na mszę św., to lubił
zawsze zaintonować jakąś pobożną pieśń np. Wisi na krzyżu Pan Stwórca
nieba lub Kochajmy Pana, a ludzie
podejmowali śpiew. Gdy w parafii
wikarym był ks. Józef Wójcik, po raz
pierwszy przed kościołem w wigilię świąt Bożego Narodzenia stanęła
choinka. Ksiądz wikary zawołał proboszcza, gdy już wszystko było gotowe
i dopytywał czy ładnie wygląda.
Gdy ktoś przyszedł zamówić pogrzeb i mówił, że przydałoby się, aby
więcej księży odprawiało mszę żałobną, ks. Zbroja mówił z właściwym
sobie poczuciem humoru: Chcesz parady, to płać. Jego pogrzeb odbył się
12 sierpnia 1971 r. Mamusia miała nas
wtedy dwójkę małych dzieci, ja 6 lat
i mój brat Tomek 4, przy czym Tomek
miał złamaną nogę w gipsie. Poszła
Danuta Warchałowska z ojcem
z nami tylko pod aptekę w rynku
Janem i bratankiem Zbyszkiem (niósł
wieniec na pogrzebie ks. Zbroi)
i opowiadała, że stojąc przed apteką
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widziała całą ul. 11 Listopada i stary most wypełnione ludźmi, głowa przy
głowie. Swą liczną obecnością i modlitwą parafianie usłużyli na koniec
swemu proboszczowi.
Anna Guzik wspomina, że była wtedy dziesięcioletnią dziewczynką
i wraz z innymi została wysłana po kwiaty do Rudnik na pogrzeb księdza proboszcza. Szły więc pieszo i dość długo oczekiwały na właścicielkę
ogródka kwiatowego, która właśnie wtedy była jeszcze w polu.
Mój tato Eugeniusz jako mały chłopak był ministrantem, jednym z wielu
w tym czasie. Całą mszę św. znał po łacinie. Wspominając ks. Zbroję mówi,
że to był dobry ksiądz pomagający ludziom potrzebującym. Pamięta, że
w ul. Krakowskiej mieszkała taka biedna kobieta Justynka, którą ks. Zbroja
zauważył i wspomagał.
Myślę, że w dzielnej postawie mojej mamy polegającej na wypełnianiu,
mimo choroby, do końca swoich obowiązków, było wiele z postawy ks.
Zbroi. Mimo trudów życia potrafiła zachować pogodę ducha, a swoim
dzieciom przekazać to, co ważne w życiu.
Mimo iż osobiście nie znałam ks. prałata S Zbroi napisałam te wspomnienia w przeświadczeniu, że jego pasterzowanie w Połańcu miało
wielki wpływ na kształtowanie się wewnętrznej postawy mojej mamy. Jej
religijność, pracowitość, dobroć i radość kształtowały przede wszystkim
nas domowników i tych wszystkich, którzy ją znali. Jak pisze Antoine de
Saint-Exupéry w „Małym Księciu” Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Niech dla wszystkich czytających te
wspomnienia będą one potwierdzeniem, że warto żyć wg ewangelicznych
zasad. Dzień po dniu tego doświadczam.
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Pielgrzymka do Sulisławic
Krótka historia pielgrzymek do Sulisławic
Początki pielgrzymki to koniec XIX wieku gdy panowała epidemia cholery
– grupa ludzi z Połańca wybrała się do Sulisławic, aby przed obrazem Matki
Bożej modlić się o cofnięcie epidemii. Ta modlitwa przyniosła nadzieję
na ustąpienie straszliwej choroby. Od tamtej pory ludzie pielgrzymowali
co miało charakter dziękczynny. Wspomina Irena Sadowa z Połańca,
(która w pielgrzymce do Sulisławic uczestniczyła od 1940 r.) że w czasie
okupacji pielgrzymi chodzili grupami, w Sulisławicach nocowali wokół
kościoła pod drewnianym zadaszeniem oraz w kościele starym i nowym.
Wielu czuwało, nie śpiąc, lecz śpiewając, modląc się, podejmując próbę
spojrzenia na życie swoje czy swojej rodziny z perspektywy miejsca, które
wybrała Matka Boża.

Pielgrzymi w drodze do Sulisławic. Na pierwszym planie od lewej Maria Kośmider,
Irena Sadowa (trzyma śpiewnik), ks. Bogdan Przysucha, Waleria Błaszkiewicz.
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W czasach Polski Ludowej, czyli za komuny, ks. proboszcz nie otrzymywał pozwolenia na pielgrzymkę, chodzono więc również grupami po kilka
osób. Z kościoła parafialnego nie wolno było zabrać żadnych przedmiotów
kultu – ani krzyża, ani chorągwi. Stąd radzono sobie w ten sposób, że krzyż
pielgrzymi robili w lesie, najczęściej z brzozy. Był to czas, że za udział w pielgrzymce można było stanąć przed sądem. Ksiądz szedł nie w sutannie, lecz
jako osoba cywilna. W Klimontowie uczestników ukarano karami w wysokości 500 zł, a kwota ta stanowiła średnią miesięczną pensję. Przed sąd
za udział w pielgrzymce wezwana została również Irena Sadowa z Połańca.
Jak mogła oskarżona zamknąć sklep na 2 dni i pójść na pielgrzymkę? pytał
sędzia. Wysoki Sądzie, na żadne wczasy mnie nie stać więc wzięłam 2 dni
urlopu, bochenek chleba pod pachę i poszłam do Sulisławic odpowiadała. Ilu
ludzi szło? – pytał dalej sędzia. Wysoki sądzie, nie wiem. Gdybym wiedziała,
że Wysoki Sąd będzie o to pytał, to bym zapisała – padła odpowiedź pani
Ireny. Tu winy sąd się nie dopatrzył, bo i kary nie zasądził, mimo iż rozprawa
odbywała się 3 razy. Ukarany został jednak ten, który niósł krzyż. W drodze
do Sulisławic odpoczynek był w Niekrasowie oraz w Osieku, gdzie kościół
zawsze był otwarty. Z powrotem wracano również na piechotę.
Dawniej nie było tylu środków transportu co obecnie. W Osieku czekały furmanki i zabierały do Połańca starszych i tych, którzy nie czuli
się na siłach, aby wrócić na własnych nogach. Odpoczywano w Osieku
przed Ossalą i w lesie w Strużkach. Mieszkańcy, a szczególnie rodziny
pielgrzymów, wychodziły po swoich bliskich. Mówiło się, że trzeba wyjść
po kompanię. Zdrowi wychodzili aż do Okrągłej, by choć ten kawałek
drogi wspólnie z pielgrzymami śpiewać Sulisławskiej Pani. Inni z dziećmi
wychodzili trochę bliżej, a ku radości wszystkich zapalali snopki lub stare
wierzby. Później zaczęto robić sobótki lub zapalać pochodnie. Z kościoła
również wychodziła procesja do figurki w pobliżu obecnej stacji paliw
z księdzem na czele, niosąc sztandary. Witający obowiązkowo całowali
krzyż, a niosący krzyż i cała pielgrzymka zatrzymywała się wtedy. Były
specjalne stroje parafialne dla dziewcząt, które niosły sztandar i szarfy
od sztandaru. Pieśni sulisławskich nie można nigdzie indziej usłyszeć niż
w Sulisławicach i będąc w grupie sulisławskich pielgrzymów, którzy zakodowali je w swoich głowach. Są rytmiczne, marszowe, a ich refren łączy
wszystkich śpiewających. Te pieśni dodawały siły i energii. Wśród tych,
którzy je śpiewali wymienić można Irenę Sadową, Stanisławę Łabuszewską
z Pionek, Bronisławę Majewską, Zofię Zalińską, Zofię Kwiatkowską, Annę
Guzik. Pielgrzymem, którego wielu pamięta był pan Robak z Beszowej.
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Zofia Switek wspomina szczególnie pielgrzymkę, gdy wikariuszem w parafii św. Marcina był ks. Józef Wójcik. On to zorganizował orkiestrę, która
w obydwie strony towarzyszyła pątnikom. Mimo deszczu, który dawał się
we znaki, braku asfaltowej drogi Połaniec–Sandomierz pielgrzymi szli w butach gumowych i płaszczach przez Brzozową. A wspólna modlitwa i śpiew
z orkiestrą mobilizowały wszystkich. Józefa Kornaś wspomina, że jej mąż śp.
Stanisław Kornaś przez ostatnie 11 lat swego życia uczestniczył w pielgrzymce
wożąc konnym zaprzęgiem bagaże pielgrzymów. Również w 1995 r., gdy był
już chory, wybrał się mówiąc do żony: Nie zabraniaj mi, bo to może ostatni
raz. Zmarł niedługo po pielgrzymce, bo 30 września 1995 r.
Ludwik Warchałowski – nieżyjący już – zapoczątkował ponad 30 lat
temu poczęstunek w lesie w Strużkach dla wszystkich pielgrzymów. Obecnie tradycję poczęstunku kontynuuje córka Dorota Reguła i syn Feliks
Warchałowski za co pielgrzymi są wdzięczni, bo kubek ciepłej herbaty
czy kawy, kanapka a nawet lody smakują szczególnie podane życzliwą
ręką ofiarodawców. To co najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Z jakimi intencjami dziś pielgrzymują i starsi i młodzi? To można usłyszeć
choć w części w czasie wspólnej modlitwy różańcowej, a część pozostaje
w ludzkich sercach znana tylko Bogu. Faktem jest, że prawdziwi pielgrzymi zawsze wracają oczyszczeni, umocnieni i pełni radości, a gdy zbliża
się dzień Matki Boskiej Siewnej czyli urodziny Matki Bożej, jak co roku,
wybierają się na pielgrzymi szlak.

Zofia Machniak z domu Kornaś
Po wojnie był taki okres czasu, że zabroniona była przez władze państwowe
organizacja pieszych pielgrzymek. Mimo to ludzie szli, ale ksiądz nie mógł
uczestniczyć oficjalnie w żadnej pielgrzymce. Niedozwolonym też było
rozpoczynanie pielgrzymki jak w poprzednich latach uroczystą procesją
pod kapliczkę na końcu ul. Osieckiej oraz biciem dzwonów kościelnych.
Mój ojciec był wówczas kościelnym i grabarzem. Przekonane, że dziewczętom nic władze nie zrobią dzwoniłyśmy pielgrzymom, gdy wyruszała
z kościoła pielgrzymka do Sulisławic. Pomagały mi w tym m.in. Janina
Ramosówna obecnie Bobrowska, Stanisława Bobrowska obecnie Wójcikowska i inne dziewczęta.
Ksiądz proboszcz Zbroja, nigdy nie zwracał nam uwagi, że nie wolno
nam dzwonić, bo władze zabroniły. Nie miałyśmy też z tego powodu żad130

nych problemów z władzami państwowymi. Bronił nas autorytet ks. Zbroi,
bo jemu nie śmiano zwracać żadnych uwag dotyczących jego duszpasterskiej
pracy. Nie pozwolił na to nikomu.

Helena Siraga
Wspominając pielgrzymkę do Sulisławic przypomniała, że w tych czasach ksiądz nie mógł oficjalnie iść na pielgrzymkę w sutannie, szedł więc
po cywilnemu. Nie można też było wziąć krzyża z kościoła, stąd pielgrzymi nieśli zrobiony przez siebie krzyż brzozowy. Również nie można było
zadzwonić dzwonami, gdy pielgrzymka wychodziła. Dziewczyny więc,
licząc, że im władza nic nie zrobi, wchodziły na dzwonnicę i rozkołysały
dzwony aby pożegnać pielgrzymów. Gdy pielgrzymi wracali następnego
dnia, był już wieczór, wtedy już dzwonili chłopcy, bo było ciemno i trochę
niebezpiecznie było dla dziewczyn wspinać się na dzwonnicę. W jednym
roku ks. Wójcik zorganizował orkiestrę, która towarzyszyła sulisławskim
pielgrzymom. Przygotował ją muzycznie Władysław Adamczak. Dróg wtedy
nie było, a jesień była wyjątkowo dżdżysta. Orkiestra graniem dodawała
otuchy. Na wejście do Sulisławic dziewczyny od różańca na ostatnim postoju przebierały się w sukienki, wszyscy ogarniali się trochę po przejściu
ponad 20 kilometrowej trasy w błocie i w taki uroczysty sposób pielgrzymi
wchodzili do sanktuarium.
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Podsumowania
Ciągle żywa legenda Połańca artykuł napisany przez księdza
Jana Ziętarskiego opublikowany w Merkuriuszu Połanieckim
w 1996 r. w 25 rocznicę śmierci księdza prałata Stanisława
Zbroi

Msza prymicyjna ks. Jana Ziętarskiego w parafialnym kościele św. Marcina,
z prawej ks. proboszcz Jan Wamyj, z lewej Wojciech Reguła

Kto znajdzie się z jakichś racji na połanieckim cmentarzu zwanym nowym
i zechce przespacerować się alejkami tej nekropolii wśród pomników
i grobowców napotka, zbudowany z marmuru, na którym zawsze można
znaleźć świeże kwiaty lub płonące znicze. Na płycie grobowca – dość okazałego – widnieje tylko jedno nazwisko: Ks. Prałat Stanisław Zbroja oraz
data 10 sierpnia 1971 rok.
Kim był ks. prałat Stanisław Zbroja, że pamięć o nim jest w Połańcu
ciągle żywa?
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Nie sposób oczywiście oddać we wspomnieniowym artykule bogactwa tej
barwnej postaci. Spróbujmy niczym malarz w swym szkicowniku, nakreślić
pewne fakty i momenty, by pobudzić pamięć i skłonić do refleksji sercem
nad tą postacią. 10 sierpnia tego roku minęło bowiem 25 lat od jego śmierci,
a przecież wypadałoby to uczcić nie tylko okolicznościową modlitwą. Nigdy nie zwykł się oszczędzać w pracy kapłańskiej dla chwały Bożej i dobra
dusz ludzkich, co zaświadczyć by mogli parafianie z Bliżyna czy Tarłowa,
gdzie niczym warownia stał na straży czystości wiary wobec szerzących
się błędów tzw. kościoła narodowego. Tę duszpasterską gorliwość ponad
stan władza kościelna zauważyła i doceniła, honorując ks. Zbroję prałaturą
rzeczywistą, bez zwyczajowej kolejności, w kapitule kolegiackiej św. Marcina
w Opatowie. (Trzeba tutaj zaznaczyć, że ks. Stanisław Zbroja odznaczał
się zawsze wielką skromnością. Dziękując za nadany mu tytuł powiedział:
Dla mnie wystarczy dobre mniemanie o mnie i łaskawość zwierzchności
kościelnej…). Po 29 latach duszpasterskich zmagań w Połańcu, a przy tym
borykając się z dolegliwościami i chorobami – powiększająca się głuchota
była dla tego wyśmienitego spowiednika doświadczeniem krzyża – złożył 10 sierpnia rezygnację z funkcji proboszcza w Połańcu i zamieszkał
w Sandomierzu w domu dla emerytowanych księży w pobliżu kościoła
św. Jakuba. Jako kapłan ks. Stanisław Zbroja czynił to do czego kapłan jest
powołany i to przede wszystkim w duchu pogodnej radości. Cechował go
rubaszny humor, aczkolwiek jego lotna inteligencja nie pozwoliła, by żart
jego ranił, szczególnie gdy dotyczyło to powierzonych mu ludzi. Na jednej
z konferencji dla księży wysunięto przeciw niemu zarzut, a było to jeszcze
przed liturgicznymi reformami Soboru Watykańskiego II, że w liturgii
chrzcielnej używa języka polskiego w czasie odmawiania egzorcyzmów.
Nie speszony ksiądz prałat odrzekł żartobliwie biskupowi: Ekscelencjo,
czyżby Ekscelencja sądził, że diabeł nie rozumie po polsku tylko po łacinie.
Żartobliwy i uprzejmy dla wszystkich nie szczędził jednak siebie i swego
zdrowia. Kochał ambonę, jego kazania nawet dla dzieci były o wiele bardziej fascynujące niż homilie wikariuszy i widzieli jej owoce – konfesjonał.
Łatwo zdobywał serca kierując je jednak ku Jezusowi Chrystusowi, nie
ku sobie. Podczas trwania misji św. w Niekrasowie ks. Zbroja dał się poznać
jako prawdziwy i do końca konsekwentny wychowawca i to wszystkich.
Ksiądz Zmysłowski (popularny rekolekcjonista i kaznodzieja ludowy),
który głosił nauki misyjne nawoływał w jednej z swych nauk do abstynencji
i wpisywania się do Księgi Trzeźwości. Uniesiony zapałem ujął to w końcu
w stanowczym: Jeśli ktoś się nie podpisze w tej złotej księdze, to… Odpo134

wiedziano mu milczeniem. I nagle w tej przejmującej ciszy dał się słyszeć
głos z jednego z konfesjonałów: Ja się wpisuję… Był to ks. Zbroja, który
ratował w ten sposób kaznodzieję. Potem w zakrystii zwrócił misjonarzowi
uwagę, by uważniej głosił słowo Boże, ale owemu przyrzeczeniu abstynencji
pozostał już wierny do końca.
Zmarł w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu 10 sierpnia 1971 r.
Często powtarzał, że gdy zamknie oczy widzi siebie głoszącego Słowo
Boże od ołtarza w połanieckim kościele. Nic dziwnego, że właśnie tam 12
sierpnia 1971 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył
biskup Walenty Wójcik, po czym zmarłego złożono na nowym cmentarzu
połanieckim, przez niego założonym. Kończę to wspomnienie ujawnieniem
pewnego skrytego marzenia wielu chyba ludzi z Połańcem związanych.
Czy nie byłoby właściwe, by Połaniec, którego oblicze duchowe ksiądz
prałat kształtował przez prawie trzydzieści lat, uczcił 25 lecie jego śmierci
nazwą jednej choćby uliczki na osiedlu i przynajmniej w ten ludzki sposób
za kapłańską pracę ks. Zbroi podziękował. 3

Ksiądz Łukasz Sadłocha
Bezpośredniość w życiu i pracy
duszpasterskiej księdza Stanisława Zbroi
Zadanie polegające na zebraniu wspomnień o wieloletnim proboszczu
parafii połanieckiej ks. Stanisławie Zbroi, którego podjęły się dwie osoby – Kazimiera Majka i Teresa Switek – wydaje się przedsięwzięciem
niezmiernie czasochłonnym, a także pod pewnymi względami trudnym.
Należało bowiem zlokalizować osoby nieraz już w podeszłym wieku znające osobiście i pamiętające ks. Zbroję, umówić się z nimi na spotkanie,
nieraz nawet do nich dojechać, a przede wszystkim wysłuchać. Niezmiernie
dużo czasu zajmowało z pewnością odsłuchiwanie uzyskanych treści i ich
przetworzenie na formę tekstową w celu późniejszego wydrukowania.
Są to trudności, z którymi zmagały się obie panie. Trudności doświadczyli także świadkowie życia ks. Stanisława. Trzeba było bowiem sięgnąć
3 Rada Miasta Połańca w 2011 r. nadała jednej z ulic imię ks. Stanisława Zbroi.
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do swojej pamięci, która jak wiemy jest zawodna. Po wielu latach ciężko
jest bowiem, co można wyczytać w podręcznikach psychologii pamięci,
przypomnieć sobie z wysoką dokładnością i wyrazistością poszczególne
zdarzenia, na co składa się wiele czynników. Na te bowiem zdarzenia m.in.
patrzymy już z perspektywy dzisiejszej, inaczej je także oceniając niż
poprzednio. Niektóre z racji emocji w nas wywołanych, wydają się ciągle
żywe: pamiętamy czas, miejsce, atmosferę, która panowała i reakcję poszczególnych osób. Inne zanikają w pamięci ze względów biologicznych
(mózg w końcu także się starzeje) bądź psychicznych (z wiekiem bowiem
chcemy się wybielić). Pomimo tych trudności zebrane wspomnienia,
są wartościowym materiałem historycznym i praca nad nimi wykonana
zasługuje na pochwałę.
Ten krótki artykuł dotyczy historii życia ks. Stanisława Zbroi. Odnosi się
on zwłaszcza do czasów komunistycznych. Artykuł w przeważającej części
opiera się na materiałach publikowanych, pojawią się też sporadycznie
fragmenty tekstów źródłowych z Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu.
Ważnym elementem jest nawiązanie do wspomnień mieszkańców, które
zostały w niniejszym artykule opatrzone odpowiednim komentarzem.

Ks. Stanisław Zbroja – zdjęcie
pamiątkowe wykonane na 50-lecie
kapłaństwa w 1965 r.

136

Ksiądz Stanisław Zbroja przybył do Połańca z probostwa w Modliborzycach koło Opatowa. Nie obyło się bez interwencji u biskupa dotychczasowych parafian. Modliborzyczanie chcieli zatrzymać dotychczasowego
proboszcza. Parafianie (1941) pisali: Doszła nas parafian Modliborzyckich,
Dekanatu Opatowskiego, smutna wieść, iż Proboszcz ks. Stanisław Zbroja,
ma nas opuścić, by odejść na inne probostwo. Fakt ten do głębi nas poruszył.
Dlatego też, tą drogą pragniemy przedstawić Jego Ekscelencji jako najdobrotliwszemu Ojcu naszą błagalną prośbę pozostawienia dotychczasowego
Proboszcza wśród nas, by prace jakie rozpoczął mógł poprowadzić dalej.
Mieszkańcy Modliborzyc wymieniają dzieła materialne, które dokonały
się w parafii za ks. Zbroi. List kończą jednak większym fragmentem dotyczącym dzieł duchowych. Akapit ten zaczyna się słowami: Przeprowadzone
prace materialne są niczym jedność w porównaniu z dokonaną przemianą
duchową jaka wśród nas parafian zaszła w czasie Jego owocnej pracy pasterskiej. Na końcu listu znajduje się ponad dzięsięciostronicowa lista parafian
z poszczególnych wiosek. Dorośli to nie cała parafia. Młodzież z parafii
Modliborzyce również wystosowała pismo do biskupa sandomierskiego.
Rozpoczyna go następująco: My młodzież parafii Modliborzyce, dekanatu
Opatowskiego, zwracamy się z gorącą prośbą do Waszej Ekscelencji o pozostawienie na dotychczasowym stanowisku długoletniego Pasterza naszej parafii
księdza Proboszcza Zbroję Stanisława, który obecnie wyznaczony został
na inną parafię. Ośmioletni trud nad naszym wychowaniem uwieńczony
został zorganizowaniem życia religijnego i społecznego w naszej parafii,
przez powstanie stowarzyszeń katolickich młodzieżowych, których dotychczas
było brak. I kolejne kilka stron podpisu samej młodzieży z poszczególnych
wiosek. Pomimo tych próśb, biskup nie zmienił decyzji i ks. Stanisław
Zbroja objął parafię św. Marcina w Połańcu.
W książkach poświęconych diecezji sandomierskiej autorstwa ks. prof. dr.
hab. Bogdana Stanaszka oraz ks. mgr. Konrada Fedorowskiego pojawiają się
interesujące wiadomości o ks. Stanisławie Zbroi w czasach jego połanieckiego probostwa. Owe publikacje powstały na podstawie archiwum IPN.
Ksiądz Stanaszek badał kwestię więzionych księży diecezji sandomierskiej
w latach 1918‒1939 (Stanaszek, 2008) oraz zagadnienia związane z diecezją
sandomierską w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945‒1967
(Stanaszek, 2006a, 2006b). Natomiast ks. Fedorowski w swojej pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem wspomnianego profesora, opublikowanej potem w postaci dwóch artykułów (Fedorowski, 2012a, 2012b),
analizował represje Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
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(PUBP) w Sandomierzu wobec Kościoła Rzymskokatolickiego w latach
1944‒1956. Należy zaznaczyć, iż obaj autorzy nie podjęli bezpośrednio
tematu ks. Zbroi, jednak jego nazwisko pojawia się wiele razy i właśnie
fragmenty te zostaną tutaj przedstawione.
W książce ks. Stanaszka (Stanaszek, 2008, ss. 179–180) o księżach diecezji
sandomierskiej więzionych przez władze komunistyczne, ks. Stanisław Zbroja
pojawia się w części dedykowanej ks. Tadeuszowi Podkowie. Ksiądz Tadeusz
będąc wikariuszem w Połańcu, w czasach probostwa ks. Zbroi, walczył aktywnie o religijne wychowanie Polaków. Walka ta wiązała się z zarządzeniami
z sierpnia 1954 r. dotyczącymi dalszej laicyzacji szkolnictwa, które jawiły
się księżom jako ostatni etap prowadzący do likwidacji religii w szkołach.
Władze zarządziły usunięcie modlitwy przed i po lekcjach, modlitwę miały
zastąpić apele szkolne, a lekcje religii przesunięto na ostatnią godzinę lekcyjną.
Ksiądz Zbroja i ks. Podkowa, jak i wielu innych księży, czynnie występowali
przeciw tym zarządzeniom. Kapłan Podkowa prowadził lekcje religii m.in.
w Połańcu, Zrębinie i Ruszczy. Katechizowaną młodzież namawiał do występowania przeciw zarządzeniom. Napominał także rodziców, aby walczyli
o pozostawienie religii w szkole. Proboszcz i wikariusz zostali wezwani
do Prezydium PRN w Sandomierzu. Tam ks. Zbroja odniósł się negatywnie
do zarządzeń państwowych powołując się na konstytucję PRL gwarantującą
wolność wyznania. Stwierdził m.in., że dokąd będzie żył, to jako kapłan będzie
bronił wiary katolickiej. Ksiądz Podkowa wypowiadał się podobnie. Pomimo
szykanowania ze strony państwa kapłani nie zaprzestali swojej działalności.
Funkcjonariusze bezpieki wydali opinię, iż obaj kapłani są nastawieni wrogo
wobec obecnej rzeczywistości. Ich sprawa została przedstawiona sekretarzowi
KP PPZR w Sandomierzu, a sieć agenturalna miała zbierać dalsze materiały
na ich temat. Ksiądz Podkowa naciskał na kierownika szkoły o nazwisku Lipko, który namawiał go do spokoju, jednak duchowny zaprotestował mówiąc:
z wami jest rząd, a za nami, księżmi, cały naród. Ksiądz po zakończonych
lekcjach zatrzymywał młodzież wychodzącą ze szkoły, prowadząc lekcje
religii przed budynkiem na łące. Wzbudziło to wzburzenie wśród rodziców:
buntowali się przeciw nauczycielstwu, wyrażali się do nauczycielstwa, że jeśli
się nie podoba, żeby ksiądz uczył religii w szkołach, to niech się stąd wynoszą,
a przyjdą inni nauczyciele, to będą robić tak, żeby religia była w szkole, tak
jak dawniej. Władze pozbawiły ks. Podkowę prawa nauczania, zatem jakiś
czas prowadził katechezę pod gołym niebem. W końcu naciski na bp. Lorka
przez WRN w Kielcach doprowadziły do odwołania gorliwego wikariusza
i skierowania go do pracy w Wiśniowej.
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W innej książce profesora (Stanaszek, 2006a, ss. 194-196) można
znaleźć informacje o przynależności ks. Zbroi do Komisji Obrońców
Pokoju. Była to jedna z organizacji
mająca m.in. na celu dezintegrację
duchowieństwa. W ramach tej organizacji powstała akcja zbierania
podpisów pod apelem sztokholskim. Ksiądz Zbroja należał do grupy 13 księży z powiatu sandomierskiego, z których trzech, lecz nie
on, należało do trójek zbierających
podpisy pod apelem. Niepodpisanie
apelu uznawane było za wrogie stanowisko. Zdecydowana większość
księży w okolicznych powiatach
podpisała dokument. Wyjątki były
Ks. Stanisław Zbroja
nieliczne, jednak wśród nich nie
było ks. Zbroi. Powody były różne i wciąż można je badać. Jednak, jak
wskazuje ks. Stanaszek (Stanaszek, 2006a, ss. 213–214), pomimo przynależności księży do Obrońców Pokoju, władze nie były zadowolone z frekwencji księży powiatu sandomierskiego na spotkaniu. 15 lipca 1952 r.
w Sandomierzu zorganizowano powiatową naradę Komitetu Obrońców
Pokoju. Nie licząc osób świeckich, spośród księży przybyło tylko czterech.
Pięciu obiecywało przyjechać, ale nie przyjechali wykorzystując preteksty,
kilku uzależniło swój przyjazd od decyzji biskupa, kilku zaś kategorycznie
odmówiło okazując w sposób jasny swoje stanowisko wobec państwa.
Do ostatniej grupy należał ks. Stanisław Zbroja z Połańca. Owi księża uważali, że walczą o pokój poprzez modlitwę i nauczanie katolików, a do tego
żadne dodatkowe zjazdy nie są im potrzebne.
Ksiądz Zbroja został wyliczony w tabeli księży typowanych do usunięcia
ze stanowisk przez Wojewódzki Zespół Organizacji Masowych przy KW
PZPR w Kielcach w latach 1953‒1956 (Stanaszek, 2006a, ss. 349-350). Wniosek o odwołanie ks. Zbroi był rozpatrywany przez WZOM 22 października
1954 i został następnie skierowany do KC. Ostatecznie ksiądz pozostał
na stanowisku. Należał także, jak pisze ks. Stanaszek (Stanaszek, 2006a, ss.
561-562), do księży niedopuszczanych do ślubowania w kwietniu 1953 r.
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Inny fragment, zawarty w drugim tomie (Stanaszek, 2006b, s. 147),
wiąże się z listem episkopatu przeciw laicyzacji i ateizmowi z 15 kwietnia 1962 r. Pomimo zakazu władz, list został odczytany 3 czerwca 1962
w 328 (na 436 kościołów parafialnych i 50 rektoralnych) parafiach diecezji sandomierskiej i kieleckiej. Tylko nieliczni księża nie odczytali listu
z różnych powodów (m.in. do niektórych list nie dotarł). Księża znani
ze swej negatywnej postawy wobec władz państwa czytali powoli, z dużą
dosadnością, podkreślając akcentem jego główne myśli. Księża obojętni
i lojalni czytali niedbale i niezrozumiale. Była także grupa księży czytająca
list i dodatkowo go komentująca. Do tej ostatniej grupy należał ks. Zbroja.
Po odczytaniu listu nawiązał do nowo wybudowanej szkoły w mieście,
która tylko w 50% jest wykorzystywana, przy czym parafia posiada tylko
jedną salkę katechetyczną, z której korzysta 400 dzieci. Ponadto z ironią
dodał, iż takie organizacje jak TPD i TSS osiągnęły w Połańcu pełny sukces.
Tom ten także zawiera informacje na temat parafian ks. Zbroi (Stanaszek,
2006b, s. 74), ukazując ich solidarność z postępowaniem proboszcza. Działania ks. Zbroi obejmowały organizację pielgrzymek z parafii połanieckiej,
podobnie jak i z wielu innych. Jednak jedna pielgrzymka połaniecka była
szczególna. W 1954 r. władze odnotowały duże przygotowania do odpustu w Sulisławicach (8 wrzesień 1954 r.). Pielgrzymki w poszczególnych
parafiach wymagały zezwoleń władz. W 1954 odnotowano jednak jedną
nielegalną pielgrzymkę z Połańca bez udziału księży. Ponadto (Stanaszek,
2006b, s. 172) w czasie, gdy przepisy pozwalały na zorganizowanie zebrania
religijnego poza miejscami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego za uzyskaniem zezwolenia władz państwowych pojawia się Połaniec.
W sprawozdaniu kierownika RdSW PWNR w Kielcach 1951 r., w którym
zwracano także uwagę na formę powitania biskupa, nieraz podkreślano
nie było banderii, a w Połańcu na wizytacji biskupa Jopa były trzy bramy
triumfalne. Owa solidarność dotyczyła także podejścia do szkolnictwa
(Stanaszek, 2006b, ss. 268–269). Kwestie szkolne w parafii połanieckiej
były trudne. Z informacji zebranych przez Kurię Diecezjalną z 20 października 1954 r. odnośnie utrudniania praktyk religijnych i usuwania
krzyży w wybranych szkołach diecezji sandomierskiej w Połańcu wiemy,
że: Nauczyciele stosują przemoc fizyczną, by przeszkodzić w modlitwie przed
lekcjami. W szkołach zdjęto krzyże ze ścian szkolnych. Niezadowolenie
i rozdrażnienie wśród rodziców i dzieci.
Opracowanie ks. Fedorowskiego trochę uzupełnia już podane materiały.
Pierwsza wzmianka odnośnie ks. Zbroi w pracy ks. Fedorowskiego (2012b,
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ss. 133-136) pojawia się przy sprawie ślubowania na wierność PRL, do którego zobowiązano wszystkich księży zajmujących stanowiska kościelne. Akcja
ta rozpoczęta w kwietniu 1953 r., miała za zadanie podział duchowieństwa.
Duchowni z powiatu sandomierskiego, do którego należał także Połaniec,
składali ślubowanie w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN)
w Kielcach. Specjalna komisja analizując postawy duchownych decydowała
o dopuszczeniu danego księdza do ślubowania, uwzględniając opinię funkcjonariuszy PUBP o danym kapłanie. Reakcyjna część kleru nie otrzymała
zaproszeń do ślubowania, co wzbudziło zainteresowanie wśród księży ich
losem. Niezaproszeni księża bali się utraty dotychczasowego urzędu czy
zmiany na inną placówkę duszpasterską. Ponadto tymi duchownymi interesowano się szczególnie nasyłając agenturę, wzywając na rozmowy, czy
próbując zwerbować ich do współpracy. Na taką rozmowę, która odbyła
się 23 maja 1953 r., został wezwany także ks. Zbroja. Ksiądz Fedorowski
streszcza tę rozmowę w jednym przypisie swojej pracy. W rozmowie
ks. Zbroi z władzami pojawiały się wątki dotyczące reakcjonistycznego
działania, podatku i domu Caritas. Znajdują się w nim jednak trzy cytaty
będące wypowiedziami: dwie należą do ks. Zbroi, a jedna do urzędnika.
Ksiądz Zbroja wypowiadał się o braku sprawiedliwości w Polsce Ludowej,
gdyż: jeszcze jednego podatku nie wpłacił, już mu drugi przysłali. Natomiast
na uzyskaną w rozmowie informację o pracy rozmówcy w UB zareagował: jak jestem winien to mnie zamknijcie, bo teraz to gdzie się nie ruszyć
to jest niesprawiedliwość. Trzeci cytat jest wypowiedzią urzędnika. Starszy
referent PUBP w Sandomierzu, Jan Sosnowski, podsumowując rozmowę
stwierdził, iż ks. Zbroja jest zdecydowanym wrogiem Polski Ludowej i nie
należy go dopuścić do składania ślubowania.
Inna wzmianka (Fedorowski, 2012b, ss. 147-148) związana jest z podatkami nakładanymi przez państwo. Stawki podatkowe były dowolnie
regulowane i zależały od postawy duchownego. Pierwsze sankcje wprowadzono latem 1949 r. Największe domiary podatkowe (4000 zł) w powiecie
sandomierskim za 1951 r., jak stwierdził tajny współpracownik bezpieki
Gołąb, otrzymał ks. Ignacy Kwaśniak ze Staszowa oraz ks. Stanisław Zbroja
z Połańca. Ten sam współpracownik informuję, że ks. Zbroja odmówił
zapłaty domiaru od dochodu, gdyż przepisał swoje nieruchomości (dywany, meble, pościel, itp.) na gospodynię. Uczynił to celowo, by uniknąć
płacenia, a nie zapłacił bo nic nie posiadał. Pomimo tej informacji Wydział
Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wysłał ponaglenie.
Odnośnie podatków, powiedział również iż w obecnych czasach trzeba się
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zrobić proletariuszem i z dużej parafii uciekać na małą. Księdzem Zbroją
interesowano się także ze względu na przysyłane do niego i kościoła w Połańcu paczki (Fedorowski, 2012b, s. 150) od mieszkającej w USA Agnieszki
Sadłocha, która pracowała w organizacji Caritas. Ponadto (Fedorowski,
2012a, s. 41) ks. Zbroja z ambony odczytywał fragmenty Konstytucji zapewniającej wolność sumienia i wyznania.
Ta niezbyt duża ilość materiałów może na pierwszy rzut oka martwić,
jednak należy pamiętać, iż są to tylko fragmenty w publikacjach nie
dotyczących bezpośrednio ks. Zbroi. Wzmianki po pierwsze świadczą
o jego dużej aktywności duszpasterskiej i troski o sprawiedliwość społeczną w tamtym czasie. Aktywność tę, na co wskazują fragmenty, można
z dzisiejszej perspektywy ocenić jako pozytywną. Po drugie, archiwalne
wzmianki zachęcają do opracowania w przyszłości działań ks. Zbroi
w okresie komunizmu, zwłaszcza wobec udostępnienia w ostatnim czasie
materiałów IPN.
Spośród wspomnień ludzi przebija postać kapłana przedsoborowego,
który zarazem zrywa ze sztuczną barierą oddzielającą księży od ludzi świeckich. Można przeczytać m.in. ...iż upominał nieraz zmęczonych dorosłych
i dzieci w kościele wymagając wysłuchania kazania, znał parafian po imieniu
rozmawiając z nimi nieraz po kilkadziesiąt minut przed kościołem, posiadał
rubaszny humor, jednak umiarkowany wobec parafian, przed II Soborem
Watykańskim w liturgii chrzcielnej używał języka polskiego w czasie odmawiania egzorcyzmów, znając z radia nadchodzącą kiepską pogodę na poniedziałek pozwalał zwieść siano w niedzielę, a gdy mógł, to pomagał swoim
parafianom wykorzystując swoje zdolności i znajomości. Owo otwarcie
się Kościoła na świat współczesny jest rysem charakterystycznym Soboru
Watykańskiego II, który odbył się w trakcie ostatniej fazy życia ks. Zbroi.
Na podstawie przytoczonych fragmentów z historii ks. Stanisława Zbroi
jawi się nam obraz kapłana ludzkiego nie poddającego się systemowi
komunistycznemu. Przywołane książki, opierające się na materiałach
IPN-u, ukazują jego działania przeciw władzom państwowym, pomijając
cechy osobowościowe, a także wiarę. Wspomnienia parafian uzupełniają
te informacje o charakterze ks. Stanisława. Wciąż pozostaje jednak niedosyt odnośnie wiadomości o jego osobistej wierze i religijności. Jaki typ
duchowości pociągał go najbardziej? Których świętych przyzywał najczęściej? Ile czasu spędzał ma medytacji? Które fragmenty Pisma Świętego
najbardziej lubił czytać? Czy interesował się problemami wiary? W tym
kontekście pojawia się także pytanie ważne dla Kościoła: co zaskarbiło mu
142

ludzką życzliwość – ludzkie cechy i postawa wobec ówcześnie panujących
systemów czy świętość życia?
Administrator Apostolski Diecezji Sandomierskiej ks. bp Piotr Gołębiowski (1970) w liście wyrażającym zgodę na zrzeczenie się połanieckiego probostwa przez ks. Zbroję napisał m.in: Poczuwam się w obowiązku
wyrażenia Czcigodnemu Księdzu Prałatowi serdecznej wdzięczności za Jego
gorliwą kapłańską pracę zarówno w ciągu 29 lat w Połańcu, jak i na poprzednich placówkach duszpasterskich. Zawsze cechowały Czcigodnego Księdza
Prałata cenne przymioty duszpasterza: bezinteresowność i bezpośredniość
w odnoszeniu się do kapłanów i wiernych, pogoda ducha i dobroć, które
łatwo zdobywały serca i kierowały je do Jezusa Chrystusa.
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Do młodych
Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!
Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
Choć rozproszycie legendowy mrok,
Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,
Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
Lecz dalej sięgnie ich wzrok.
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnościach pogasną znów!
Adam Asnyk 1880 r.
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Fotografie przekazane przez parafian
F 64. Pamiątka I Komunii Św. – Barbara Wojnarowska.
Fot. 65. Nauczyciele i klasa Zofii Machniak Cieślik od prawej stoją: listonosz
Józef Pławski, nauczyciel Kazimierz Kasiński,?, Zofia Machniak,?, Barbara Płonka,
Wałcerz,?, Janina Kurgan Sojda. Siedzą od prawej Kazimierz Warchałowski, Janina
Marczewska z d. Stępień, pan woźny Machniak (Kużdy), Krystyna Kasińska.
W lewym rogu stoi nauczyciel Mieczysław Tarnowski. Pośrodku Jadwiga Tarnowska
Łodkowska.

Stowarzyszenie Młodzieży gromadziło młodzież męską i żeńską. Powstało
w 1918 r. Zostało założone przez ks. wikariusza Stanisława Gruszkę. Hasło
brzmiało: „Bóg i ojczyzna”. Na zdjęciu widać ówczesnego ks. proboszcza Teodora
Janowskiego.

Sztandar Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Połańcu z 1934 r.
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Drzewce sztandaru.
Nazwiska osób, fundatorów umieszczone
na ćwiekach:
książę Radziwiłł, Knothe Bronisław z braćmi,
ks. Bełczowski, ks. Stępień, ks. Śpiewankiewicz,
ks. Dudek, ks. Piekarski, ks. Spychała,
ks. Barański, ks. Gil, ks. Bociański, ks. Flond,
Jańczuk, Świtalska, Redlich, Jeziorowa, Wł.
Pławski, Świątyńska, Pieczot, Jarzynowa,
Stysiowa Władysława, Warchałowska,
Mecheczyński, Justyński, Naja, Kłoda, Waręda,
Okulski, Czyż, Stefańska Helena, Rembisz
i inni.

Zakończenie roku szkolnego ks. Wiesław Cyna rok 1930 r. Siedzą: od lewej Fruzia
Korczak ob.* Głogowska, trzecia z prawej Władysława Spychała ob. Tuźnik,
pierwsza z prawej Julia Drożdżowska ob. Warchałowska.

* ob. = obecnie
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Grupa, która sypała kwiaty z opiekunką – z prawej Maria
Wołoszynowska, Janusz Kurosad niosący kosz z kwiatami, syn
organisty, Helena Ścisłowska, Aleksandra Kosowicz, Jadwiga
Marczewska, Czesława Murczkiewicz, Danuta Wójcikowska,?,
Mieczysław Spychała,?

Grupa dzieci, która sypała kwiaty z ks. Zbroją i ks. Adamczykiem.
Góra od lewej: Stanisława Kucia ob. Cielebak, Stanisława
Smoleń ob. Jarzyna, Maria Kurosad ob. Fronik, Jadwiga Łukaszek
ob. Słyk, Maria Durma, Urszula Bobrowska ob. Jungiewicz, Zofia
Machnicka ob. Brzdękiewicz, Emilia Kosowicz ob. Łukaszek,
Barbara Jarzyna ob. Matusiewicz
Dół od lewej: Teresa Balon ob. Adamczak, Maria Smoleń ob.
Tatara, Barbara Ratusznik ob. Turczyk, Genowefa Kosowicz ob.
Nowakowska, Mieczysława Pławska ob. Matusiewicz.
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Procesja Bożego Ciała lata 60., dziewczynkami sypiącymi kwiaty
opiekuje się Maria Dziubek – żona organisty. Dziewczynki od lewej: Leokadia Laska, Barbara Dziubek, Barbara Spychała
ob. Jarosz, Barbara Kusa, Anna Dziubek.

Procesja – krzyż misyjny
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Procesja z krzyżem misyjnym – pani Kwapisz, ks. Spychała, pan
Brzostowicz, pan Łabuszewski, ministranci: Łowicki, Adam Ździebko,
Janusz Łabuszewski, Kazimierz Łabuszewski, za figurą Feliks
Warchałowski, w dali za księdzem Zofia Laska.

Procesja – pan Olesiński z żoną i pani Maria Kucharska
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Procesja: Wacław Kosowicz
(blisko obrazu) – często angażował się i wykonywał prace przy
dekoracji kościoła.

Misje św. 1969 r. Prowadzący rekolekcje oo. cystersi z Wąchocka:
o. Anzelm Wojciechowski
i o. Anioł Kaszura.
Księża wikariusze: od lewej ks.
Sylwester Szefliński i ks. Czesław
Przewłocki, w środku ks. prałat
Stanisław Zbroja.

Misje święte prowadzone przez oo. cystersów
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Misje święte prowadzone przez oo. cystersów

Misje święte prowadzone przez oo. cystersów
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Pamiątka I Komunii Św. – Tadeusz
Guzik 27 VI 1959 r.

Pamiątka I Komunii Św. – Andrzej
Guzik

Pamiątka I Komunii Św. – Małgorzata
Dalmata z babcią Zofią Dalmatą
1962 r.

Pamiątka I Komunii Św. – ks. Zdzisław
Chrapek, Jan Durma z żoną i synem
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Pamiątka I Komunii Św.

Pamiątka I Komunii Św.

Pamiątka I Komunii Św. – przy ks. proboszczu klęczą w białych mundurkach
Janusz Kosowicz i Janusz Marczewski
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Pamiątka I Komunii Św. – od lewej Janusz Kurosad,
Wiesława Pławska ob. Matusiewicz, Mieczysław Spychała

Pamiątka I Komunii Św. – Leszek
Kasiński – 1963 r.
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Pamiątka I Komunii Św. – Dorota
Warchałowska ob. Reguła i Walerian
Warchałowski – 1962 r.

Pamiątka I Komunii Św.
– Wacław Kwiatkowski z rodzicami i ks. Zbroją (Julia z d. Smoleń
i Mieczysław)

Wacław Kwiatkowski
z ks. Zbroją

Pamiątka I Komunii Świętej - zdjęcie przekazał ks. Stanisław Kula oraz Wanda
Stachura. Pierwszy rząd od lewej: ?,?, Kazimiera Kłosińska, Mieczysława Smoleń
ob. Marczewska, Anna Wójcikowska, Barbara Buczek, Kazimiera Kwiatkowska ob.
Tarnowska, ?, Halina Ramos. Wyżej: ?,?,?, Adolf Walczyk, Wanda Tarnowska ob.
Stachura, Maria Spychała, Zofia Buczek ob. Jungiewicz, Natalia Pająk,?,?.
Wyżej:?, Kazimierz Warenda, Zdzisław Buda, Eugeniusz Wiącek, Józef Junkiewicz,
?, Stanisław Kula przyszły ksiądz z Niedziałek, ?, Józef Dalmata, Antoni Łowicki
1946-47.
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Pamiątka I Komunii Św.

Pamiątka I Komunii Św. Po prawej stronie ks. Zbroi Janina Majka 1946 r.

Pamiątka I Komunii Św.
– Kazimiera Majka
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Pamiątka I Komunii Św. – Bogda Majka,
ks. S. Zbroja i ks. T. Podkowa 1954 r.

Pamiątka I Komunii Św. – Ryszard
Machnicki

Halina Tarnowska (córka Zofii
i Czesława Tarnowskich
z ul. Partyzantów)

Pierwsza Komunia Św. 27 VI
1959 r. Maria Tarnowska ob. Ligęza
mama Urszuli Żurawskiej.
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Pamiątka I Komunii Św.

Grupa dzieci komunijnych z księżmi pracującymi w latach 1965-67. Od lewej ks. Jan
Glibowski, ks. Zbroja i ks. Jan Mulewicz.
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Janina Kacperska ob. Kosowicz (siedzi na kolanach ks. Podkowy przysłonięta
dziewczynką z kokardą na głowie) przyjęła I Komunię Św. w kościele św. Marcina
w Połańcu 28 VI 1952 r. Proboszcz ks. Stanisław Zbroja, przygotował ks. Tadeusz
Podkowa.

Pamiątka I Komunii Św. – na zdjęciu m.in. Stanisław Zientarski, Marian
Kosowicz, Ryszard Laska, Ryszard Pasek, Waldemar Korczak, Mirosław Zając
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Pamiątka I Komunii Św.
– Mieczysław Szcześniak z mamą
Władysławą i z ks. Zbroją, 1955 r.

Pamiątka I Komunii Św. – Sławomir Grelewski – zdjęcie przesłane
przez Kazimierę Grelewską z Kielc 1968 r.
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Pamiątka I Komunii Św. - od prawej
Maria Rosół, ks. Zbroja, Teresa
Balon – 8 VII 1961 r.

Pamiątka I Komunii Św. – od prawej Maria Rosół, ks. Golonka,
Teresa Balon – 8 VII 1961 r.

Pamiątka I Komunii Św. – Maria Gad ob. Krucień – od lewej
ks. Przyjałkowski, ks. Zbroja, ks. Serwinowski 1962 r.
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Pamiątka I Komunii Św. – Irena
Zalińska ob. Wrzałek i Teresa
Brzostowicz z ks. S. Zbroją

Pamiątka I Komunii Św.

Pamiątka I Komunii Świętej – Jadwiga Reichert i Adam Gad

164

Pamiątka I Komunii Św. – od lewej: J. Łowicki,
R. Marczewski, W. Pławski, H. Laska 1962 r.

Pamiątka I Komunii Św.
– od lewej:Szczepan Buczek
i Walerian Warchałowski

Pamiątka I Komunii Św.
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Pamiątkowe zdjęcie dzieci i rodziców. Najwyższa na zdjęciu
– Jadwiga Marczewska.

Pamiątka I Komunii Św. – dziewczynka
z lilią
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Stoją od lewej: Mieczysław Pawlak,
Ola Kosowicz, Adam Ździebko. Siedzą:
ks. Zbroja, ks. Podkowa, Bogumiła
Buda ob. Kusa.

Pamiątka I Komunii Św. bratanka Zofii
Walenciak, ks. Zbroja, ks. Podkowa

Pamiątka I Komunii Św. – Barbara
Wojnarowska

Nauczyciele i klasa Zofii Machniak ob. Cieślik od prawej stoją: listonosz Józef Pławski, nauczyciel Kazimierz Kasiński,?,
Zofia Machniak,?, Barbara Płonka, Wałcerz,?, Janina Kurgan
ob. Sojda. Siedzą od prawej Kazimierz Warchałowski,
Janina Stępień ob. Marczewska, woźny Józef Machniak
(Kużdy), Krystyna Kasińska. W lewym rogu stoi nauczyciel
Mieczysław Tarnowski. Pośrodku Jadwiga Tarnowska ob.
Łodkowska.
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Grupa ludzi na starym moście

Grupa dzieci i młodzieży szkolnej z wychowawcami przy kościele
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Anna Guzik i Ludwik Kosowicz

Od lewej Jan Spychała, Andrzej Rokosz, Jadwiga i Feliks Warchałowscy, Katarzyna
Sowińska, Dorota Reguła, Grzegorz Sowiński i Ludwik Kosowicz

169

Kościół św. Marcina udekorowany i wypełniony wiernymi oczekującymi
na rozpoczęcie uroczystości

Po lewej portret ks. S. Zbroi, po prawej Stanisław Skotnicki i Henryk Spychała
przed wystawą o ks. S. Zbroi

170

Strażacy uświetnili uroczystość swoją obecnością

Z lewej Helena Siraga i Grzegorz Sowiński, z prawej Zofia Dalmata z rodziną
i pani Sojda z Rudnik
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Wierni na uroczystości

Na pierwszym planie Krystyna Łukaszek, pani Helena Małkiewicz,
Małgorzata Dalmata-Konwicka. Stoją przedstawiciele UMiG
z burmistrzem Jackiem Tarnowskim.
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Przy ołtarzu od lewej: ks. Jan Wamyj, ks. Stanisław Kula, ks. Henryk Switek,
ks. Stanisław Kosowicz, ks. Władysław Gwóźdź

Liturgiczna służba ołtarza zmierza w kierunku tablicy
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Dorota Reguła odsłania tablicę do uroczystego poświęcenia

Ks. S. Kula odczytuje modlitwę poświęcenia
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Ks. Stanisław Kula dokonuje poświęcenia pamiątkowej tablicy

Kazimiera Majka w środku, z prawej Dorota Reguła, z lewej Grzegorz Sowiński
oraz ks. Witold Dobrzański

175

Procesja, pierwszy od lewej ks. Marcin Polak

Ks. Henryk Switek niosący w procesji Najświętszy Sakrament
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Na pierwszym planie Jarosław Kwiatkowski

Na pierwszym planie z mikrofonem i tubą organista Piotr Motyka, za nim komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu – Krzysztof Marczewski
177

Procesja

Procesja

178

Procesja

Na pierwszym planie Gabriela Żurawska

179

Grupa różańcowa niosąca różaniec

Ewelinka Rokosz sypiąca kwiaty

180

Procesja

Procesja
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Od lewej Gabriela Żurawska, Ewa Nowakowska, Wiktoria Błaszczok, Karolina
Małek, Aleksandra Switek, Daria Golonka, Teresa Switek

Siedzą od lewej: ks. Władysław Gwódź, ks. Stanisław Kula, siostra Stanisława
Kuli Grażyna Maria Kula, ks. Henryk Switek. Stoją od lewej: ks. Marcin Polak,
ks. Witold Dobrzański, ks. Krzysztof Lechowicz, ks. Jan Wamyj, ks. Stanisław
Kosowicz, ks. Stanisław Bastrzyk, ks. Paweł Cygan.

182

Ks. wikariusz Krzysztof Kulpa i kościelny Andrzej Rokosz

Na pierwszym planie od prawej Leszek Kasiński

183

Parafianie połanieccy uczestniczący w uroczystości

Maria Szcześniak z d. Bobrowska, Małgorzata Kaczyński z d. Budzyńska,
Maryla Budzyńska, Dorota Reguła z d. Warchałowska
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W czasie swojej posługi kapłańskiej pomógł wielu ludziom. Mieszkańcy wspominają go jako dobrego kapłana, który znał swoje owce i dbał o nie. Ku jego pamięci mieszkańcy, 2 sierpnia 2015 r., wykonali tablicę
pamiątkową, na której widnieje wizerunek prałata
i krótka nota z jego życia.
Sylwetka ks. Zbroi została pokazana na tle wydarzeń
z okresu, w którym pasterzował w Połańcu.
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KSIĄDZ PRAŁAT STANISŁAW ZBROJA – JEGO ŻYCIE, JEGO CZASY W POŁAŃCU

Ksiądz prałat Stanisław Zbroja – urodził się 28 marca
1891 roku w Skarżysku Książęcym z ojca Mikołaja
i matki Leokadii z d. Sobutka. Szkołę Podstawową
ukończył przy Fabryce Klimkiewiczów w Skarżysku-Kamiennej. W latach 1901-1908 uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Sandomierzu. W 1909 roku wstąpił do Seminarium Duchownego, a święcenia otrzymał
21 marca 1915 z rąk bp. Mariana Ryxa. Tego samego roku podjął pracę jako wikariusz w parafii Mirzec
koło Starachowic, następnie w Bielinach Opatowskich
i w Zwoleniu. Po czterech latach został mianowany
proboszczem w parafii Bliżyn położonej koło Skarżyska. Od 1926 roku, przez cztery lata był proboszczem
w Grabowcu koło Sienna. W 1933 roku ks. Zbroja
objął parafię Modliborzyce koło Opatowa. W parafii
tej pracował do końca września 1941 roku, skąd przeszedł do Połańca. Zmarł w Domu Księży Emerytów
w Sandomierzu 10 sierpnia 1971 roku. Pochowano go
na cmentarzu połanieckim.

Ksiądz prałat
Stanisław
Zbroja
jego życie
jego czasy
w Połańcu

Opracowały:
Kazimiera Majka
Dorota Reguła
Teresa Switek

