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OD REDAKCJI
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, już 107 numer
kwartalnika. Jest on poświęcony gminie Pęczniew i polskim
lotnikom walczącym z Niemcami w 1939 roku.
Pomysł na jego wydanie zrodził się w 2011 roku,
gdy z inspiracji Roberta Kielka, mieszkańca podsieradzkiej
Dąbrowy Wielkiej, Redakcja włączyła się w uczczenie
pamięci poległych w dniu 3 IX ’39 lotników z samolotu
PZL.23B Karasia z 1(21)EBL 2 Pułku Lotniczego z Krakowa.
Odsłonięcie pomnika dla tej załogi nastąpiło w dniu 4 IX
2011r. w przysiółku Kozy. Tym wydarzeniom poświęciliśmy
cały numer 4(104)2011/XXVI naszego pisma.
Teraz poświęcamy numer załodze innego „Karasia”
[z 32 Eskadry Rozpoznawczej (3 PL z Poznania) Armii Łódź],

która poległa w powietrznej walce z Niemcami w dniu 5 IX
1939r. nad Wylazłowem, a jej szczątki w nadwarciańskim
bagnie inż. Juliusz Molski z Poznania odkrył dopiero w 1986
roku.
Redakcja dziękuje Panu Marcinowi Janiakowi –
wójtowi gminy Pęczniew za życzliwość w dziele uczczenia
ofiary życia lotników przez miejscową społeczność, co się
wyraża we współfinansowaniu wydania niniejszego numeru
pisma oraz wzniesieniu pomnika nad brzegiem Zalewu
Jeziorsko (vide: okładka), co nastąpi w przyszłym roku.
Andrzej Ruszkowski

WSTĘP
Słowo wójta gminy Pęczniew - Marcina Janiaka
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Na Sieradzkich
Szlakach”, tym razem poświęcony Gminie Pęczniew.
Dla wielu z nas jest to szansa poznania wielu ciekawych i jednocześnie wielu dotąd nieznanych informacji o naszej gminie. Gmina Pęczniew to nie tylko przepiękne położenie, wiele
atrakcji turystycznych oraz zabytków architektonicznych, ale przede wszystkim tradycje i lokalna
społeczność.
W kwartalniku tym, w krótkim zarysie, przedstawiamy położenie gminy, jej walory krajobrazowe, spuściznę historyczną i współczesny kształt.
Wyrażam nadzieję, iż informacje zawarte w tym numerze kwartalnika przyczynią się do promocji naszej „małej ojczyzny”. Być może dzięki tej publikacji w kierunku Pęczniewa zwrócą się
spojrzenia ludzi niezwiązanych z naszymi terenami, gotowych do podjęcia ciekawych inicjatyw lub
odwiedzenia jakże wyjątkowych i uroczych stron tego zakątku Polski.
Pragnę również by informacje zawarte w kwartalniku przyczyniły się do utrwalenia wiedzy
o rodzinnych okolicach, walorach, historii wśród mieszkańców gminy.
Zachęcam wszystkich czytelników do ciekawej lektury.
									
						

Wójt Gminy Pęczniew				
Marcin Janiak

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Władze Gminy w służbie
społeczności
Wójt Marcin Janiak
Władze Gminy Pęczniew stoją przed koniecznością
skutecznego rozwiązywania wielu istotnych problemów, które mają bezpośredni wpływ na poziom życia mieszkańców
i warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Sku-
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teczne i efektywne ich rozwiązywanie musi być oparte na
decyzjach ukierunkowanych przyszłościowo.
Ograniczone środki finansowe znajdujące się w dyspozycji władz samorządowych wymagają podejmowania racjonalnych decyzji o kierunkach i sposobie ich wydatkowania. W tej sytuacji niezbędne staje się wyodrębnienie domen
strategicznych rozwoju Gminy. Domeny te moim zdaniem
powinny opierać się na zasobach i potencjale, jakimi dysponuje Gmina Pęczniew. Mam tu na myśli przede wszystkim
potencjał ludzki oraz walory turystyczno-krajoznawcze i historyczne. Jeśli chodzi o walory turystyczno-krajoznawcze
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oraz historyczne, to po lekturze kwartalnika utwierdzicie się
Państwo w przekonaniu, że są ogromne i trzeba je w pełni
wykorzystać.
Jako Wójt Gminy mogę być zaszczycony, iż mieszkam w gminie gdzie mieszkańcy niezależnie od wieku angażują się w rozwój gminy, wspierają Nasze działania oraz pomagają we wdrażaniu różnorakich przedsięwzięć społeczno
- kulturowych. Potencjał ludzi, jaki posiada Gmina Pęczniew
sprawia, iż władze gminy podejmują działania zmierzające
do inwestowania w młode pokolenie poprzez organizację
dodatkowych zajęć rozwijających kluczowe umiejętności
u dzieci i młodzieży, stworzenia oferty programowej dającej możliwości rozwoju każdemu uczniowi oraz poszerzenia
bazy edukacyjnej o nowe miejsca w przedszkolu.
Głównymi efektami rozwoju turystyki są nie tylko
korzyści ekonomiczne, na które składają się przychody lokalne uzyskiwane przez podmioty zajmujące się turystyką,
nowe miejsca pracy uzyskiwane w wyniku tworzenia nowych
obiektów oraz obsłudze ruchu turystycznego, wspieranie lokalnych inicjatyw przez samorządy, zróżnicowanie gospodarki pozwalające na uniezależnienie od wahań koniunktury,
a także poprawa zewnętrznego wizerunku, ale również promocja gminy, wymiana doświadczeń społeczno- kulturowych
i integracja mieszkańców.
Należy również zwrócić uwagę na możliwości jakie stwarza Unia Europejska. To właśnie dzięki wspieraniu
lokalnych działań, współfinansowanych ze środków wspólnotowych gminy takiej jak Nasza „Mała Ojczyzna”, mogą
rozwijać się i wdrażać w życie wiele pomysłów.
W kolejnym okresie programowania 2014-2020 duża
pula środków będzie zarezerwowana na inwestycje powią-

Złota Odznaka Miłośnika Ziemi
Sieradzkiej wraz z honorowym
dyplomem dla Pana inż. Juliusza
Molskiego
Robert Kielek
O tajemniczym amatorze archeologu polskiego
lotnictwa, panu Juliuszu Molskim z Poznania usłyszeliśmy,
kiedy przyszło się nam zajmować historią zestrzelonego nad
Kozami samolotu PZL.23B Karaś1.
Pan inż. Juliusz Molski zajmował się w latach
osiemdziesiątych odszukiwaniem i eksploracją miejsc
wrześniowych pobojowisk lotniczych. Rozpytując o jego
osobę, usłyszeliśmy kilka lakonicznych informacji. Jedni
mówili, że napisał książkę o tych poszukiwaniach i podobnych
wydarzeniach, inni pamiętali jego pobyt w 1989 r. w Dąbrowie
Wielkiej, a kolejni wspominali, że trafnie rozszyfrował
skład zestrzelonej nad Kozami załogi polskiego Karasia.
Wpadł nam w ręce dokument z 2001 roku, adresowany do
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z którego wynikało, że
Pan Juliusz posiadał dużą wiedzę na interesujący nas temat.
Postanowiliśmy nawiązać kontakt z tą tajemniczą osobą. W
dniu 2 IV 2011 r. z Andrzejem Ruszkowskim odwiedziłem
Pana Molskiego w jego mieszkaniu w Poznaniu. Rozmowy
trwały kilka godzin, a były tak interesujące, że minęły jak
jedna chwila.
Pan Molski okazał się sympatycznym starszym
panem po osiemdziesiątce, o wielkim uroku osobistym

zane bezpośrednio czy tez pośrednio z turystyką. I w tym
miejscu należy podkreślić, że jest to ogromna szansa dla Naszej Gminy. Tylko fundusze unijne racjonalnie wydatkowane
mogą przyspieszyć rozwój gminy, dlatego stoimy teraz przed
wyzwaniem przygotowania dobrego produktu turystycznego,
a co za tym idzie przygotowania kompletnej dokumentacji.
Musimy być przygotowanie na kolejne rozdanie środków
unijnych tak, aby nasze propozycje inwestycyjne znalazły
akceptację władz wojewódzkich i mogły uzyskać wsparcie
finansowe.

Pęczniew z lotu ptaka
Archiwum Urzędu Gminy

i nieprzeciętnej jasności umysłu. Kiedy usłyszał o naszej
inicjatywie zmierzającej do uczczenia poległych lotników,
postanowił ją wesprzeć. Ucieszył się, że ktoś (choć
w nieporównanej mniejszej skali) chce kontynuować jego
dzieło. Przekazał nam do dyspozycji kilka cennych fotografii
i fragmenty spisanych w terenie raportów. Opowiadał
o swojej młodości, kiedy to jako dziesięcioletni chłopiec
jeździł do Skórzewa (obok poznańskiego lotniska Ławica)
do stryja, który był proboszczem tamtejszej parafii. Być
może to właśnie lotnisko i piloci samolotów obserwacyjnych
bywający u stryja już wtedy rozbudziły w Panu Juliuszu Jego
zainteresowania lotnictwem.
Wspominał także o ucieczce we wrześniu 1939 r.
przed niemieckim najeźdźcą z Poznania aż pod Łowicz, gdzie
wraz z ojcem znalazł się pod nawałą ognia artyleryjskiego
i niemieckiej broni maszynowej. Przeżyta trauma sprawiła, że
po latach wracał tam wielokrotnie, co zaowocowało licznymi
znaleziskami z pól bitewnych nad Bzurą, przekazywanymi
do muzeów w Poznaniu i Sochaczewie. W czasie wojny
doświadczył również wysiedlenia z Wielkopolski na
Kielecczyznę transportem kolejowym. Podczas tej podróży
zapamiętał na stacji kolejowej w Radomsku kilka wraków
polskich samolotów PZL.23B Karaś, zestrzelonych przez
Niemców w tamtym rejonie w pierwszych dniach wojny. Nie
przyszło mu wtedy przez myśl, że wiele lat po wojnie będzie
zajmował się historią tych samolotów. Jako szesnastolatek
brał czynny udział w działaniach Armii Krajowej na terenie
Kielecczyzny.
Jako pracującego zawodowo na śródlądowych drogach
wodnych, a zarazem już znanego poszukiwacza pobojowisk,
budowniczy Zbiornika Jeziorsko zaprosili go do poszukiwań
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zaginionego gdzieś w niecce przyszłego akwenu grobu trzech
lotników polskich, zestrzelonych we wrześniu 1939 roku.
Udało się to w toku zorganizowanej przez niego wyprawy,
w ostatniej chwili przed zalaniem wodą niecki zalewu.
Odtąd poszukiwał miejsc zestrzelenia wielu innych polskich
samolotów na terenie całego kraju i, jako współpracownik
wojskowego czasopisma lotniczego Wiraże, odnalazł
i opisał około 90 % miejsc upadków polskich wrześniowych
samolotów. W trakcie eksploracji w latach 80 i 90-tych, przy
pomocy odpowiedniego sprzętu, wydobył z ziemi pokaźną
kolekcję destruktów lotniczych. Przez wiele lat gromadził je
we własnym mieszkaniu. Każde najdrobniejsze znalezisko
było opisane i opakowane. W ten sposób powstał cenny zbiór
pamiątek, dokumentujący polską lotniczą myśl techniczną
z okresu międzywojennego. Kilka lat temu ten nietypowy
kolekcjoner, zdecydował się przekazać wszystkie znaleziska
do Muzeum Lotnictwa w Krakowie z myślą, że muzeum
wyeksponuje co ciekawsze destrukty na wystawie stałej. Tak
się jednak nie stało. Pan Molski nie otrzymał nawet żadnej
odpowiedzi na listowne zapytania, skierowane do dyrekcji
Muzeum Lotnictwa, dotyczących przekazanych zbiorów. Na
szczęście dla nas, fascynatów lotnictwa, nie mniej ważne są
raporty, które spisał, naszkicowane mapki oraz zgromadzone
fotografie. Zebrane informacje wykorzystał w dwóch
książkach przygotowanych do wydania, które czekają
ciągle na wydawcę. Pierwsza opisuje szerzej poszczególne
epizody, natomiast drugą można nazwać przewodnikiem po
wrześniowych lotniczych pobojowiskach. Pan Molski zbierał
te wiadomości w czasach, kiedy jeszcze miał szanse spotkać
żyjących świadków tych wydarzeń, dlatego, w odróżnieniu
od innych autorów publikacji lotniczych, którzy nie bywali
w terenie, jego ustalenia są wiarygodne, poparte wynikami
badań wykopaliskowych.
Dla nas najważniejsze okazały się opisy epizodów
z naszej okolicy – Ziemi Sieradzkiej. Przyczyniły się one do
powstania miejsca pamięci poległych lotników z 1(21)EBL
w podsieradzkich Kozach.
Dalej korzystamy z dokonań Pana Juliusza. Od
początku 2012 roku realizowany jest kolejny projekt
upamiętnienia załogi Karasia z 32 Eskadry Rozpoznawczej

zestrzelonego nad Wylazłowem w gminie Pęczniew.
Odsłonięcie kolejnego pomnika poległej tam załogi
polskiego Karasia, nastąpi, dzięki przychylności władz
gminy Pęczniew, w 2013 roku. W planach jest również
upamiętnienie miejsca upadku samolotu Lublin RXIII z 36
Eskadry Obserwacyjnej w Woli Miłkowskiej, w trakcie
którego śmierć poniósł por. obs. Zdzisław Mutkowski.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wspieranie tych
inicjatyw, za przekazanie cennych informacji i dokumentów
oraz za wszystko, co Pan zrobił dla utrwalenia historii polskich
skrzydeł. Oddział PTTK w Sieradzu, wydawca kwartalnika
„Na Sieradzkich Szlakach”, w dowód wdzięczności za
udokumentowanie polskich pobojowisk lotniczych na Ziemi
Sieradzkiej przyznał Panu Juliuszowi Molskiemu Honorową
Odznakę Miłośnika Ziemi Sieradzkiej w stopniu złotym wraz
z okolicznościowym dyplomem.
Panie Juliuszu, życzymy długich lat życia w dobrym
zdrowiu. Jeszcze raz dziękujemy!!!
Przypisy:
1
Patrz: nr 4/2011 kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”.

HISTORIA
Popas chorągwi pancernej Alojzego
Fryderyka von Brühla, cześnika
wielkiego koronnego w 1762 roku
w Brodni

Rafał Bogusławski

Sąsiedztwo wojska dla osób cywilnych zawsze było
uciążliwe, niezależnie od czasu i miejsca. Nie sposób przyjąć,
że mieszkanie (w dzisiejszych czasach) w pobliżu poligonu
wojskowego lub koszar należy do przyjemności. Podobnie
było w XVIII wieku w Rzeczypospolitej. Zachowały
się liczne dokumenty w księgach grodzkich i ziemskich
sieradzkich świadczące o uciążliwościach jakich doznawali
mieszkańcy wsi i miasteczek z powodu popasów, popisów
i przemarszów wojsk różnego autoramentu. Zgrabnie opisał
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owe niedogodności ks. Jędrzej Kitowicz, proboszcz rzeczycki
w swoich pamiętnikach. Oto, co odnotował duchowny: Jeżeli
chorągwi komplet był koni pięćdziesiąt, to z woźnicami,
masztalerzami i inną czeladzią służącą możno ją było
rachować na trzysta głów, a koni na pięćset. Trzeba było bardzo
obszernej wsi, ażeby się w niej cała pomieściła. Najczęściej się
rozkładała na trzy części: na towarzystwo z potrzebniejszymi
wozami, na szeregowych z takimiż wozami i na resztę taboru,
w drodze mniej potrzebnego. [...] Ci rycerze głodni na każdym
popasie i noclegu najpierwszą potyczkę odprawiali z wiejskimi
kokoszami, łapiąc i zjadając niepłatnie, gdzie się im jaki drób
nawinął; a potem ulokowawszy się w karczmie lub gdy tam
ciasno było, po chałupach wiejskich, kazali sobie szafować
suto dla koni siana i owsa. Oficjer, rozkazujący taki futeraż,
upewniał chłopków o dobrej zapłacie od książęcia JMci lub
pana wojewody. Toż samo działo się z kaczmarzem; najprzód
przymuszony został frantowską prośbą, pod dumną obietnicą
sutej zapłaty, do szafowania wszystkiego, czegokolwiek dla
koni i ludzi potrzeba było1.
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Trzeba jasno powiedzieć, że utrzymanie głodnych
żołnierzy w ryzach i dyscyplinie zawsze było trudne. W
Rzeczypospolitej Obojga Narodów ciężar wyżywienia
wojska spoczywał na zasobach dóbr królewskich. Oznaczało
to, że poszczególne chorągwie stacjonowały rozlokowane
w różnych wsiach należących do panującego, zwanych
królewszczyznami. Mieszkańcy tych dóbr byli zobowiązani
służyć wiktem i żywnością dla żołnierzy i koni w wymiarze
określonym prawem. Łatwo się domyślić, że nie zawsze
wszystko przebiegało zgodnie z założeniami, zwłaszcza,
że długoletnie wojny wyniszczające Rzeczypospolitą
pustoszyły skarbiec królewski i co za tym idzie wytwarzały
znaczne zaległości w żołdzie. To powodowało, że wojsko,
chcąc wyjść na swoje zabierało chłopom z królewszczyzn
wszystko, co miało jakąś wartość. Mało tego, żołnierze często
rozszerzali swą aktywność w zdobywaniu dóbr wszelakich
na wsie sąsiednie, będące w rękach prywatnych. Wypasali
konie na łąkach i co gorsza na polach, niszcząc zasiewy
i ogołacając zasoby ludności cywilnej. Oczywiście nie mogło
to się podobać lokalnym społecznościom. Dochodziło zatem
do licznych konfliktów, głównie bójek, niejednokrotnie
kończących się tragicznie – kontuzjami a nawet śmiercią. W
konsekwencji tego poszkodowani zarzucali sądy skargami,
manifestacjami i pozwami, których mnóstwo można znaleźć
w księgach grodzkich i ziemskich z całego terytorium
Rzeczypospolitej.

Alojzy Fryderyk von Brühl (1739-1793), portret z XVIII w.
nieznanego autorstwa

Nie inaczej działo się w Ziemi Sieradzkiej, bogatej
w liczne królewszczyzny. W księdze grodzkiej sieradzkiej
relationum nr 132 znajduje się protestacja złożona w 1762
roku przez Michała Dobruchowskiego, zarządcy dóbr
królewskich Brodni i Brzegu przeciwko porucznikowi
Gabrielowi Skórzewkiemu, namiestnikowi Franciszkowi
Bogusławskiemu i komendantowi Józefowi Poniatowskiemu,
dowódcom chorągwi pancernej Alojzego Fryderyka
von Brühla, cześnika wielkiego koronnego, starosty
warszawskiego. Z dokumentu możemy się dowiedzieć, że
chorągiew cześnika stacjonowała na przełomie maja i czerwca
1762 roku na terenie dóbr królewskich Brodni i Brzegu,

których starostą był w tym czasie Michał Kossowski, sędzia
ziemski bełski. Z tegoż aktu wynika, że żołnierze chorągwi
pancernej najwyraźniej nadużyli gościnności mieszkańców
królewszczyzny. Intensywnie okupywali karczmy urządzając
pijatyki, wybierali zapasy, pustoszyli wsie, wypasali konie na
polach chłopskich zamiast na łąkach królewskich niszcząc
zasiewy. O tych uciążliwościach nieopatrznie wspomniał
chłop z Brodni, niejaki Jan Wróblik, który będąc w karczmie
zwrócił się do biesiadujących żołnierzy tymi słowami:
[...] bójcie się Boga! Czas konie na wydzielone sobie łąki
z naszych łąk do pańskich przegnać już po zielonych łąkach,
kiedy trawa wse [wszędzie] będzie. Zboże powypasaliście,
kłosa nie posieję, pola pustkowieją. Usłyszał to szeregowy
Wojciech Kochański, stajenny i rzucił się na Wróblika. Obalił
go na ziemię, bił i poranił mu rękę kijem. Następnie doniósł
na niego namiestnikowi Franciszkowi Bogusławskiemu.
Ten niezwłocznie rozkazał przyprowadzić nieostrożnego
chłopa do siebie. Szeregowi wywlekli więc Wróblika z jego
chałupy i zaciągnęli przed oblicze dowódcy. Następnie,
bez wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, położywszy
biedaka na ziemi zbili go nahajami tak dotkliwie, że o mało
nie pozbawili życia. Krzywdy poniesione przez ludność
cywilną za sprawą żołnierzy chorągwi pancernej cześnika
wielkiego koronnego były na tyle dotkliwe, że zarządca dóbr
królewskich Brodni i Brzegu udał się do Sieradza, gdzie
w urzędzie starościńskim złożył oficjalną skargę na sprawców
spod znaku pancernego. Uczynił to zapewne z polecenia
starosty brodnickiego Michała Kossowskiego i za prośbą
chłopów poddanych JKMci. Niewiadomo czy protestacja
przyniosła pozytywne skutki prawne dla poszkodowanych,
ale znając podobne przypadki opisane w różnych źródłach
można przyjąć, że niewielkie. Trzeba bowiem pamiętać,
że rozpatrywanie tego typu spraw trwało bardzo długo
a nadrzędnym celem władz było utrzymanie armii w pełnym
składzie.
Poniżej prezentuję obszerne fragmenty skargi
Michała Dobruchowskiego, zarządcy wspomnianych wyżej
dóbr królewskich, z której można dowiedzieć się więcej
szczegółów na temat wydarzeń z przełomu maja i czerwca
1762 roku w Brodni.
Do akt niniejszych grodzkich starościńskich
sieradzkich.
Zgodnie ze zwyczajem Ur. Michał Dobruchowski,
dóbr wsi Brodni i Brzegu gubernator swym i JM P Michała,
dobrodzieja [Kossowskiego], sędziego ziemskiego bełskiego,
starosty brodnickiego, pana mojego imieniem formalnie
na przeciwko JM P Skórzewskiemu, porucznikowi znaku
pancernego JW JM P Cześnika Koronnego [Alojzego
Fryderyka von Brühla, cześnika wielkiego koronnego,
od 1757 rotmistrza chorągwi pancernej], osobliwie JM
P Franciszkowi Bogusławskiemu, namiestnikowi tejże
chorągwi, JM P Józefowi Poniatowskiemu, pasierbowi tegoż,
tej chorągwi inferendo anterioribus testationibus. Za dyrekcji
namiestnictwa tegoż JM P Bogusławskiego poniesienie
krzywd różnych poczynionych świadczył, manifestował
i protestował w ten niżej opisany sposób i o to, iż tenże JM
P Bogusławski, teraźniejszy chorągwi w Brodni stojącej
namiestnik nie kontentując się dawnemi ludziom ubogim
wsi Brodni i Brzegu poniesionemi na osoby i majętności ich
krzywdami, jako świadczą poczynione komisje, protestacje,
czy też pretensje, peioribus addende, częścią [...] nie przez
siebie samego przy komendzie [swoją] nieobecnością, tak
przez nie utrzymanie szeregowych ludzi przez komendanta
JM P Poniatowskiego na miejscu swoim, [...] ludzi poddanych
brodnickich biją, do wożenia drew, dawania sieczki i słomy,
przy teraźniejszej karistencji [drożyźnie] i kontrybucjach,
ustawicznych przechodach wojskowskich, bez politowania,
nie uważając ludzi tudzież posesorstwa tych wsi, partykuły

Na Sieradzkich Szlakach

5

wojskowe, które każdemu żołnierzowi na knsystencjach
trawą i dachem kontentować się nakazują, nie uważając
na list ochronny JW JM P [Jana Klemensa] Branickiego,
wojewody krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego,
wodza, dobrotliwie tym dobrom wydany, przymuszają,
chleba, strawy wyjadają, w karczmach hałasy, ustawiczne
kurzu rozganianie, beczek z piwami rozlewanie czynią.
Jakoż i teraz na dniu wczorajszym przyjechawszy do
karczmy brodnickiej, od koni szeregowych uczciwy Wojciech
Kochański [stajenny], szeregowy chorągwi pomienionej
i zastawszy pracowitego Jana Wróblika w tejże karczmie za
jedne słowa, które wymówił: „bójcie się Boga! Czas konie na
wydzielone sobie łąki z naszych łąk do pańskich przegnać już
po zielonych łąkach, kiedy trawa wse [wszędzie] będzie. Zboże
powypasaliście, kłosa nie posieję, pola pustkowieją”. Za te
słowa i mówienia rzucił się Wojciech Kochański, szeregowy
na pomienionego Jana Wróblika, poddanego brodnickiego,
bił, włóczył, kijem grubym rękę poprzebijał, tym nie
kontentując się dał do komendy znać, plotek naplotłszy. JM P
Bogusławski bez najmniejszej rekwizycji [śledztwa] u dworu
kazał pomienionego poddanego Jana Wróblika szeregowym
z chałupy własnej za łeb wywlec do chorągwi przyprowadzić,
bez politowania żadnego miłosierdzia nad bliźnim. Człeka
położywszy nahajami [biczami] od stóp do głowy zbić,
skaliczyć, od którego pobicia ignotum [niewiadomo],
czyli żyć będzie. Na ostatek tenże sam JM P Bogusławski,
namiestnik teraźniejszy mając sobie dość łąk wydzielonych
dla koni szeregowych, na których [konie] szeregowe, a te
swą własną umową zwykł spasywać na łąkach poddanych
dworskich. Szeregowe [konie] dotąd paść kazał, dokąd ludzie
kosić zaczynają. Na wyznaczone sobie łąki konie szeregowe
przyganiać każą, jakoż do chwili obecnej, już dzień szósty
czerwca, jeszcze konie szeregowe na łąkach i siewach
chłopskich, z których pogłówne i hibernę płacą, chodzą i po
wsi, szkody w zbożach zasianych robią.
[...] taki protest doręcza [...]
/-/ Michał Dobruchowski2
Jako uzupełnienie do opisanych zdarzeń mających
miejsce w Brodni w 1762 roku warto powiedzieć kilka słów
o tym, co kryje się pod nazwą chorągwi pancernej. Otóż
chorągiew była podstawową jednostką organizacyjną jazdy
w dawnej Polsce (XIV - XVIII w.). Chorągwie dzieliły
się na husarskie, pancerne i lekkie. Liczebność chorągwi
pancernej w interesującym nas okresie, a więc w połowie
XVIII wieku wahała się od 30 do 70 żołnierzy. Nazwa
własna chorągwi pochodziła bezpośrednio od nazwiska lub
tytułu dowódcy (np. chorągiew pancerna cześnika wielkiego
koronnego). Struktura chorągwi była dość prosta. W jej
skład wchodzili: rotmistrz (dowódca chorągwi), porucznik
(zastępca rotmistrza), chorąży (dożywotni tytuł honorowy dla
zasłużonego towarzysza), namiestnik (zastępca porucznika),
towarzysze i pocztowi. W chorągwiach nie istniało pojęcie
sztabu. Trzeba tu zaznaczyć, że rotmistrz był często
stanowiskiem tytularnym, piastowanym przez finansującego
chorągiew magnata, który rzadko odwiedzał swoich żołnierzy
w terenie i zazwyczaj nie wyruszał w pole. Zatem de facto
dowódcą był porucznik, zwany też pułkownikiem. Gdy go
z jakichś powodów zabrakło (zginął w walce, był ciężko
ranny, chory lub urlopowany) oddziałem dowodził namiestnik
- doświadczony towarzysz mianowany przez rotmistrza. W
praktyce okazywało się, że przez większość czasu istnienia
chorągwi dowództwo rzeczywiste sprawował namiestnik.
Czasem zdarzało się, że i namiestnika zabrakło. Wówczas
komendantem zostawał któryś z towarzyszy.
Chorągwie wystawiało państwo lub wielcy magnaci na
podstawie listu przypowiedniego - dokumentu wydawanego
przez króla lub hetmanów (wielkiego i polnego). Nabór
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przebiegał na zasadzie zaciągu towarzyskiego, co znaczy,
że rotmistrz dysponujący listem przypowiednim ogłaszał
nabór, najczęściej wśród swoich ziomków i przyjaciół.
Zgłaszający się szlachcic (na ochotnika) wystawiał na
własny koszt poczet konny (wyposażał i uzbrajał siebie
oraz 1-3 pocztowych). Szlachcic, który wystawił poczet
nazywany był towarzyszem. Chorągiew pancerna była
jazdą średniozbrojną używaną w bitwach do ataków
oskrzydlających oraz do wspierania uderzeń husarii. Od
drugiej połowy XVII wieku pancerni stanowili większość
polskiej jazdy (do 70%). Żołnierze ci odziani byli w kolczugi,
kaptury kolcze i misiurki oraz szyszaki. Do obrony używali
lekkich, okrągłych tarcz. Uzbrojeni byli w szable, włócznie,
łuki, pistolety oraz w bandolety i rusznice. Żołd był dzielony
pomiędzy towarzyszy (jego wysokość zależała od liczebności
pocztu). W wyniku reform Sejmu Czteroletniego chorągiew
zastąpiona została szwadronem.

Towarzysz pancerny - fragment obrazu Józefa Brandta (1841–1915)

O organizacji chorągwi w wojsku Rzeczypospolitej
barwnie pisał ks. Jędrzej Kitowicz. Warto zapoznać się z jego
wspomnieniami gdyż był on naocznym świadkiem tego, co
działo się w polskiej wojskowości XVIII-go wieku. Poniżej
prezentuję wybrane fragmenty z jego pamiętników.
Rotmistrze znaków pancernych, petyhorskich
i husarskich byli sami wielcy panowie, książęta, senatorowie
i ministrowie, sam król i hetmani; a to też osobliwsza, że w tym
wojsku polskim i stan duchowny miał swoje umieszczenie;
książę prymas był rotmistrzem jednej chorągwi usarskiej,
książę biskup krakowski drugiej, a w litewskim kompucie
biskup wileński trzeciej. Należały te poważne znaki do
rozdawniczej łaski królewskiej, która była w niepoślednim
szacunku; dosługowano się jej rozmaitymi dworowi
aplikacjami tudzież zabiegami i instancjami. [...] Rotmistrz
nie miał więcej do czynienia, jak tylko imieniem i godnością
swoją zaszczycać i chrzcić chorągiew; porucznik i chorąży,
którzy byli kreaturą rotmistrza, przydawali jej nieco lustru,
kiedy sami byli skądinąd dystyngwowanymi ludźmi. Na
przykład pod znakiem królewskim albo hetmańskim, albo
jakiego pana wojewody, kiedy pan kasztelan, podkomorzy
lub sędzia ziemski porucznikował lub nosił chorągiew, to
więcej znaczyło, jak kiedy tylko jaśnie wielmożny pan N. N.,
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co się też bardzo rzadko zdarzało prostemu szlachcicowi,
gdyż do tych rangów ubiegali się mocno najpierwsi w kraju
obywatele i urzędnicy. [...] Porucznik i chorąży - ci już, jeżeli
chcieli, mogli się interesować do swoich powinności, lecz i to
rzadko się trafiało; pospolicie rząd cały chorągwi i komendę
trzymał namiestnik, którym bywał jeden z towarzystwa
spomiędzy starszych. Ten już zawsze przy chorągwi
siedział, wszystkimi pocztowymi i całym gospodarstwem
chorągwianym zawiadował. Towarzystwo tylko wtenczas
podlegało subordynacji jakiejkolwiek namiestnika, kiedy
chorągiew bądź cala, bądź część jej jakowa za ordynansem
rejmentarskim ruszała z miejsca. Wtenczas znajdujący się
przy chorągwi towarzyszowie obowiązani byli słuchać
komendy namiestnika tak co do stawania w szyku, jako też co
do marszu i stacji; i to było wszystko, czym mógł namiestnik
komenderować; nie było albowiem więcej nigdy rezydujących
przy chorągwi towarzystwa nad czterech, pięciu, a najwięcej
sześciu; a i ci nieustawicznie, ale więcej po sąsiadach,
obywatelach, przyjaciołach, trybunałach, komisjach lub
po swoich interesach zabawni. [...] Ci, którzy się zaciągali
pod znak husarski lub pancerny, obowiązowali się zaraz
albo służeć osobiście, albo też dać za siebie pocztowego.
Każdy towarzysz zaciągał się podwójno, to jest towarzysz
i pocztowy; który zaś nie miał woli traktować żołnierskiej
profesji, tylko dla honoru być towarzyszem Jego Królewskiej
Mości lub JOPana hetmana, lub innego jakiego pana, stawiał
za siebie dwóch pocztów, na których należącą płacą odciągał
namiestnik, a resztę oddawał towarzyszowi. Towarzysz
służący w osobie nie mógł się oddalać od chorągwi bez
urlapu po teraźniejszemu, a po dawnemu bez permisji, której
nie mógł otrzymać od kogo innego, tylko od samego hetmana
[...]. Każdy towarzysz tych znaków tytułował się równym
swemu rotmistrzowi; stąd poszło nazwisko towarzysz, czyli
kolega. Nie mówił, że służy pod królem JMcią albo pod
panem hetmanem, lub pod panem wojewodą, lecz z królem
JMcią, z panem hetmanem, z panem wojewodą. Towarzysz
miał wyższą rangę niż którykolwiek oficjer autoramentu
cudzoziemskiego, nawet sam generał. Towarzysz nie mógł
pójść pod komendę generała, a przeciwnie, generał z całym
regimentem swoim mógł pójść pod komendę towarzysza. [...]
Towarzysz w każdej kompanii publicznej był konsyderowany
jak osoba dystyngwowana, mieścił się między pierwszymi
osobami tak cywilnymi, jako też wojskowymi; nawet
oficjerom swoim, pułkownikom, rotmistrzom (wyjąwszy służbę
żołnierską), miejsca nie ustępował, chyba przez grzeczność
i interes, mając się każdemu dystyngwowanemu za równego.
Na pokoje królewskie, na opery, na bale, kiedy był zakaz
puszczać mniejszej konsyderacji ludzi, towarzysza zawsze
puszczono, skoro za takiego był uznany3.
Na zakończenie niniejszego artykułu przedstawiam
historyczną metryczkę Brodni oraz krótkie noty biograficzne
głównych bohaterów wydarzeń mających miejsce w tej
wsi, w roku 1762, którzy zostali wymienieni w protestacji
wniesionej przez Michała Domańskiego do ksiąg
starościńskich w grodzie sieradzkim.
Brodnia – wieś położona na wschodnim brzegu
zbiornika Jeziorsko, w województwie łódzkim, w powiecie
poddębickim, w gminie Pęczniew. Pierwsza wzmianka
o tej miejscowości pochodzi z 1298, kiedy to Władysław
Łokietek w zamian za Brodnię nadał kasztelanowi rudzkiemu
Stoigniewowi wieś Niemojów. Od tego czasu wieś należała
do starostwa sieradzkiego. Od połowy XVII w. Brodnia była
częścią starostwa szadkowskiego. Jako królewszczyzna była
często oddawana w dzierżawę przez panujących. Wśród
posesorów starostwa brodnickiego spotykamy znane nazwiska
szlachty sieradzkiej i łęczyckiej – Wierzbowskich herbu
Jastrzębiec, Kossowskich herbu Dołęga, Mokrskich herbu
Jelita czy Błeszyńskich herbu Suchekomnaty. Po II rozbiorze

Polski wieś przeszła na własność króla pruskiego i była
dzierżawą rządową. Za czasów Księstwa Warszawskiego
Brodnia, jako dobra narodowe wchodziła w skład departamentu
kaliskiego. W latach 1807–1819 była dzierżawą Ignacego
Jabłkowskiego, właściciela Ralewic, męża Karoliny Filipiny
z hr. Schönaich-Carolath. Po Jabłkowskim naddzierżawcą
Brodni został sędzia pokoju powiatu wartskiego Wincenty
Czartkowski, właściciel Krąkowa, Zielęcina i Grzymaczewa.
Ukazem carskim z dnia 29 sierpnia 1836 roku Brodnia wraz
z przyległościami jako majorat przeszła w posiadanie gen.
mjr. Iwana Noskowa, a po jego śmierci na spadkobierców4.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała
do województwa sieradzkiego.

Brodnia i Brzeg - fragment mapy Davida von Gilly’ego (1802-1803)

Alojzy Fryderyk Józef von Brühl h. Brühl (ur. 21 VI
1739, zm. 27 I 1793). Cześnik wielki koronny, generał artylerii
koronnej, dyplomata, dramatopisarz, poeta, wolnomularz,
starosta warszawski, lipnicki, bolimowski i błoński.
Odznaczony Orderem Orła Białego, Orderem Świętego
Stanisława, Orderem Świętego Aleksandra Newskiego. Od
1757 rotmistrz chorągwi pancernej. Poseł na Sejmy z ziemi
zakroczymskiej. Uczestnik wojny siedmioletniej (walczył po
stronie Saksonii). Członek Rady Nieustającej Departamentu
Wojskowego od 1780 roku. Położył niemałe zasługi dla
Rzeczypospolitej, zakładając w roku 1766 szkołę artyleryjską.
Zreformował m.in. organizację artylerii oraz przeprowadził
zmiany w systemie szkolenia artylerzystów i oficerów broni
technicznych. Elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Autor cieszących się swego czasu popularnością komedii:
Przyjazd pana (1775), Podrzutek, czyli dziecię znalezione
(1781) i Figiel za figiel (1793). Alojzy Fryderyk Józef v.
Brühl był synem hrabiego Henryka v. Brühla, ministra króla
Augusta III, i Marii Anny z hrabiów Kolowrath. Miał liczne
rodzeństwo, siostrę Marię Mniszech oraz braci - Henryka,
generała wojsk saskich, Karola, cześnika koronnego,
Wojciecha, generała wojsk saskich i Jana Maurycego.
Trzykrotnie zawierał związki małżeńskie. Jego pierwszą żoną
była Maria Klementyna Potocka, wojewodzianka kijowska,
drugą Marianna Potocka, córka cześnika koronnego a trzecią
Józefa hrabina Schaffgotsch. Miał syna Fryderyka Augusta
i córkę Teresę von Thun. Zmarł nagle w drodze do Berlina,
27 I 1793 roku.
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Gabriel Skórzewski h. Drogosław (zm. 21 VI
1783). Podczaszy gnieźnieński. Chorąży chorągwi pancernej
Ludwika Szołdrskiego, wojewody poznańskiego. Porucznik
chorągwi pancernej Alojzego Fryderyka von Brühla, cześnika
wielkiego koronnego w latach sześćdziesiątych XVIII wieku.
Porucznik chorągwi pancernej Kazimierza Raczyńskiego,
starosty czerwonogrodzkiego do początków 1777 roku
a następnie chorągwi Augustyna Gorzeńskiego, generała
majora, wchodzącej w skład Brygady Kawalerii Narodowej
w Dywizji Wielkopolskiej. Dziedzic Szczepowic, Łagiewnik
i Sepna. Gabriel Skórzewski był synem Doroty z Choińskich
i Andrzeja Skórzewskiego. Miał cztery siostry: Mariannę
Drwęską, Annę Bardzką, Rozalię Czapską, Konstancję
Wierzbicką oraz sześciu braci: Ignacego, podwojewodziego
poznańskiego, Józefa, Hieronima, Stanisława, Franciszka,
generała wojsk koronnych i Michała, podkomorzego
poznańskiego. Dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była
Wiktoria ze Skrzetuskich, drugą Marianna z Kczewskich.
Miał syna Benona Andrzeja Jana5.
Franciszek Ksawery Ścibor-Bogusławski h. Ostoja
(ur. 1713, zm. 9 II 1796). Konfederat barski – rotmistrz
jednego z oddziałów sieradzkich. Namiestnik chorągwi
pancernej Alojzego Fryderyka von Brühla. Towarzysz
chorągwi pancernej Kazimierza Raczyńskiego, starosty
czerwonogrodzkiego. Chorąży Kawalerii Narodowej.
Zarządca starostwa sokolnickiego w 1774 roku. Asesor
(wicemarszałek) sejmiku sieradzkiego w 1761 roku. Sędzia
komisarz referendarii koronnej w 1780 roku. Sygnatariusz
aktu akcesyjnego szlachty sieradzkiej do Konstytucji 3 maja.
Dziedzic Smaszkowa, Włocina oraz części Grzymaczewa
i Kostrzewic.
Franciszek Bogusławski był synem Katarzyny
z Gorzyńskich i Andrzeja Ścibor-Bogusławskiego,
regenta grodzkiego, komornika granicznego łęczyckiego
i sieradzkiego. Miał dwie siostry - Elżbietę Rembiewską
i Barbarę Rudnicką oraz dwóch braci - Jakuba i ks.
Ignacego Piotra, kanonika łęczyckiego, dziekana warckiego,
proboszcza w Brzeźniu. Był dwukrotnie żonaty. Jego
pierwszą małżonką była Anna z Jankowskich (wdowa po
Ludwiku Poniatowskim), drugą Anna z Pruszkowskich.
Franciszek Bogusławski doczekał się siedmiorga dzieci:
Elżbiety, Krystyny Brygidy 1v. Łubieńskiej, 2v. Byszewskiej
(starościny wągłczewskiej), Julianny Konstancji Kurcewskiej
i Tekli Elżbiety Mokrskiej (szambelanowej) oraz Stanisława
Kostki, Maksymiliana Edwarda (towarzysza Kawalerii
Narodowej) i Ludwika Bartłomieja. Franciszek Bogusławski
zmarł 9 II 1796 roku6.
Józef Poniatowski (zm. 9 IV 1773). Towarzysz
chorągwi pancernej Alojzego Fryderyka von Brühla, w której

pełnił funkcję komendanta pod nieobecność namiestnika
Bogusławskiego. Był synem Anny z Jankowskich i Ludwika
Poniatowskiego. Miał brata Sebastiana i siostrę Helenę.
Ożenił się z Konstancją Dzięcielską herbu Dzięcioł (ślub
odbył się w 1771 roku, w Śremie, gdzie stacjonowała jego
chorągiew). Miał córkę Joannę Różę (ur. w Śremie w 1772
roku - jej ojcem chrzestnym był znany nam porucznik
Gabriel Skórzewski). Ojczymem Poniatowskiego był
namiestnik Franciszek Bogusławski, drugi mąż matki Anny
z Jankowskich. Józef Poniatowski zmarł 9 IV 1773 roku
w Śremie. Po jego śmierci wdowa Konstancja Dzięcielska
wyszła ponownie za mąż za Jana Rajmunda Molskiego h.
Nałęcz, towarzysza pancernego.
Michał z Głogowy Kossowski h. Dołęga. Sędzia
ziemski bełski. Burgrabia grodzki sieradzki (1763-1792).
Starosta niegrodowy brodnicki. Dziedzic (od 1750 roku)
Łobudzic i Woli Łobudzkiej, w województwie sieradzkim.
Elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1774 roku
odstąpił synowi Jerzemu starostwo w Brodni i Brzegu7 (po
Jerzym Kossowskim dobra te dzierżawił Ignacy Błeszyński
h. Suchekomnaty, dziedzic dóbr złoczewskich).

Brodnia, Brzeg i Lubola w 1789 r.

formy zarządzania. Reformy kazimierzowskie zwiększyły
dochody skarbu państwa. Poza dopływem gotówki
królewszczyzny zapewniały władcy i jego dworowi stacje,
z których korzystano podczas podróży po kraju. Niekorzystne
zastawy i rozdawnictwo dóbr za Jagiellonów zmniejszyło
znacznie dochody płynące z domeny państwowej.
Próby ratowania państwa podjęte przez siły
patriotyczne w drugiej poł. XVIII w. zmierzały do zwiększenia
dochodów skarbowych. Sejm Wielki dążąc do utworzenia
stutysięcznej armii w kwietniu 1789 r. przyjął ustawę zwaną
Ofiara wieczysta prowincji obojga narodów na powiększenie
sił krajowych. Ustawa zwiększała kwarty płacone z dóbr
królewskich na utrzymanie wojska. Celem określenia
realnych rozmiarów tej formy opłat przeprowadzono lustracje

Józef Szubzda
Królewszczyzny, czyli miasta i majątki ziemskie
stanowiące dobra królewskie, na terenie powiatu sieradzkiego
grupowały się w czterech rejonach: otaczały Sieradz,
Klonową, Szczerców i Wartę, a w powiecie szadkowskim
poza okolicami Szadku rozciągały się po prawej stronie rzeki
Warty. Leżały tu folwarki i wsie królewskie: Brodnia, Brzeg
i Lubola. Kazimierz Wielki scalił dobra i zreorganizował
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królewszczyzn i ustalono dochody uzyskiwane w folwarkach
i wsiach królewskich. Wprawdzie dzierżawcy dążąc do
zmniejszenia opodatkowania w wielu wypadkach znacznie
obniżyli dochody nie przekazując pełnych informacji,
protokóły polustracyjne stanowią obraz gospodarki wiejskiej
i osadnictwa w dobrach narodowych w końcu XVIII w.
Do przeprowadzenia lustracji w powiecie
szadkowskim została powołana komisja w składzie:
Jan Mniewski, wojski sieradzki, Dominik Dobek i Jan
Krąkowski, komornik sieradzki1. Komisja 31 lipca 1789 r.
zlustrowała Brodnię i Brzeg. W pierwszej połowie XVIII w.
folwarki te i sołectwa dzierżawił Andrzej Michał Morsztyn2,
a w czasie lustracji dożywotnim ich właścicielem był Ignacy
Błeszczyński, który za zgodą króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego przejął je od Ignacego Bachmińskiego oraz
na mocy dekretu Referendarii Koronnej z 25 maja 1779 r.
od Jerzego Kossowskiego. Dzierżawca folwarków Michał
Mokrski przekazał lustratorom zestawienie dochodów
i wykazy mieszkańców wiosek potwierdzając przysięgą
prawdziwość danych. Rzetelność rejestru poprzysięgli
również ławnicy wsi Brodni: Jan Gruszczyński, Wojciech
Meksa oraz Brzegu: Wojciech Staszek, Piotr Turała3.

Brodnia. Ostatnia chałupa kryta słomą - 2012 r.
Fot. A. Ruszkowski

W Brodni nad rzeką Wartą stał stary drewniany
dwór. Skierowany frontem ku wschodowi po jednej stronie
sieni biegnącej przez środek budynku, mieścił cztery, a po
drugiej stronie dwa pokoje. W bezpośrednim sąsiedztwie
dworu zbudowano kuchnię z zapleczem, piwnicę i cztery
kurniki. W pewnej odległości od rezydencji usytuowano
zabudowania folwarczne: dwuizbowy budynek mieszkalny,
chlewy, koliście ustawione obory, stajnię i dwie mniejsze
stajenki. Budynki inwentarskie otaczały dziedziniec, na
którym wykopano studnię. Czerpano z niej wodę do pojenia
bydła. Nieco dalej stał drewniany spichlerz o trzech komorach
z gornym sypaniem z wszystkimi należytościami. Naprzeciw
spichlerza znajdowały się dwie stodoły o czworgu wrotach,
w pobliżu stodoła o jednym gomnie, a pomiędzy stodołami
dwie wolarnie. Staw i sadzawka z upustami wykopane za
stodołami umożliwiały hodowlę ryb. Większość budynków
folwarcznych wybudowano przed laty. Były stare i stare
leżały na nich strzechy. Nowowzniesione obiekty: browar,
gorzelnia i murowana piwnica usytuowane w pobliżu rzeki
stały się źródłem nowych dochodów dworu, dochodów
wymuszonych od zniewolonych chłopów.
O wiele skromniej prezentowały się zabudowania
folwarczne w Brzegu. Poza budynkiem mieszkalnym o dwóch

izbach stała tu jedynie owczarnia i stodoła o jednym klepisku,
w której przechowywano paszę dla zwierząt. Drewniane
budynki przykryte słomianymi strzechami utrzymywano
w dobrym stanie technicznym4. Życie gospodarcze obu
folwarków koncentrowało się w Brodni. Tu hodowano
zwierzęta inwentarskie, magazynowano zboże i stąd płynęły
polecenia dotyczące prac polowych.
Niespełna tydzień później 5 sierpnia 1789 r. komisja
lustracyjna w tym samym składzie dokonała przeglądu
folwarku i zebrała dane o dochodach Luboli. Dożywotnim
użytkownikiem wsi był wówczas Aleksander Mączyński,
chorąży sieradzki i jego żona Joanna z Trepków Mączyńska.
Prawa do władania wsią, za zgodą króla (konsens z 4 X
1774 r.) scedowali rodzice Aleksandra Wojciech Mączyński,
szambelan JKM, kawaler orderu św. Stanisława, kasztelan
spicymierski wraz z żoną Eufrozyną z Jarzynów Mączyńską.
Wojciech Mączyński dobra lubolskie wydzierżawił
Antoniemu Chmielewskiemu, który przedstawił komisji
opis inwentarza wsi królewskiej Luboli, opis powinności
poddanych oraz zestawienie uzyskiwanych w ciągu ostatnich
trzech lat (od 1785 do 1788 r.) dochodów.
Centralne miejsce we wsi zajmował dwór. W 1789 r.
nazywano go starym. Zapewne około sto lat temu wzniesiony,
drewniany budynek był utrzymany w dobrym stanie.
Wzniesiono go w stylu typowym dla polskich dworków.
Przykryty dużym dachem, który od facjaty z przodu ku
wschodowi i tył na sam wschód gontem podbity. Od zachodu
zaś wzdłuż na zachód słońca ku facjacie tył snopkami podbity
z kominem jednym do połowy cegłą murowany do połowy
gliną lepiony5. Do wnętrza wiodły drzwi osadzone na trzech
żelaznych zawiasach, otwierane za pomocą żelaznej klamki.
Wejście zabezpieczał wrzeciądze i skoble ryglujące drzwi. W
izbie po prawej stronie sieni mieszkał arendarz. Przez trzy
okna wypełnione małymi szybkami przenikały promienie
słoneczne oświetlające wnętrze pokoju. Izba łączyła się
z alkierzem, z którego można było wyjść do małej sionki
i dalej do sadu. Izbę i alkierz ogrzewał piec z białych kafli
umieszczony w ścianie.
Po lewej stronie głównej sieni znajdowała się
czeladna, a za nią izdebka i komora. W kącie czeladnej stał
stary, prosty piec uformowany w części z zielonych kafli
a w części z szarych, glinianych. Z izdebki poprzez sień
wchodzono do oddzielnego budynku, w którym urządzono
kuchnię, w tej kuchni kotlina z gliny wymurowana. Nad
kuchnią mieścił się alkierzyk czyli schowanie z pruska
wyporządzone na łokci 7 wszeż i wzdłuż oraz większa izba
z kominkiem, w którym gotowano oddzielnie strawę dla
czeladzi.

Nieistniejący dwór w Luboli
Rys. J. Szubzda
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wykarczowanych połaciach lasu. Gruntów wiejskich Luboli
właściciel nie wydzielił. Celowo wprowadzony bałagan,
nieczytelny układ pól chłopskich przemieszanych z gruntami
folwarcznymi, co roku zmieniany, służył interesom arendarza
majątku, umożliwiał zmniejszenie kwarty. Lustratorzy
zobowiązali dzierżawcę do rozdziału gruntów.
Chłopi posiadali własne domy i budynki
gospodarcze. Michał Mokrski informował lustratorów: W
tych wsiach gospodarze pobudynki mają właściwe i żadnych
nie mają zakładów dworskich, tylko swoje6. Lustratorzy
nie scharakteryzowali wiejskich zabudowań, lecz wygląd
można opisać na podstawie innych źródeł. Zygmunt Gloger
w swojej encyklopedii zamieścił plan chałupy mazowieckiego
wieśniaka. Chata chłopska składała się z izby, komory,
światołki i sieni. Ustawiony w środku piec ogrzewał cały
budynek7. Nie była to jedyna forma chłopskiego domu.
Budowano również chaty z wejściem od szczytu. Sień, izbę
i komorę ustawione w amfiladzie łączyło przejście biegnące
wzdłuż budynku8.
Rzut przyziemia dworu w Luboli
Rys. J. Szubzda

W pobliżu dworu w sadzie, wśród drzew owocowych,
krył się lamus i browar. Budynek browaru składał się z dwóch
części, z izby i pomieszczenia, w którym warzono piwo. Do
tego celu wykorzystywano dwie okrągłe kadzie i zlewkę.
Trzy beczki i kosz do chmielu uzupełniały wyposażenie.
Obok browaru wykopano studnię ocembrowaną drewnianymi
dylami. W bezpośrednim sąsiedztwie wzniesiono suszarnię
z pruskiego muru. Sad oddzielał dwór od zabudowań
gospodarskich. Centrum podwórza zajmowała studnia z delów
cembrowana z żurawiem i kąsiorem, żłobem do pojenia koni
i bydła. Podwórze otaczały budynki inwentarskie: stajnia
z oborą pokryte jednym dachem, owczarnia, stajnia dla koni
cugowych, chlewy, kurnik i pomieszczenie dla gęsi. Konie
otaczano szczególną opieką, zapewniając im w miarę dobre
warunki bytowania. W stajni znajdowała się podłoga z delów
dartych z złobem i drabinami, podczas gdy izdebka we
dworze przeznaczona dla czeladzi miała glinianą posadzkę.
Za ogrodem dworskim stała owczarnia i stodoły
pobudowane z delów w słupy i snopkami pokryte. Jedna z nich,
większa posiadała dwa bojewiska, a w środku mniejszej
mieścił się spichlerz i sieczkarnia chroniona skoblem
i wrzeciądzem. Bróg z dachem opartym na czterech słupach
chronił siano przed deszczem i śniegiem. Podwórze, sady
i ogrody otoczone płotami tworzyły jedno zwarte obejście,
uporządkowane i funkcjonalnie zagospodarowane.
Obok dworów posadowiły się duże wioski. W 1789
r. w Brodni mieszkało 56 rodzin, w Brzegu 71, a w Luboli 37.
Sąsiadujące z nimi królewszczyzny miały mniej mieszkańców,
Glinno - 38, a Jakubice - 27 rodzin. Mieszkańcy nosili odrębne,
nie powtarzające się (za wyjątkiem kilku) w innych wioskach
nazwiska. Powtarzało się nazwisko Deka, Krawczyk,
Pawełczyk i Probka. Nosiciele tych nazwisk mieszkali
w Brodni i w Brzegu. Identyczne nazwiska występowały
niejednokrotnie w tej samej wiosce. W Brodni mieszkało
dwóch Cholaków, trzech Domzałów, dwóch Wolantasów,
w Brzegu - czterech Kayków, dwóch Łuconi, dwóch Kęcków,
trzech Chrabelów, trzech Zdonków, dwóch Witelów i dwóch
Turałów. W Luboli żyły dwie rodziny Wrońskich i dwie
Pałaszów. Związek nazwisk z wioską wynikał z przypisania
chłopa do ziemi i rodzinnych pokrewieństw.
Rolnicy Brodni i Brzegu mieli grunty wydzielone
i ściśle określone. Mieszkańcy Brodni gospodarzyli na 20
łanach, Brzegu na 11. Ci ostatni uprawiali ponadto 54 niw po
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Chałupa wiejska
Rys. J. Szubzda

Rzut przyziemia chałupy
Rys. J. Szubzda

Mieszkańcy wiosek zobowiązani byli do odrabiania
pańszczyzny. W Luboli 25 półrolników pracować musiało
po dni 2 czworgiem bydłem. Dalsza osiadłość poddaństwa,
którzy tylko ręczną robią, podobnie po dni 2. Spośród 11
zagrodników trzech pracowało w wymiarze dwóch dni
a ośmiu jeden dzień. Z pańszczyzny wyłączono Kotachę,
który tylko po zbiegu czyni dopełnienie. Lakoniczna
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informacja wskazuje na występowanie zbiegostwa. Chłopi
nadmiernie obciążeni pańszczyzną i daninami niekiedy
opuszczali rodzinną wieś szukając w mieście lub w innej
okolicy znośniejszych warunków życia.
Bardziej zróżnicowany wymiar pańszczyzny
występował w Brodni i w Brzegu. Trzy robocze dni musieli
pracować posiadacze większych działów ziemi Mateusz
Bartoszek, Józef Adamus, Stanisław Rzepka, Szczepan
Wróbel, Marcin Balcerek i Antoni Czart z Brodni oraz
Szczepan Drewnicz i Jakub Masnos z Brzegu. 21 rodzin
z Brodni oraz 23 z Brzegu odrabiało dwudniową pańszczyznę,
pozostali (odpowiednio 29 i 46 rodzin) jednodniową9.
Dzierżawcy królewszczyzn czerpali dochody
z kilku źródeł. Zapewniały je plony zbóż z folwarków,
czynsze pieniężne, daniny w naturze, dzierżawy i propinacja.
Określoną przez arendarzy i przekazaną lustratorom wysokość
dochodów ilustrują poniższe zestawienia:
Dochody uzyskiwane10
Rodzaj zbóż
1

Plony średnioroczne
2

Wartość plonów
3

z folwarków Brodnia
i Brzeg
pszenica
żyto
jęczmień
siano

9 kop 23 snopów
112 kop 45 snopów
163 kop 34 snopów
200 wozów

37 zł 17 gr
394 zł 22½ gr
327 zł 4 gr
400 zł

z wójtostwa Brzeg
żyto
jęczmień

83 kop 16 snopów
36 kop 48 snopów

291 zł 14 gr
113 zł 18 gr

z folwarku Lubola
pszenica ozima
pszenica jara
żyto
jęczmień
siano

15 kop
13 kop
172 kop 20 snopów
127 kop
77 wozów

75 zł
52 zł
603 zł 6 gr 12 den
254 zł
152 zł

wieś Lubola
czynsz z młyna
czynsz z ról dworskich

-

32 zł
36 zł

W XVIII w. w sieradzkich królewszczyznach
upowszechniła się propinacja, czyli wyłączne prawo dzierżawcy
do produkcji i sprzedaży trunków chłopom mieszkającym na
terenie zarządzanych przez nich dóbr. Wybudowano browary
i gorzelnie w Brodni i Luboli. Narzucono karczmarzom
wiejskim, najczęściej Żydom, sprzedaż produktów
dworskich, tj. piwa i gorzałki. Przyniosło to znaczny wzrost
dochodów dworom ważny w okresie zahamowania eksportu
zboża za granicę. W 1786 r. M. Mokrski dzierżawca Brodni,
sprzedał 222 beczki i 4 garnce piwa (beczka zawierała 72
garnce) oraz 1005 garnców gorzałki. Ze sprzedaży uzyskał
1449 zł. W drugim roku wydzierżawił karczmę Żydowi za
3400 zł. W oparciu o powyższe dane lustratorzy przyjęli, że
dwór uzyskiwał z propinacji 2424 zł 15 gr rocznie. Wyszynk
trunków przewyższał dochody uzyskiwane z innych źródeł.
Dzierżawca Luboli, Antoni Chmielewski poinformował
lustratorów, że w latach 1785-1788 sprzedał 122 beczki piwa
i 690 garnców gorzałki, co stanowić miało średnioroczny
dochód w kwocie 408 zł. W porównaniu z Brodnią suma
powyższa wydaje się zaniżona. Za pomocą gorzałki
i rozpijania poddanych szlachta zapewniała sobie dostatni
żywot.
Jednym z warunków normalnego życia było
posiadanie lasu. Las dostarczał budulca, opału, materiału
z którego sporządzano narzędzia, meble i przedmioty
codziennego użytku. Lubola posiadała nieco własnego lasu,
Brodnia go nie miała, a Brzeg jedynie kawałek ale na nic
niezdatnego. Lustratorzy wyznaczyli miejsce do zasiania
boru i ur. posesora, ażeby bór w miejscu tym zasiał, niniejszą
lustracją zobowiązali.

Należności pańszczyźniane płacone przez chłopów
i dzierżawców
Rodzaj daniny

Wysokość

Wartość

wieś Brodnia
najem łąk
czynsz pieniężny
żyto
owies
kapłony
kury
jaja
chmiel
przędza
czynsz za ziemię obsiewaną przez młynarza

50 korców
110 korców
20 szt.
10 szt.
400 szt.
30 korców
126 łokci
-

25 zł 22 gr
19 zł
250 zł
220 zł
10 zł
3 zł 10 gr
4 zł 13 gr 6 den
60 zł
12 zł 27 gr
18 zł

wieś Brzeg
czynsz pieniężny
żyto
owies
kapłony
kury
jaja
przędza

55 korców
121 korców
22 szt.
11 szt.
480 szt.
138 łokci

17 zł 18 gr
275 zł
242 zł
11 zł
3 zł 20 gr
5 zł 10 gr
13 zł 24 gr

Obora lepiona z gliny z Wólki k. Poddębic.
Foto J. Marszałkowski 1986 r.

Niczym nie skrępowany wyzysk, poniżanie
i eksploatacja chłopów prowadziła do coraz bardziej
zaostrzających się konfliktów między wsią a dworem. Chłopi
nie godzili się na podnoszenie wymiaru danin, zwiększanie
pańszczyzny, występowali przeciwko zmuszaniu do
przewożenia zboża na targi do odległych miejscowości.
W zaskargach złożonych lustratorom pisali: My, gromady
obydwie (Brodnia i Brzeg-J.S.) zanosiemy prośbę do JWWPP,
iż mamy prawa i lustracyje dawniejsze, iż tylko spy miarą
strychowaną dawać powinniśmy, a my co się może ostać do
wysypowania przymuszeni. Mamy dekret komisarski, iż w drogi
dalekie jeździć nie powinniśmy prócz na targ w dzień targowy
… droga 4 mile najdalsza, a my jeździemy na Zmyśloną, do
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Gostynia, Wrocławka … Mamy prawa i lustracyje iż tylko 4
dni z łanu robić powinniśmy, a my teraz po 8 dni robiemy …
Zaskarżają się jeszcze obydwie gromady, gdy jadą w drogi,
iż wiele przekładają zboża, na fore po 12 wierteli pszenicy
wozieli do Zmyslony, tym popsuli wozy, porządki wszystkie,
a nigdy nie wozieli tylko po 8 wierteli zboża … Zaskarzają
się gromady naprzeciwko dworowi, iż ich wyganiają do boru
po drzewo, rozkazując drzewa donośnego przywieźć, a oni
nie mają z grontu swego takiego drzewa, gdy się ekskluzują
tym sposobem, iż nie mają na swoim boru drzewa, karzą
ich i mówiąc nie pytam się, tylko przywieźć, gdzie weź tam
weź, więc dla uniknienia kary jeżdżą na cudze bory, siekiery
im biorą, które jem przepadają lub je wykupywać muszą
… Zaskarza się gromada brodzieńska, iż do robienia piwa
dwóch ludzi chodzi, a jeden dzień wytrącają11.
Większe niż w Brodni i Brzegu nasilenie konfliktu
występowało w Luboli. Pazerność dzierżawcy Antoniego
Chmielewskiego zrujnowała dotychczasowy układ stosunków.
Arendarz bezprawnie podwyższał wymiar powinności,
krzywdził chłopów przy nadziale pól uprawnych, zmuszał
do bezpłatnych szarwarków. Mieszkańcy Luboli zarzuty
opisali w 26 punktach. Zakres artykułu uniemożliwia ich
pełne przedstawienie. Oto niektóre charakterystyczne dla
stosunków wsi z dworem:
1-mo. Nie przy nas nam dwór wydziela gruntu na
żyto, jak się należy po lasek 6, według dawnej lustracyji, ale
co im się tylko podoba.
2-do. Ze z zimy na jerzyne wydziela nam dwór toż
samo, co się im podoba … a chłop jak który z nas mówi, że
niesprawiedliwie wymierzoną, to laskę o niego potłucze, jako
jednemu uczynioną, którego moczonymi batami skatowano.
8-vo. Do tarcia wypędzają bez dnia, a nam się tylko
należy za dzień i do plewidła wypędzano ludzi … na południe
nie puszczając na wielkich upałach, tak że aż nogi kobietom
przy ogniu puchły.
12-mo. Są grunta gromadzkie i ogrody, które sobie
dwór przywłaszczył, ubogim ludziom powydzierał, a z nich
nie dokładając się do podatku gromadzkiego, a z nich dwór
pożytek bierze, a my uboga gromada z nich podatki opłacać
musiemy …
16-mo. Nigdy tego nie bywało, ażeby za darmo zboże
siać … Teraz gwałtem wyganiają za darmo do siewu, bijąc,
przymuszając jako zbito Walentego Kiełka Starego …
19-mo. I za to WJMP Kołdowskiego nastało …
którzyśmy przedtym po dwóch na dzień piwo rabiali, to on
postawił jednego za dzień …
21-mo. Tenże sam JP Kołdowski za posesyji swojej
rol 5 gromadzkich gwałtem do dworskich przywłaszczył
gruntów, tudzież później gruntów w jednym miejscu składów
4, w drugim tyle, w trzecim, czwartym po tyleż, w piątym
miejscu składów 2, w szóstym składów 4, w siódmym składów
2. Te wszystkie grunta do folwarków przywłaszczył …
23-tio. JP Chmielewska, terezna posesorka, Filipowi
Adamczykowi jęczmienia kopę jedną … zabrać kazała.
24-to. Pietrowi Kiełkowi słomy szrutów 70 do dwora
zabrać terazny posesor bez przyczyny kazał. Temuż samemu
w stodole, którą kupił od Piotra Jadamczyka, dwór na
składanie swego zboża przywłaszczył …12
Słabe, skorumpowane państwo nie było w stanie
zapewnić bezpieczeństwa poddanym. Ośmieleni nierządem
dzierżawcy królewszczyzn bezkarnie ograbiali mieszkańców
wsi, zabierali im plony, zwiększali wymiar pańszczyzny i nie
płacili podatków z zawłaszczonej ziemi. Królewszczyzny
stale były łakomym kąskiem dla szlachty, która starała się
je przywłaszczyć, okroić o działki sąsiadujące z własnymi
polami. Paradoksalnie obrońcami królewszczyzn stawali
się nie zarządzający nimi starostowie lub ustosunkowani
w urzędach dzierżawcy lecz prości chłopi uprawiający
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ziemię. W petycji złożonej lustratorom pisali:
Zaskarza się gromada brzeska, iż mają krzywdę od
Rossoszycy, wsi dziedzicznej W. Pstrokońskiego, chorążyca,
jako zabrali dosyć grontu do tej że wsi królewskiego, na co
gromady przysięgały. W Pstrokonski tychże ludzi zabrawszy ich
z grontu właściwego królewskiego do wsi swojej Rossoszycy
karał, a jeszcze nie kontentując się karą pieniądze z nich
wymógł zł 800 bezprawnie. Zagrabienie ziemi należącej do
Brzegu nie było wypadkiem odosobnionym a Pstrokoński nie
był jedynym, odosobnionym wyjątkiem wśród szadkowskiej
szlachty. Podobnie postępowali inni kradnąc i nie zwracając
uwagi ani na dobro państwa, ani na zasady moralne. O
podobnej sprawie pisali mieszkańcy Luboli: Mamy także
krzywdę od wsi szlacheckiej Zagurki, albowiem ta wieś
w grunta królewskie wkopuje się, nowin na boru naszym
dobywa, łąki odbierają, siana na łąkach posieczone zabierają,
to wsi Zagurek przywłaszczenie dopiero się wszczęło od
lat 5 … Podobne problemy z właścicielem Zagórek mieli
mieszkańcy Brodni i Brzegu. Z Zagorek także na obie
strony Brodni z jednej i Brzega z drugiej gront zabrany. Do
zatargów dochodziło z właścicielami Tądowa i Tomisławic.
Mieszkańcy Brodni i Brzegu donosili lustratorom: … a nam
teraz do Tondowa konie, woły zabierają, nas biją, a opłatę
z bydła wymagają jakoli też Tomisławice z grontu naszego
i to pastwisko i łąki sobie przywłaszczają z dawności nasze,
za ludźmi strzelają i kaliczą … 13
Można wątpić w skuteczność chłopskich roszczeń.
Składano je na ręce szlacheckie. Solidarność stanowa nie
sprzyjała sprawiedliwym rozstrzygnięciom i przyznaniu
racji poddanym. Państwo polskie chyliło się ku upadkowi. W
1793 r. podczas II rozbioru Sieradzczyznę zagarnęły Prusy.
W interesie zaborcy nie leżało egzekwowanie polskich praw,
na które powoływali się chłopi. Włościanie z królewszczyzn
nie byli ciemną, zapijaczoną hołotą. Znali swoje przywileje
i potrafili je bronić. W ponktach komisarzom podanych pisali:
Umocnił nasze dawne prawa dekret komisarski w r. 1772
między W Zwierzchowskim, pod ten czas starostą i gromadami
zapadły, aby nad powinności nasze według praw i lustracji
Najjaśn. Zygmunta WW posesorowie wnosić nie więcej
ważeli się, jako i list Najjaśn. Pana Naszego Miłościwego
szczęśliwie nam panującego do JW. Błeszyńskiego, starosty,
pisany, aby dawne prawa nasze w zupełności utrzymywał,
a nic nowego stanowić nie ważył się …14
Ze słów mieszkańców wiosek przemawia rozsądek,
kultura, poszanowanie autorytetów i władzy oraz chęć
utrzymania sprawiedliwych zasad normujących stosunki
społeczno - gospodarcze na wsi. W imieniu Brodni i Brzegu
postulaty zgłosili: Mateusz Bartoszek, Sobastyjan Mroz,
Piotr Turała i Wojciech Staszek a w imieniu Luboli: Maciej
Wronski, Michał Błaszczyk, Norbert Perek, Wita Moskal
i Sebastyjan Wawrowski. Ludzi tych cechowała odwaga
i odpowiedzialność za losy gromady. Mogą być przykładem
dla współczesnych mieszkańców wiosek w ich walce o dobro
polskich rolników.
Przypisy:
1
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789 (dalej: Lustracja)
Cz. II Województwo sieradzkie, T. I Powiaty sieradzki i szadkowski, Toruń
2004, s. 240.
2
PSB, T. XXI/4 z. 91, s. 802.
3
Lustracja, s. 236-237.
4
Tamże, s. 241.
5
Tamże, s. 222.
6
Tamże, s. 244.
7
Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Warszawa 1958, T. I, s. 232.
8
Baranowski B., Gospodarstwo chłopskie i folwarczne we wschodniej
Wielkopolsce w XVIII wieku, Warszawa 1958.
9
Lustracja, s. 224-225, 241-244.
10
Porównując ustalenia lustratorów szadkowskich z ocenami komisarzy
sieradzkich można mieć zastrzeżenia do postanowień szadkowskich
urzędników, którzy zaniżali dochody uzyskiwane przez właścicieli
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folwarków przez co obniżali wysokość kwarty. Przyjmowali niższe ceny
zbóż, np. pszenica za 1 kopę, taksa szadkowska 4 zł, taksa sieradzka 6 zł,
żyto - 1 kopa, taksa szadkowska 3 zł 15 gr, sieradzka 4 zł, jęczmień - 1 kopa,
szadkowska 2 zł sieradzka 2 zł 15 gr, furmanka siana, szadkowska taksa 2
zł, sieradzka 3 zł. Rozbieżne ceny dotyczą pobliskich wiosek Brodni w pow.
szadkowskim i Jakubic w sieradzkim.

O walce PZL.23B Karaś nad
Pęczniewem
Łukasz Łydżba
W godzinach rannych piątego dnia wojny - we
wrześniu 1939 roku d-ca 32. Eskadry Rozpoznawczej kpt.
obs. Mieczysław Ryszkiewicz otrzymał rozkaz poderwania
samolotów. Na zlecenie Sztabu Armii Łódź lotnicy mieli
wykonać rozpoznanie terenu i ruchów hitlerowskiego
Wehrmachtu pomiędzy rzeką Prosną a Turkiem.

Lustracja, s. 245-246.
Tamże, s. 225-228.
Tamże, s. 246, 228, 245.
14
Tamże, s. 245.
11
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wykonanie postawionego mu zadania. Najprawdopodobniej
po rozpoznaniu północnego przedpola Armii Łódź, oraz
określenia zakresu przerwania przez Niemców polskiej
obrony, samolot ten został zaatakowany przez cztery
Messerschmitty Bf 109E z grupy myśliwskiej I./JG 77 około
godz. 8.20. Świadkami walki byli mieszkańcy wsi: Rudniki,
Pęczniew i Wylazłów. Latający z maksymalną prędkością
319 km/h Karaś nie miał najmniejszej szansy ucieczki
przed kluczem Messerschmttów osiągających 550 km/h.
Każdy samolot niemiecki był uzbrojony w cztery karabiny
maszynowe lub dwa karabiny maszynowe i dwa działka 20
mm. Po krótkiej walce polski samolot został zestrzelony przez
dowódcę niemieckiego klucza Hptm. Hannesa Trautlofta nad
wsią Wylazłów. Sprawca zestrzelenia tak opisał tragedię
polskiej załogi:
W końcu wprost pod nasze lufy nawinął się polski
bombowiec. W oka mgnieniu nasza czwórka znalazła się za
nim i załatwiła go w ciągu kilki sekund. Przepadł w pionowe
nurkowanie, z którego już nie został wyprowadzony. Załoga
próbowała wyskoczyć, udało się to tylko jednemu, ale zaczepił
swoim spadochronem o usterzenie i wrak pociągnął go w dół.
Zginął śmiercią lotnika1

Godło 32. Eskadry Liniowej 3. PL oraz PZL P.23B Karaś „1” 32.
Eskadra Liniowa, 3. Pułk Lotniczy, 1937 r.

Gdzieś pomiędzy 7.00 a 8.00 z polowego lotniska
w Sokolnikach (5 km na zach. od Ozorkowa) wystartowały
trzy samoloty PZL.23B Karaś w celu zbombardowania
niemieckich najeźdźców forsujących Wartę w rejonie między
miasteczkami: Wartą a Uniejowem. Wznoszące się polskie
samoloty zostały zaatakowane przez kilka Messerschmittów
Bf 110 z 2 Staffel I./ZG 76. Jedna z polskich maszyn została
zapalona w powietrzu i spadła w okolicy Parzęczewa.
Drugi z samolotów wprawdzie też został trafiony, ale zdołał
wylądować w okolicy wioski Piaskowice ciągnąc za sobą
warkocz dymu. Z tej drugiej załogi ocalał tylko kpr. pil.
Tadeusz Westfal.

Lotnicy z 32. Eskadry Rozpoznawczej 3. Pułku Lotniczego przy obsłudze
samolotów PZL.23B Karaś
Źródło: Historyczny Biuletyn Lotniczy Klubu Miłośników Lotnictwa
Polskiego w Łodzi, Luty 2008

Trzeciemu Karasiowi o numerze fabrycznym 44.132
udało się szczęśliwie uniknąć zestrzelenia i poleciał on na

Trzymiejscowy samolot bombowo-rozpoznawczy PZL.23A Karaś
Źródło: Historyczny Biuletyn Lotniczy Klubu Miłośników Lotnictwa
Polskiego w Łodzi, Luty 2008

Samolot nie spadał bezwładnie, jak opisał Niemiec,
pilot maszyny nad ziemią próbował awaryjnie wylądować,
co ustalił na podstawie relacji świadków Juliusz Molski
z Poznania. Osoby obserwujące opadający samolot
stwierdziły, że nad ziemią przestał on pikować i pilot jakby
próbował wyrównać lot maszyny. Próbujący przyziemić
samolot wbił się w grząską łąkę koło rzeki Warty. Z ziemi
wystawała część samolotu, z której wydobywał się dym.
Obok samolotu znajdowało się ciało jednego z lotników,
który miał odciętą rękę i zdarty z częścią skóry na głowie
hełmofon. Nie wiadomo, czy był to strzelec, czy obserwator.
Szczątki doczesne dwóch pozostałych lotników znajdowały
się we wraku Karasia. Na pomoc zestrzelonej załodze
pospieszyli trzej młodzi mieszkańcy wsi Wylazłów, którzy
obserwowali walkę samolotów leżąc na plecach: Mieczysław
Kałużka, Eugeniusz Prośniak, Tadeusz Próbka. W chwilę
po nich na miejsce katastrofy przybył trzyosobowy patrol
strzelców konnych z 6. PSK im. Hetmana Żółkiewskiego
z Żółkwi, który bronił w tym miejscu linii rzeki Warty. Jeden
z żołnierzy wydobył z kombinezonu lotnika leżącego koło
wraku dokumenty, zdjął mu spadochron. Następnie strzelcy
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pospiesznie konno odjechali w stronę Popowa, gdzie natknęli
się na czołówkę zmotoryzowanego oddziału Wehrmachtu.
Niemcy z zaskoczenia ostrzelali jadących konno strzelców.
Jeden zginął na miejscu, drugi został ranny i zmarł, padły
również dwa konie.

Miejscowi komunistyczni dygnitarze, chociaż
wiedzieli, że lotnicy spoczywają w nie poświęconej ziemi,
nic z tym nie robili. Historycy lotnictwa piszący w tamtych
czasach sądzili, że załoga została pochowana na cmentarzu
w Pęczniewie i tak to opisywano do końca lat 80-tych XX
wieku.

Odznaka 3. Pułku Lotniczego z Poznania

Po wkroczeniu do Wyłazłowa Niemcy wydobyli
i przeszukali wrak samolotu. Szczątki poległych zostały
pochowane w miejscu tragedii przez okolicznych
mieszkańców. Wrak samolotu Niemcy zaciągnęli na teren
szkoły w Popowie, a w okresie późniejszym wywieźli na
złom.
Mieszkańcy Wylazłowa dokładnie znali miejsce
tragedii i zaraz po wojnie otoczyli je niewielkim płotkiem.
Dzieci ze szkoły w Popowie składały na grobie kwiaty ku
pamięci poległej załogi. Grób znajdował się na terenie, gdzie
wylewała Warta, co z czasem zniszczyło miejsce wojennej
mogiły lotników. W latach późniejszych lotnicy zostali
niemal zapomniani.

Ppor.
obs.
ADAM
KANDZIORA
ur. 17 XII 1913 w Lisewie k. Jarocina jako syn
Władysława i Kazimiery z Dobrowolskich. Matura
w Gimnazjum im. I. Paderewskiego w Poznaniu.
Studiował Prawo w Poznaniu, przerwał studia
i wstąpił do 56 pp. w Poznaniu. Absolwent SPL
w Dęblinie, mianowany ppor. obs. 31 VIII 1939
r. Skierowany w czerwcu tego roku na praktykę
do 32 Eskadry Liniowej 3 Pułku Lotniczego
w Poznaniu przemianowanej na 32 Eskadrę
Rozpoznawczą, w składzie której wykonał cztery
zadania rozpoznawcze. Pośmiertnie odznaczony
KW.

14

Pobojowisko Wylazłów wg Juliusza Molskiego

Kpr. pilot Czesław KRUSZEWSKI, ur. 24
III 1913 w Strykowie. Ukończył kurs pilotażu
i Lotniczą Szkołę Strzelania i Bombardowania
w Bydgoszczy. Od 1936 r. w 3 PL w Poznaniu
gdzie służył jako podoficer zawodowy. Pośmiertnie
odznaczony krzyżem VM.
Jego siostra Seweryna Królikiewicz
mieszkała w 63-330 Dobrzycy, ul. Koźmińska 11.
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Kpr. strz. sam. Henryk Dubisz (23 XI 1915
r. w Grudziądzu – 3 IX 1939). Ukończył kurs
strzelców samolotowych. Podoficer 3 PL
w Poznaniu.

Prawda jednak była inna. Fakty związane ze śmiercią
tej załogi ustalił Juliusz Molski z Poznania na podstawie
relacji mieszkańców Wyłazłowa, świadków trragedii. W
ostatniej chwili, tuż przed zalaniem tego terenu przez mający
tam powstać sztuczny zbiornik retencyjny Jeziorsko, dzięki
sprzętowej pomocy dyrekcji firmy „Energopol 7”, 5-6 X
1985 roku odnalazł on i przewiózł szczątki trzech poległych
lotników do Poznania. Po roku szczątki Poległych zostały
uroczyście pochowane na stokach poznańskiej cytadeli.
Na podstawie danych pochodzących od dr. Jerzego
Pawlaka pan Juliusz Molski podał następujący skład załogi:

ppor. obs. Adam Kandziora, plut. pil. Czesław Kruszewski,
kpr. pil. Kazimierz Tyrakowski.
Z dokumentów jednego z lotników 32. Eskadry (który
rejestrował starty i lądowania załóg 32 ER) przechowywanych
w zbiorach dr. ppłk. Tomasza Kopańskiego, zasłużonego
historyka lotnictwa, wynika natomiast, że samolotem PZL
P.23B nr 44.132 leciała załoga w składzie: ppor. obs. Adam
Kandziora, kpr. pil. Czesław Kruszewski i kpr. strz. sam.
Henryk Dubisz.

Jak powstawał PZL.23 Karaś

Kolejna sprawa związana z nazewnictwem dotyczy
pisowni „PZL.23” czy „PZL-23”? Otóż w PZL w odniesieniu
do typów stosowano pisownię z kropką, natomiast w wojsku,
w którym pojawiała się konstrukcje innych polskich
przedwojennych producentów pisane zwykle z myślnikiem
(np. PWS-26, RWD-8, R-XIII) stosowano pisownię dość
dowolną. Powstało stąd niemałe zamieszanie. W niniejszym
artykule przyjęto fabryczne nazewnictwo typu PZL.23.

Marek Rogusz
PZL.23 Karaś jest u nas samolotem nieznanym
i niedocenianym. Łoś dzierży sławę przedwojennego cuda
techniki,
myśliwskie jedenastki słynną bohaterstwem
pilotów. Natomiast koń roboczy przedwojennego lotnictwa
w pewnym sensie podzielił los innych ówczesnych dzieł
polskiej myśli inżynierskiej, które przez lata komunistycznej
propagandy były przedstawiane w jak najgorszym świetle
– jako beznadziejnie przestarzałe, źle zaprojektowane,
wykonane w pojedynczych egzemplarzach, niszczone
masowo przez nieprzyjaciela.
Od
pewnego czasu obserwuję jednak trend,
iż niektórzy publicyści lansują teorię, że wszystko co
przedwojenne było wspaniałe, przemyślane, pozbawione
wad. W ten sposób przedstawia się również przedwojenne
polskie samoloty. Prawda jak zwykle to bywa, leży gdzieś
po środku.

Przypisy:
1
M. Emmerling, Luftwaffe nad Polską t.1, Gdynia, 2002, s. 80.

PZL.23A (SP-BFM) prezentowany na Międzynarodowym Salonie
Lotniczym w Paryżu w 1936 r
Arch. Marek Rogusz

Jeden z pierwszych PZL.23A „Karaś” sfotografowany na warszawskim
lotnisku Okęcie.
Arch. Marek Rogusz

Na początek kwestia nazewnictwa. Błędną
jest pisownia typu PZL P-23, którą spotyka się
w wielu opracowaniach i artykułach. Litera „P” była
zarezerwowana w Państwowych Zakładach Lotniczych dla
samolotów pościgowych (myśliwskich), które wywodziły
się z konstrukcji zaprojektowanej przez inż. Zygmunta
Puławskiego. Owszem, na przedwojennych zdjęciach na
statecznikach Karasi pojawia się napis uproszczony „P.23”,
ale raczej on wynika z chęci zaoszczędzenia sobie pracy
przez malarzy napisów eksploatacyjnych, niż z oficjalnych
zaleceń i instrukcji.

W Wojsku Polskim nadano samolotowi nazwę
własną typu Karaś. Warto wiedzieć, że nazwy nadawane
polskim przedwojennym samolotom wojskowym nie były
wcale przypadkowe, ale wynikały z ustaleń odgórnych:
myśliwce miały nosić nazwy ptaków drapieżnych (Jastrząb
czy Kobuz), samoloty liniowe - ryb (Karaś, Sum) natomiast
bombowce - dużych zwierząt leśnych (Łoś, Żubr). Mało
kto wie natomiast, że w lutym 1938 r. została ogłoszona
decyzja o tym, że Kierownictwo Zaopatrzenia Lotnictwa
(KZL) wprowadziło dla płatowców PZL.23A nazwę Karaś
I, a dla płatowców PZL.23B nazwę Karaś II. Nowe nazwy
miały być od razu wprowadzone w dokumentacji, a przy
okazji napraw i remontów miały też być namalowane na
płatowcach. Zachowana dokumentacja fotograficzna wydaje
się potwierdzać, że stopniowo rzeczywiście wykonywano
zalecenie KZL malując na statecznikach zalecone nazwy.
Podobnie w dokumentacji np. książkach lotów – pojawia się
przed wojną nowe nazewnictwo.
Przejdźmy do meritum - jak powstawał PZL.23
Karaś?
Karaś był projektowany w 1932 r. w Państwowych
Zakładach Lotniczych na Okęciu pod kierunkiem inż.
Stanisława Praussa. PZL.23 bazował na wcześniejszym o rok
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projekcie tego samego konstruktora PZL.13 – metalowego
pasażerskiego
dolnopłata.
Konstruktor
postanowił
wykorzystać pewne rozwiązania, które opracował dla
samolotu, nad którym przerwano prace ponieważ PLL „Lot”
zrezygnował z zamówienia. Według ówczesnej terminologii
PZL.23 miał być samolotem liniowym. Czym było owo
lotnictwo liniowe? Lotnictwo tzw. liniowe wywodziło się
z francuskich doktryn z I wojny światowej. Jego zadaniem
było przede wszystkim rozpoznanie pola walki oraz
obszaru za nim, gdzie nieprzyjaciel miał swoje zaplecze
frontowe (rozpoznanie bliskie i średnie). W sprzyjających
okolicznościach samoloty liniowe miały wykorzystywać
swoje uzbrojenie strzeleckie i bomby do atakowania siły
żywej nieprzyjaciela i linii komunikacyjnych wroga. Według
współczesnej terminologii powiedzieliśmy, że PZL.23 miał
zostać lekkim samolotem rozpoznawczo-bombowym.

Kabina pilota jednego z pierwszych egzemplarzy Karasia
Arch. Marek Rogusz

Projektowanie i wdrażanie do produkcji nowej
konstrukcji, przebiega zwykle w szeregu etapów. Podczas
różnego rodzaju prób, prototypowania i poprawiania
zauważonych błędów stopniowo dochodzi się do finalnej wersji
produkcyjnej. Samoloty były i są najbardziej skomplikowanymi
maszynami budowanymi przez człowieka, tak więc droga
Karasia do polskiego lotnictwa nie była wcale prosta. Na jej
początku była specyfikacja, czyli wytyczne, które omawiały
jakie wymagania ma spełniać nowo projektowany samolot.
Wymagania te były definiowane przez zamawiającego, czyli
wojsko. Najważniejsze z wymogów dotyczyły prędkości ok.
300 km/h, wraz ładunkiem 600 kg bomb oraz możliwość
operowania z lotnisk polowych. Pewne cechy konstrukcji
wynikały wprost ze specyfikacji np. zastosowanie silnika
gwiazdowego Bristol Pegaz, na które polska kupiła licencję,
konieczność operowania z niezbyt rozległych polowych
lotnisk wymusiła zastosowanie tzw. mechanizacji skrzydła
w postaci slotów i klap. Po szeregu obliczeń i wykonaniu
rysunków konstrukcyjnych w 1932 r. rozpoczęto budowę
makiety, aby w realnych wymiarach sprawdzić rozwiązania,
które dotąd znajdowały się tylko na papierze (obecnie stosuje
się w tym celu modelowanie komputerowe). Samolot, który
pierwotnie miał mieć dwuosobową załogę (jak większość
tego typu maszyn w owym czasie) zmienił się wkrótce,
w maszynę trzyosobową.
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Pewne rozwiązania konstrukcyjne były unikatowe
i zaprojektowane przez zespół konstruktorów PZL, oto
niektóre z nich:
- ówczesny dyrektor PZL inż. Witold Rumbowicz
zasugerował specjalną gondolę podkadłubową ze
stanowiskiem dla bombardiera i strzelca;
- rury wydechowe poprowadzono po bokach kadłuba
i ponad płatem, tak aby płomienie z nich się wydobywające
nie były widoczne z ziemi i nie oślepiały pilota;
- dr inż. Franciszek Misztal, zaprojektował
cienkościenny, przekładkowy dźwigar kesonowy (własnego
patentu), który wcześniej zastosował dla samolotu sportowego
PZL.19, dzięki czemu znacząco obniżono wagę konstrukcji
płata.
Pod koniec 1932 r. przystąpiono do wykonania
elementów do prób statycznych, których głównym zadaniem
jest sprawdzenie wytrzymałości różnych elementów
i zespołów, z których wykonany będzie płatowiec. Trwały
one dość długo, bo aż do końca 1933 r. ze względu na
nowatorstwo rozwiązań technicznych zaproponowanych
w konstrukcji przez zespół projektantów. Budowa prototypu
oznaczonego P.23/I opóźniła się i jego pierwszy lot nastąpił
dopiero w 1934 r., a więc minęło trzy lata od rozpoczęcia prac
projektowych. Próby w locie wykazały, czego należało się
spodziewać - szereg wad, które należało poprawić np. niezbyt
dobrą aerodynamikę przejścia kadłub-skrzydło, bardzo złą
widoczność z kabiny pilota (widok zasłaniał silnik), ciasnotę
kabin załogi, złe funkcjonowanie pneumatycznej podstawy
karabinu strzelca pokładowego - to tylko z najważniejsze
spostrzeżonych wad.

PZL.43 wersja dla Bułgarii podczas prób na warszawskim lotnisku
Okęcie
Arch. Marek Rogusz

Jesienią 1934 r. zbudowano drugi prototyp P.23/
II. Zmieniono kształt kadłuba, przearanżowano wnętrze
i gondolę podkadłubową, obniżono oś silnika, usunięto
komorę bombową z kadłuba i całość ładunku umieszczono
pod skrzydłami, w tym miejscu umieszczając bogato oszklony
przedział obserwatora, zmieniono wyposażenie skrzydeł itd.
Drugi prototyp oblatano wiosną 1935 r. na Okęciu, sprawował
się o wiele lepiej niż poprzednik. Niestety uległ wypadkowi
27 lipca 1935 r. w okolicach Wilanowa. Zginęła cała załoga:
por. pil A. Kremieniecki, por. T. Odrowąż-Pieniążek i obs. S.
Kłusek.
W międzyczasie budowano trzeci prototyp P.23/
III, w którym w celu wyeliminowania drgań przestrzeń
między skrzydłem, a kadłubem wypełniono owiewką. Dla
polepszenia widoczności fotel pilota umieszczono wyżej,
odpowiednio podwyższając kabinę pilota, nowa hydrauliczna
podstawa górnego k.m. sprawowała się w końcu dobrze na
większych wysokościach. Rozwiązano problem pękania rur
wydechowych, poprzez spawanie płaszcza tylko z jednej
strony, pozostawiając z drugiej nieprzyspawany. Łącznie
dokonano ponad 100 poprawek w porównaniu do prototypu
P.23/I.
Samolot w wersji P.23/III Departament Aeronautyki
zakwalifikował do produkcji jako wzorzec dla wersji
seryjnej. Otrzymał on oznaczenie PZL.23A Karaś. Pod
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koniec 1935 r. złożono w PZL zamówienie na 200 sztuk.
Produkcję rozpoczęto w nowej wytwórni PZL WP-1 na
Okęciu (poprzednio PZL miesił się na Polach Mokotowskich
w Warszawie). Pierwsza seria wyniosła 40 sztuk. Cena
jednego egzemplarza wyniosła 230 000 ówczesnych zł,
z czego sam płatowiec kosztował 120 000 zł, silnik 80 000
zł, k.m-y 15 000 zł, radio 10.000 zł i inne elementy 5.000
zł. Pierwsze egzemplarze seryjne dostarczono we wrześniu
1936 r., mniej więcej w tym samym czasie, po raz pierwszy
pokazano publicznie P.23/I na Wystawie Przemysłu
Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie.
PZL.23A nie spełnił oczekiwań, jego osiągi były
słabe, praktycznie nie nadawał się na samolot bojowy.
Podstawowym problemem był silnik Bristol Pegaz II M2,
który produkowany był na licencji w Polskich Zakładach
Skody w Warszawie. Co ciekawe silnik ten nie był
wytwarzany seryjnie w macierzystych zakładach Bristol, bo
wykazywał liczne wady. Natomiast polska Skoda, bardzo
energicznie lobbowała za nim i od razu rozpoczęła jego
produkcję. Wadliwe okazały się również automatyczne sloty,
pogarszając, zamiast polepszać właściwości pilotażowe przy
mniejszych prędkościach lotu.

wynikłych podczas eksploatacji w pułkach lotniczych.
Na tym jednak rozwój Karasia w zakładach PZL
bynajmniej nie zakończył się. Zbudowano czwarty prototyp
P.23/IV, na którym testowano bombardowanie z lotu
nurkowego (ze względu na wieści dotyczące zastosowania
niemieckich bombowców nurkujących Legionu Condor
podczas wojny domowej w Hiszpanii). Próby te nie wypadły
jednak zbyt dobrze. Samolot dalej modyfikowano montując
podwójne usterzenie pionowe (pomysł R. Hirszbanda
z Instytutu Technicznego Lotnictwa). Miało to zwiększyć
pole ostrzału strzelca tylniego, a poza tym w nurkowaniu
kadłub pogarszał opływ pojedynczego usterzenia (tzw.
cień aerodynamiczny). Prototyp ten oznaczono jako P.42.
Doświadczenia wówczas zebrane wykorzystano przy
opracowywaniu następcy Karasia – PZL.46 Sum.
P.42 (P.23/III z silnikiem Pegaz VIII) otrzymał
cywilną rejestrację SP-BCP i pilot Włodarkiewicz
dokonał na nim przelotu z Warszawy do Sztokholmu, na
międzynarodową wystawę lotniczą (15 maja - 1 czerwca
1936 r.). Na miejscu loty reklamowe odbyli piloci szwedzcy.
Kolejnym Karasiem prezentowanym za granicą był samolot
typu A, który 5 listopada 1936 r. otrzymał rejestrację SPBFM i został wystawiony na Międzynarodowym Salonie
Lotniczym w Paryżu. Samolot ten był na tyle egzotyczny, że
został utrwalony przez francuską kronikę filmową. Bułgaria
wystąpiła z propozycją prezentacji samolotów polskich na
Międzynarodowej Wystawie Lotniczej w Sofii, nastąpiło to
w czerwcu 1936 r. gdzie Karaś wystąpił obok P.11c i PWS
16. W rezultacie od dawna prowadzonych rozmów, zawarto
umowę na dostawę do Bułgarii 12 samolotów PZL P.24
(myśliwców) oraz na 12 maszyn PZL.23 Karaś w wersji
tzw. eksportowej, oznaczonej jako PZL.43. Bułgarzy potem
zamówili jeszcze 42 samoloty tego typu, ale przed wybuchem
wojny nie wszystkie dotarły na miejsce.

Następca Karasia - PZL.46 Sum prezentowany na Międzynarodowym
Salonie Lotniczym w Paryżu w 1938 r.
Arch. Marek Rogusz

Rozpoczęto pracę nad kolejnymi poprawkami.
W części wyprodukowanych samolotów postanowiono
zmniejszyć kąt zaklinowania statecznika poziomego,
w wyprodukowanych maszynach sloty zablokowano,
a w nowej wersji rezygnowano z nich całkowicie.
Postanowiono zastosować mocniejszy silnik Bristol Pegasus
VIIIA, o mocy 670 KM (pod nazwą Pegaz 8, produkowany
przez PZL Wytwórnię Silników Nr 1 w Warszawie). Kolejne
zmiany dotyczyły dwóch symetrycznych wycięć w górnej
części kolektora spalin dla wylotów pocisków k.m.-ów pilota
(montowano jednak 1 k.m. pilota - po prawej stronie), kozła
przeciwkapotażowego za fotelem pilota, a stery wysokości
otrzymały dodatkowe powierzchnie odciążające. Tak
powstała finalna wersja PZL.23B.
Ze względu długą serię produkcji płatowiec
wyceniono na 100 000 zł. Produkcja rozpoczęła się latem
1936 r., do końca tego roku ukończono 42 sztuki. Wiosną
1937 r. produkowano nieco ponad 20 egz. miesięcznie. Do
połowy września 1937 r. zrealizowano pełne zamówienie na
200 maszyn A i B. W roku budżetowym 1937-38 zakupiono
dodatkowo 40 + 10 kolejnych maszyn. Łączna liczba
wyprodukowanych PZL.23B wyniosła 210 egzemplarzy.
Ostatnie samoloty opuściły wytwórnię w lutym 1938 r.
Kolejne serie produkcyjne różniły się od siebie drobnymi
usprawnieniami wynikającymi, z realizacji spostrzeżeń

Rumuńskie „Karasie” na lotnisku polowym w 1941 r. Pierwszy w rzędzie
z nr „10” to samolot który brał udział w kampanii wrześniowej w Polsce
w składzie 24 Eskadry Rozpoznawczej
Arch. Marek Rogusz

Zakupiona przez Polskę licencja na silniki Bristol
nie zezwalała na ich sprzedaż za granicę, dlatego wszystkie
samoloty
PZL sprzedawane za granicę musiały być
wyposażane w inne silniki. Podobnie było w przypadku
bułgarskiego Karasia gdzie zastosowano silniki francuskie
Gnome-Rhone 14 Kfs (w Bułgarii samoloty nazwano Czajka
co znaczy po bułgarsku mewa). Podobnie jak w Polsce były
kłopoty z niewystarczającą mocą silników. Bułgarzy żądali
silników o większej mocy. W rezultacie największa część
samolotów dla Bułgarii została wyprodukowana z silnikami
Gnome-Rhone Mistral Major 14N-01, silnik ten rozwijał moc
ponad 1000 KM, czyli dużo więcej niż w „polskim Karasiu”.
Wraz z mocniejszymi silnikami samolot otrzymał też metalowe
trójłopatowe śmigło. Dokumentację PZL.43 opracowywał
zespół inż. H. Tomaszewskiego, przy współpracy głównego
konstruktora inż. S. Praussa. Bułgarzy domagali się 2 k.m.
pilota i ich życzenie spełniono. Zastosowanie mocniejszego
i cięższego silnika wymusiło wydłużenie kadłuba samolotu
(aby zachować środek ciężkości), w którym poprawiono także
własności aerodynamiczne „wyokrąglając” kabiny załogi.
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Karaś miał trzyosobową załogę składającą się z:
- pilota (pierwsze miejsce w kabinie patrząc od czoła
samolotu), który miał do dyspozycji zabudowany w kadłubie
k.m. zsynchronizowany strzelający przez śmigło km wz.
33 kal. 7,92 mm przeznaczony do ostrzeliwania celów
naziemnych lub powietrznych,
- obserwatora (środkowe miejsce w kabinie), który
był dowódcą załogi; zajmował się nawigacją, obsługiwał
uzbrojenie bombardierskie m.in. do automatycznego zrzutu
bomb wg zdanej sekwencji (samolot zabierał maksymalnie
700 kg bomb, ale w praktyce startując z lotniska polowego
było to 400 kg) oraz aparat rozpoznania fotograficznego
w kołysce pod kadłubem; miał do dyspozycji ruchomy k.m.
Vickers F kal. 7,92 mm w dolnej tylnej części podkadłubowej
kołyski, który mógł być wykorzystany do obrony tylnejdolnej sfery samolotu lub służyć do ostrzeliwania celów
naziemnych,
- strzelca (ostatnie miejsce w kabinie), który
odpowiedzialny był za obronę tylnej półsfery samolotu przed
atakami samolotów nieprzyjaciela, mającego do dyspozycji
ruchomy k.m. Vickers F kal. 7,92 mm na specjalnej obrotowej
podstawie służący do ostrzeliwania celów powietrznych lub
naziemnych.

Sylwetka samolotu PZL.23 narysowana w przedwojennym katalogu
eksportowym Polskich Zakładów Lotniczych.
Arch. Marek Rogusz

seryjnie montowane w polskich samolotach przyrządy
żyroskopowe, takie jak wskaźnik kursu i sztuczny horyzont.
Swego rodzaju anegdotycznie, ale też i niestety tragiczne
w skutki w warunkach bojowych było to, że do komunikacji
załogi służyły kartki w specjalnej skórzanej kopercie,
przesuwanej na podajniku linkowym pomiędzy kabinami.
Część Karasi wyposażona była w kabinie obserwatora w drugi
drążek sterowy, który w warunkach normalnej eksploatacji
był wyjmowany z jarzma i przechowywany w specjalnym
uchwycie na ścianie kabiny obserwatora. Mało kto wie, że
na Karasiu prowadzono próby urządzenia radiowego, które
miało funkcjonalność odpowiadającą dzisiejszemu faksowi
i miało umożliwić przekazywanie drogą radiową oznaczonych
na mapie wyników rozpoznania.
Karaś zaprojektowany był jako metalowy wolnonośny
dolnopłat z kadłubem o konstrukcji półskorupowej z płatem
o kesonowej konstrukcji opatentowanej przez inż. Franciszka
Misztala. Podwozie stałe, wolnonośne o amortyzacji olejowopowietrznej z charakterystycznymi owiewkami, które
w warunkach polowych było często demontowane. Zbierane
w toku użytkowania spostrzeżenia i usterki sprzętu pozwoliły
wprowadzić szereg istotnych zmian konstrukcyjnych
i usprawnień podczas okresowych przeglądów i remontów.
Samolot ten miał rozpiętość 13,95 m, długość 9,68 m.
Napęd PZL.23B stanowił silnik gwiazdowy 9-cylindrowy
PZL Bristol Pegaz VIIIA o mocy startowej 710 KM, który
napędzał dwułopatowe śmigło drewniane o stałym skoku
produkcji firmy Szomański pozwalające osiągnąć prędkość
maksymalną 319 km/h (w rzeczywistości trochę więcej,
ale był zakaz regulaminowy przekraczania tej prędkości ze
względu na pogorszanie się własności pilotażowych) oraz
pułap około 7000 m. Zasięg lotu Karasia wynosił 1260 km.

(Zdjęcia i ilustracje z archiwum autora, wszelkie kopiowanie
i powielanie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody
zabronione.)

Samolot ten miał bogate wyposażenie dodatkowe
i oprzyrządowanie m.in. po raz pierwszy zastosowano w nim

Bohaterski Karaś
Marek Rogusz
Wbrew temu, co lansowano przez wiele lat
w komunistycznej wizji historii i propagandy, polskie
przedwojenne lotnictwo było dość rozbudowane ilościowo
(porównując współczynniki o charakterze ekonomicznomilitarnym, można wręcz powiedzieć, że było potężniejsze
niż Siły Powietrzne, którymi współcześnie dysponuje
Rzeczpospolita Polska). W obliczu narastającego wyścigu
zbrojeń i napięcia międzynarodowego wywoływanego
polityką Niemiec hitlerowskich, władze wojskowe II RP
przystąpiły do opracowania planu wszechstronnego rozwoju
armii, który obejmował także lotnictwo. W maju 1936 r. gen.
Ludomił Rayski przedłożył pięcioletni projekt rozbudowy
lotnictwa do 1942 r. Zakładał on wystawienie 106 eskadr
mobilizacyjnych, dysponujących 886 samolotami. Niestety,
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realizacja planu nie przebiegała najlepiej, gdyż nakłady
na lotnictwo, które było i jest bronią kosztowną zostały
ograniczone. II RP była młodym państwem, które wiele
dziedzin państwa i gospodarki, praktycznie budowało od
zera, nie było go stać na spiralę zbrojeń rozpoczętą przez
hitlerowskie Niemcy.
Sytuację naszego przedwojennego lotnictwa
wojskowego komplikowała, niestety, struktura dowodzenia,
wg której lotnictwo było częścią armii lądowej, podlegającą
Dowództwie Lotnictwa, Sztabowi Lotniczemu oraz
Inspektorowi Obrony Powietrznej Państwa. Każda
z w/w komórek organizacyjnych miała niejasno określone
i dublujące się czasami kompetencje oraz zupełnie różny
tzw. tryb pokoju i tryb wojenny. Podstawowy poziom
organizacyjny polskiego lotnictwa stanowiły Pułki Lotnicze:
1 Pułk Lotniczy (PL) w Warszawie, z bazą na lotnisku
Okęcie, 2 PL w Krakowie z bazą na lotnisku Rakowice, 3 PL
w Poznaniu z bazą na lotnisku Ławica, 4 PL w Toruniu z bazą
na tamtejszym lotnisku, 5 PL z bazą na lotnisku Lida (niektóre
jednostki stacjonowały w Wilnie-Porubanku), 6 PL z bazą na
lotnisku Lwów-Skniłów. Pułki lotnicze nie miały specjalizacji
(np. pułk myśliwski), chociaż w latach dwudziestych
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rozważano taką opcję, lecz dzieliły się na Dywizjony,
a te z kolei na Eskadry, które w sposób bardziej lub mniej
formalny dzieliły się na klucze (lub plutony w przypadku
lotnictwa towarzyszącego). Lotnicwo wojskowe obejmowało
eskadry myśliwskie, bombowe, liniowe, towarzyszące.
Na uzbrojenie polskiego lotnictwa Karaś wszedł
w 1936 r. (40 egz. PZL.23A), a w latach 1937-38 roku do
jednostek lotniczych trafiło łącznie 210 samolotów PZL.23B.
Wersja A była potem zasadniczo wykorzystywana jako
samolot szkoleniowy. Natomiast wersja B, trafiła do eskadr
liniowych.
Karasie otrzymały eskadry:
• w 2 PL - 21, 22 i 24;
• w 3 PL - 31,32,34 i 35;
• w 4 PL - 41, 42;
• w 5 PL - 51, 55;
• w 6 PL - 64, 65.
W 1938 r. Karasie weszły tymczasowo na wyposażenie
kilku eskadr bombowych z 1 Pułku Lotniczego i służyły tam
kilka miesięcy. Jednymi z ciekawszych epizodów pokojowego
użytkowania Karasi był fakt, że załoga z 11 EL dnia 26
listopada 1936 r. z powodu mgły wylądowała przymusowo
w terenie Rzeszy w Prusach Wschodnich. Po kilku dniach
załoga i samolot wróciły do kraju. Karasie w 1938 r.
uczestniczyły w tzw. incydencie wileńskim (demonstracja
siły) oraz miały wspierać operację przyłączenia Zaolzia,
ale do ich użycia bojowego nie doszło. Pod koniec 1938 r.
podjęto decyzję o rozwiązaniu 11, 12 i 35 EL. Dokonano tego
ostatecznie w 2 kwartale 1939 r.. Karasi było za mało (część
stracono w wypadkach) i stany samolotów w eskadrach były
dalekie od przewidzianych etatami 10 sztuk, dlatego samoloty
z rozwiązanych eskadr zasiliły inne jednostki.

Lot samotnego PZL.23B opisany we wspomnieniach lotnika
41 EL, trwał 4 godziny i odbywał się na wysokości 7000 m.
Nie napotkano obcych maszyn, rozpoznawano zgrupowania
wojsk niemieckich w rejonie Gdańska, Królewca i Olsztyna.

Karaś z nr 4 z 34 Eskadry Rozpoznawczej
Arch. Marek Rogusz

W nocy z 23-24 sierpnia 1939 r. przeprowadzono
mobilizację jednostek lotniczych. Personel techniczny
pozbierał z magazynów wyposażenie materiałowe
i techniczne, a personel latający polowe przydziały: mapy,
maski p-gaz i pistolety VIS. Wyjątkiem była 41 Eskadra
Rozpoznawcza (eskadry liniowe zmieniły w większości
nazwę na rozpoznawcze), którą przerzucono dopiero 1
września 1939 r. rano. Następnie rzuty kołowe (naziemne)
eskadr i powietrzne (samoloty) przesunięto na tajne lotniska
polowe (alarmowe). Niestety, nie są znane pełne składy
osobowe polskich jednostek lotniczych działających we
wrześniu 1939 r. Ogółem eskadra latająca na „Karasiach”
wg etatu pokojowego liczyła około 180 żołnierzy - pilotów,
obserwatorów, strzelców pokładowych oraz żołnierzy
personelu naziemnego (mechanicy różnych specjalności,
wartownicy, kierowcy, administracja, lekarze, sanitariusze
itp.).

Karasie z 12 Eskadry Liniowej w locie ćwiczebnym w okolicach
Warszawy, 1938 r.
Arch. Marek Rogusz

Zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa po aneksji
Austrii, a następnie Czechosłowacji przez Hitlera wymuszała
przygotowania lotnictwa do wojny. Zmieniona struktura
organizacyjna określona w planie działania polskiego lotnictwa
wojskowego na wypadek wojny przewidywała utworzenie
lotnictwa dyspozycyjnego: wydzielenie 5 eskadr myśliwskich
(tworzących Brygadę Pościgową) i 9 eskadr bombowych
(4 eskadry wyposażone w nowoczesne samoloty bombowe
PZL.37 Łoś, oraz 5 eskadr wyposażonych w samoloty
rozpoznawczo-bombowe PZL.23 Karaś tworzących
łącznie Brygadę Bombową pod dowództwem pułkownika
dyplomowanego Władysława Hellera) i podporządkowanie
ich bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi. Pozostałe jednostki
- tworzące Lotnictwo Armijne - rozdzielono pomiędzy 7
wielkich zgrupowań wojsk lądowych: sześć Armii i jedną
Samodzielną Grupę Operacyjną (SGO).
Mało znany jest fakt, że Karasie z 41 i 42 EL
wykonały zadania rozpoznawcze na terytorium III Rzeszy.

Zdjęcie PZL.23B z późniejszej serii produkcyjnej, samolot ma
zdemontowany reflektor na lewej goleni podwozia i zamontowany
maszt antenowy nowego typu, 1939 r
Arch. Marek Rogusz

Na Sieradzkich Szlakach

19

1 września 1939 r. rozpoczęła się wojna. Tutaj
pryska pewien mit związany z udziałem naszego lotnictwa
w kampanii wrześniowej – nie zostało ono zniszczone na
ziemi w pierwszym dniu wojny, jak chciała tego faszystowska
propaganda Goebelsa, a za nią bajkę tę powtarzali niektórzy
historycy. Uderzenie hitlerowskiej Luftwaffe 1 września
1939 r. na polskie lotniska trafiło w próżnię – zniszczeniu lub
uszkodzeniu uległy samoloty szkolne, będące w naprawach
lub złomowane oraz część stałej infrastruktury lotniskowej.
Stan „Karasi” w momencie wybuchu wojny był
następujący:
• PZL.23A - 25 sztuk w szkołach lotniczych, 10
w remontach;
• PZL.23B - 20 sztuk w szkołach lotniczych, 10
w rezerwie, 45 w remontach, 114 w jednostkach bojowych.
Niezwykle trudno w krótkim artykule ująć ogrom
poświęcenia polskich lotników, a czasem i beznadzieją
sytuację w jakich przyszło im wykonywać zadania bojowe.
Trzeba przyznać, że szczególnie w odniesieniu do załóg
samolotów bombowych (Karasie i Łosie) załogi wykonujące
zadania bojowe składały się często ze strzelców poborowych
i pilotów, a czasem i nawigatorów o stosunkowo niedużym
stażu. Spora liczba Karasi została uszkodzona podczas
lądowań na polowych lotniskach (niezbyt udana konstrukcja
goleni podwozia i braki doświadczenia w operowaniu na
lotniskach polowych). Karaś w ogóle nie był samolotem
łatwym w pilotażu, wymagał bardzo dużej uwagi w zakrętach
i przy podchodzeniu do lądowania. Po obciążeniu bombami
maszyna robiła się jeszcze trudniejsza w pilotażu z powodu
silnika o niewystarczającej mocy.

Bardzo duże zasługi oddały załogi Karasi
w rozpoznaniu ruchów wojsk nieprzyjacielskich, często
przynosząc informacje, które umożliwiły uniknięcie
rozbicia, czy też okrążenia polskich dywizji przez jednostki
niemieckie. Należy podkreślić, że Karasie były wyposażone
w radiostacje nadawczo-odbiorcze. Jednak łączność radiowa
praktycznie nie funkcjonowała w polskiej armii w relacji
powietrze-ziemia-powietrze we wrześniu 1939 r. Często więc
bardzo ważne wyniki rozpoznania do sztabu kurier wiózł
motocyklem lub samochodem, co naturalnie, ograniczało ich
aktualność i przydatność w podejmowaniu decyzji. Podczas
kampanii wrześniowej na niektórych Karasiach wymieniano
k.m.-y obserwatora i strzelca na nowoczesne i szybkostrzelne
PWU FK wz. 37 tzw. Szczeniak.
Kolejny mało znany fakt, dotyczy tego, że 41 ER
odebrała jako uzupełnienie samoloty PZL.43A tzw. bułgarski
Karaś, które nie zdążyły wyjechać z Polski przed wybuchem
wojny. 41 ER była jedyną jednostką polską używającą bojowo
ten typ samolotu (2 maszyny).
Tabela 1 syntetyzuje dokonania jednostek bojowych
walczących na Karasiach w kampanii wrześniowej. Należy
podkreślić, że dane w tabeli mogą być niepełne, w lotach
bojowych wzięły udział także, Karasie ze szkolnictwa, które
stanowiły uzupełnienie jednostek bojowych. Prawdopodobnie
2 Karasie po 17 września 1939 r. wpadły w ręce Armii
Czerwonej. Po ataku ZSRR na Polskę 17 września 1939 r.
do Rumunii przeleciało 14 PZL.23B z lotnictw armijnych
oraz kilkanaście Karasi I i II z innych jednostek, w tym
także szkolnych (Radom, Dęblin) W wyniku przeglądów
i częściowej kanibalizacji udało się uzyskać 19 sprawnych
samolotów, które oznaczane były PZL 23 Karaś - bez wersji.
Po przystąpieniu Rumunii do wojny po stronie osi, nasze
Karasi brały udział w ataku na ZSRR, potem walczyły pod
Stalingradem, patrolowały Morze Czarne. Ostatnie Karasie
w Rumunii złomowano w rok po zakończeniu wojny. PZL.43
były używane w Bułgarii, przez całą wojnę wykorzystywano
je dość oszczędnie, brak części zamiennych wymusił
kanibalizację kolejnych maszyn. Ostatnie z nich wycofano
z użytku w 1944 r.

Wypalone szczątki Karasia nr „3” z (2) 22 Eskadry Bombowej, który
po walce z Messerschmittami lądował awaryjnie niedaleko klasztoru
w Gidlach 3 września 1939 r. Z załogi Gustaw Hławiczka, obserwator
ppor. Tadeusz Kalinowski i strzelec sam. Andrzej Ustupski, uratowali
się pilot i obserwator
Arch. Marek Rogusz

Załogi Karasi wzięły udział w szeregu akcji
bojowych, z których do najbardziej spektakularnych, ale też
i okupionych dużymi stratami należą ataki na hitlerowskie
kolumny pancerne w okolicach Częstochowy, Radomska
i Łodzi.
Mało kto wie, że Karasie były jednymi z pierwszych
samolotów, które na początku wojny bombardowały teren III
Rzeszy (2 września) i tak np.:
• załoga plut. pil. Buczyłko, pchor. obs. Gębicki i kpr.
strz. Gara, rozpoznawała pogranicze polsko - niemieckie
w rejonie Wrocławia i zbombardowała zakład przemysłowy
w Ohlau (Oława);
• załoga w składzie por. pil. obs Czesław Malinowski,
por. pil. Bolesław Kuzian, pchor. Kisielewski z 41 ER; około
godz. 11 zbombardowała dworzec kolejowy w Niedzicy co
zostało potwierdzone w niemieckim komunikacie wojennym
z tego dnia.
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Niemieccy żołnierze przy palącym się jeszcze wraku PZL.23B Karaś
z 32 Eskadry Rozpoznawczej, który został zestrzelony przez ogień
z ziemi podczas ataku na niemiecką kolumnę wojskową 3 września 1939
r. obok wsi Prusak niedaleko Walichnowy. Przed samolotem leży ciało
jednego z lotników, cała załoga ppor. obs. Ludwik Dembek, kpr. pil.
Edward Kościelny i kpr. strz. Kazimierz Tyrakowski poległa
Arch. Marek Rogusz

Należy podkreślić, że wprowadzenie w pełni
metalowego samolotu, o skomplikowanej konstrukcji,
dużej szybkości i krytych kabinach stanowiło znaczący
skok techniczny w stosunku do użytkowanych w 1936 r.
dwupłatowych lekkich samolotów bombowych Potez XXV
oraz Breguet XIX. Wymagało to opracowania programów
szkoleniowych dla załóg i personelu obsługi i wyrobienia
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zupełnie nowych nawyków związanych
nowoczesnego jak na owe czasy sprzętu.

z

obsługą

bombowego. Podczas walk wrześniowych samoloty te
dostarczały wielu cennych informacji o ruchach wojsk
nieprzyjaciela i zadawały straty bombardując kolumny
pancerne. Załogi Karasi wykazały ogromne bohaterstwo
walcząc z przeważającymi siłami niemieckimi. Karasie
poniosły największe straty w naszym lotnictwie, ponad 90%
stanu początkowego!
Wynikało to przede wszystkim z:
• użycia Karasia jako samolotu bombowoszturmowego, do której to roli nie był wystarczająco
opancerzony i uzbrojony; przyjęta taktyka bombardowania
sekwencyjnie nadlatujących pojedynczych maszyn lub
kluczy;
• wykonywanie zdań bez osłony własnych samolotów
myśliwskich;
• w warunkach lotniska polowego często możliwe
było załadowanie małego zestawu bomb, inaczej samolot
nie mógł oderwać się od grząskiej powierzchni niewłaściwie
wybranych lub przygotowanych lotnisk polowych;
• małej prędkości lotu i słabego uzbrojenia
strzeleckiego, co przy przewadze liczbowej i technicznej
Luftwaffe powodowało łatwość jego zestrzelenia;
• strat wynikających z uszkodzeń niewystarczająco
wytrzymałych goleni podwozia lub braku praktyki lądowań
w warunkach polowych lub niewłaściwych lotnisk polowych;
oraz
• strat wynikających z zestrzeleń przez własne oddziały,
które nie znały sylwetek własnych samolotów i często
ogarnięte paniką wywołaną atakami lotniczymi strzelały do
wszystkiego co pojawiało się w powietrzu. Sylwetki Ju 87
i Karasia były pod pewnymi kątami widzenia dość podobne,
a więc w kampanii wrześniowej zdarzały się pomyłki obu
stron co do zestrzeliwania własnych samolotów.

PZL.23B nr 44.217 „8” z 41 Eskadry Rozpoznawczej po uszkodzeniu
podczas lądowania na lotnisku polowym w Zielonce. Obok samolotu
widać resztki „chojarów”, którymi zamaskowano maszynę. Zdjęcie
wykonano w drugiej połowie września 1939 r.
Arch. Marek Rogusz

PZL.23 we wrześniu 1939 r. nie był już samolotem
nowoczesnym i szykowano jego następcę PZL.46 Sum.
Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w tym czasie
przez hitlerowską Luftwaffe samolot Junkers Ju 87 Stuka
reprezentował porównywalny poziom techniczny co
Karaś, przy przeznaczeniu i założeniach projektowych.
Późniejsze działania wojenne na różnych frontach II wojny
światowej wielokrotnie potwierdzały tezę, że jednosilnikowe
samoloty bombowe, czy też rozpoznawcze o 2-3 osobowych
załogach, bez względu na to jak były wyposażone, używane
w warunkach w których nie dysponowano absolutną przewagą
powietrzną ponosiły bardzo dotkliwe straty – niestety Karasie
były pierwszym argumentem potwierdzającym tę tezę. Może
dlatego PZL.23 Karaś jest u nas samolotem nieznanym
i niedocenianym? Niesłusznie! Samoloty PZL 23 Karaś we
wrześniu 1939 r. stanowiły poważną część wyposażenia
eskadr naszego lotnictwa wojskowego około 30%. De facto
był to podstawowy typ samolotu rozpoznawczego i lekkiego

Poświęcenie załóg tych samolotów i jego zasługi są
bez precedensu!
Jeżeli jakiemuś polskiemu samolotowi września
należy się pomnik to PZL.23 Karaś na pewno na niego
zasłużył!

Tab. 1
Jednostka
org. pokojowej
21 EB

Przynależność
w czasie
pokoju
2 PL

Jednostka
org.
wojennej

Przynależność
w czasie
wojny

1 EB

II Dywizjom
Bombowy
Lekki z Brygady Bombowej

22 EB

2 PL

2 EB

II Dywizjom
Bombowy
Lekki z Brygady Bombowej

55 EL

5 PL

55 SEB

Brygada Bombowa

4 EB

VI Dywizjom
Bombowy
Lekki z Brygady Bombowej

5 EB

VI Dywizjom
Bombowy
Lekki z Brygady Bombowej

64 EB

65 EB

6 PL

6 PL

Stan
wyjściowy
samolotów

Działania bojowe

10

1 Eskadra wykonała 32 loty bojowe i zrzuciła około 10.000
kg bomb. Straty wyniosły 9 zabitych i 6 samolotów Karaś.
4 maszyny przekazano do VI Dywizjonu Brygady Bombowej.

10

2 Eskadra wykonała 38 lotów bojowych i zrzuciła około
12.000 kg bomb. Straty wyniosły 10 zabitych, 6 rannych
(jeden z nich dostał się do niewoli) oraz 5 samolotów
Karaś. 5 samolotów przekazano VI Dywizjonowi Brygady
Bombowej.

10

55 Samodzielna Eskadra Bombowa wykonała 40 lotów bojowych i zrzuciły na nieprzyjaciela około 14.000 kg bomb.
Poległo 11 lotników eskadry. 9 samolotów eskadry zostało
zniszczonych, a jeden przejęła 31 Eskadra.

10

4 Eskadra wykonała 39 lotów bojowych, zrzucając około
14.000 kg bomb. Straty jednostki wyniosły 6 poległych i
8 rannych (3 dostało się do niewoli) oraz 21 zniszczonych
samolotów Karaś (10 etatowych i 11 otrzymanych jako uzupełnienie z 1,2 i 42 Eskadry).

10

5 Eskadra wykonała 32 loty bojowe i zrzuciła około 11.000
kg bomb. Straty wyniosły 3 zabitych i 7 rannych lotników
oraz 19 samolotów Karaś (10 maszyn etatowych oraz 9
otrzymanych jako uzupełnienie z 1, 2 i 42 Eskadry).
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C.d. Tab. 1 ze str. 21

24 EL

31 EL

32 EL

2 PL

3 PL

3 PL

24 ER

31 ER

Armia
“Kraków”
potem Armia
“Lublin”

Armia “Karpaty”

9

31 Eskadra Rozpoznawcza wykonała 48 lotów bojowych i
zrzuciła około 8.000kg bomb. Zginęło 6 lotników jednostki,
3 dostało się do niewoli, otrzymała jako uzupełnienie 5 Karasi oraz 2 samoloty Czapla. Straty wyniosły 10 samolotów
Karaś i 1 Czapla, a do Rumunii ewakuowano 4 Karasie i 1
Czaplę.

10

32 Eskadra Rozpoznawcza wykonała 28 lotów rozpoznawczych i zestrzeliły jeden samolot wroga (Hs-126). Straty
wyniosły 14 zabitych i 2 rannych lotników oraz 8 samolotów Karaś. Dwa samoloty przekazano do bazy w Brześciu.

32 ER

Armia “Łódź”

10

34 Eskadry wykonała 48 lotów bojowych. Straty w
personelu latającym wyniosły: 4 lotników (i 1 mechanik)
zabitych, 2 ciężko rannych i 3, którzy dostali się do niewoli.
Eskadra straciła wszystkie 10 Karasi.

8

41 Eskadra wykonała 32 loty bojowe, zrzucono, 1500 2000 kg bomb. Straty wyniosły 6 poległych, 8 samolotów
Karaś i 2 PZL.43.

34 EL

3 PL

34 ER

Armia
“Poznań”

41 EL

4 PL

41 ER

Armia “Modlin”

10

42 Eskadra wykonała 21 lotów bojowych, zrzucając około
2.500kg bomb. Straty wyniosły 3 zabitych i 2 rannych oraz
3 samoloty Karaś. Siedem maszyn przekazano do Brygady
Bombowej.

7

51 Eskadra wykonała 22 loty bojowe, zrzucając na 4.000
kg bomb, otrzymała jako uzupełnienie 1. Eskadra straciła
7 samolotów; 1 został ewakuowany do Rumunii. Straty
wyniosły 4 zabitych oraz 9 zaginionych lotników.

42 EL

4 PL

42 ER

Armia “Pomorze”

51 EL

5 PL

51 ER

SGO “Narew”

Działania PZL.23B Karaś
w gardzieli częstochowskiej
Dariusz Solarz, Robert Kielek
Tak w żargonie lotników - weteranów nazywano
obszar od Częstochowy po Radomsko. To na tym odcinku
1 IX 1939 r. dwie niemieckie armie dokonały wyłomu
w obronie polskich wojsk prąc najkrótszą drogą na Warszawę.
To tu po raz pierwszy w historii lotnictwa użyto samolotów
rozpoznawczo bombowych PZL.23B Karaś do celów prawie
szturmowych. Takie zastosowanie narzucała nowoczesna
wojna klinów pancernych i zmechanizowanej piechoty.
Załogi latające na Karasiach zwalczały z małej wysokości
bombami i bronią pokładową wrogie kolumny co wymagało
nowego typu latania. W polskim lotnictwie takie zadania
mógł wykonać tylko Karaś i spełnił ten obowiązek ponad
miarę swoich możliwości, ponosząc ciężkie straty. A bój
ten szedł o pierwszą (w dziejach II wojny światowej) próbę
bombowego przeciwuderzenia, przeciwko nacierającemu
Wermachtowi.
Na północ od Radomska niemiecka 8 armia i część
zmotoryzowanych dywizji 10 armii już 1 września w obrębie
przedpola Warty i Widawki związały walką główne siły Armii
Łódź. W obliczu niekorzystnych dla Polaków wydarzeń
na polu walki i braku odwodów, nie było możliwości
wzmocnienia rejonu Częstochowy i Radomska. Dowództwo
Armii Kraków borykało się z podobnymi problemami, nie

22

10

24 Eskadra wykonała 57 lotów bojowych i zrzuciła 8.000kg
bomb. Straty wyniosły 2 zabitych i 2 rannych, a jeden
lotnik dostał się do niewoli. W czasie wojny jednostka
otrzymała jako uzupełnienie 4 samoloty Karaś i 1 Mewa.
Straciła zaś 5 Karasi i Mewę, tak, że do Rumunii ewakuowała 9 samolotów Karaś i ponadto 1 Łosia.

posiadało także pełnych informacji o ilości niemieckich
dywizji na tym terenie.
16 Korpus Pancerny (1 i 4 Dywizja Pancerna) trzon dziesiątej, najmocniejszej z niemieckich armii, miał
ułatwione zadanie, gdyż na jego drodze stały tylko na
południowym skrzydle Armii Łódź - Wołyńska Brygada
Kawalerii płk. Juliana Filipowicza, a na północnym
skrzydle Armii Kraków - 7 Dywizja Piechoty. Korpus ten
po przekroczeniu granicy, błyskawicznym zdobyciu Krzepic
i rozbiciu szwadronu kawalerii w Wilkowiecku, będącego
północną flanką 7 Dywizji Piechoty starł się z WBK pod
wsią Mokra. Należy tu zwrócić uwagę na wielką ofiarność
żołnierzy płk. Filipowicza, którzy wielokrotnie w sposób
heroiczny odpierali ataki niemieckich czołgów niszcząc wiele
z nich. Niestety, pomimo ofiarności żołnierzy z 7 Dywizji
Piechoty nie udało się zatrzymać rozpędzonej hitlerowskiej
machiny wojennej. Drogami z południa i zachodu, w kierunku
Radomska, nadciągały niemieckie kolumny pancerne, które
mogły jeszcze powstrzymać tylko polskie lotnictwo.
Żeby unaocznić sytuację panującą na tym odcinku
frontu, zamieszczamy między innymi niektóre meldunki
lotników z 32 Eskadry Rozpoznawczej Armii Łódź:
1 wrzesień - Depesza do Naczelnego Dowództwa:
Melduję, że dnia 1 IX 39 godz. 17.15 lotnik stwierdził kolumnę
motorową długości około 6 km wychodzącą z m. Krzepice na
Kłobuck. Czoło m. Krzepice.
2 wrzesień - Meldunek telefoniczny do Naczelnego
Dowództwa: Kolumna samochodów długości 9 km z Rosenberg
na Bocianowice o godz. 9.30. Kolumna pancerna długości
7 km z rejonu Rosenberg na Radłowice; na szosie duży ruch
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samochodów; wszystko posuwa się w kierunku pn.-wsch. Na
pn. od Częstochowy w rejonie Kuźnica - Czarny Las duża ilość
czołgów.
3 wrzesień - Meldunek telefoniczny do Naczelnego
Dowództwa: Godz. 14.30 - Nowa Brzeźnica-Radomsko
następuje kolumna broni pancernej. Na całej drodze czołgi
ciężkie. Kruszyna-Radomsko czołgi lekkie. Rudniki-PławnoRadomsko mieszana kolumna samochodowa. Z Radomska
duża kolumna czołgów na Kamieńsk. Z Kamieńska kolumna
na Gorzkowice, a z Radomska na Przedbórz. Czoło drugiej
kolumny o godz. 14.30 w m. Kodrąb (12 km na wsch.
od Radomska). Gen. Rómel prosi, aby te kolumny przed
zmrokiem zbombardować. Godz. 19.30 na szosie GidleRadomsko kolumna pancerna około 3 km długa w marszu
na Radomsko. Czoło w lasach płd. Radomsko (mogła to
być kolumna dłuższa, gdyż czoło jej wchodziło do lasu).
Droga Gidle-Orzechów ruch samochodów (luźna kolumna)
długości około 1500 m w kierunku na Orzechów (7 km pd.
wsch. Radomsko). Druga kolumna Strzałków (3 km płd. wsch.
Radomsko) - Dmenin (7 km płd. wsch. Radomsko) kolumna
samochodów, długości około 1 km w ruchu na Dmenin. Czoło
przy Dmenin. Godz. 19.50 na szosie m. Przerąb (15 km. pd.
wsch. Gorzkowice) - Krosno (9 km. płd. wsch. Gorzkowice).
Gorzkowice ruch samochodów w dużych odstępach (300
m) w kierunku na Gorzkowice. Mogą to być i czołgi. Godz.
19.45 z rejonu lasów płd. Kodrąb i płn. Granice (pomiędzy
Radomsko i m. Przedbórz) ogień art. i k.m. (po wylądowaniu
dziury w płatach). Godz. 18.00 załoga zaobserwowała nalot
9 samolotów bombowych na Łódź i rejon Łodzi. Powstały
liczne pożary. Ponadto obserwator stwierdził duże pożary w m.
Kamieńsk, Radomsko, Brzeźnica, Częstochowa. Z Kruszyny
na Radomsko kolumna pancerna długości 7 km posuwa się
na Radomsko. Jej elementy przednie Radomsko i Przedbórz.
Pan generał prosi nakazać bombardowanie.

W tej sytuacji po analizie spływających meldunków
Wódz Naczelny Edward Rydz-Śmigły wydał rozkaz
zbombardowania nieprzyjacielskich jednostek.
2. września doszło do pierwszych konfrontacji
naszego lotnictwa z niemieckimi kolumnami motorowopancernymi. Dwie lwowskie eskadry bombowe (4) 64 i (5)
65 wchodzące w skład Brygady Bombowej (w sumie 18
Karasi - jeden nie dotarł nad cel) w godzinach południowych

zbombardowały niemieckie czołgi na szosie między
Kłobuckiem a Częstochową. Pomimo dobrze wykonanego
zadania 64 Eskadra Bombowa poniosła ciężkie straty.
Cała załoga jednego zestrzelonego Karasia dostała się do
niewoli, w drugim w trakcie przymusowego lądowania
zginął obserwator, dwa następne wskutek ostrzału również
przymusowo lądowały pod Radomskiem, a kolejne dwa
na własnym lotnisku Nosów k/Białej Podlaskiej. Tak więc
eskadra straciła 6 z 10 samolotów, 1 lotnika, a 3 dostało się do
niewoli. 65 EB straciła 5 z 8 samolotów (jeden przymusowo
lądował po ostrzelaniu przez własną obronę przeciwlotniczą
i nie brał udziału w akcji) i 1 lotnika (zginął od własnej
OP).
W tym samym czasie pięć załóg Karasi z 24
Eskadry Rozpoznawczej Armii Kraków z powodzeniem
zbombardowało niemiecką kolumnę zmotoryzowaną na
szosie między Ligotą a Częstochową. Eskadra nie poniosła
strat.
Mniej szczęścia miała załoga Karasia nr 44.185
z krakowskiej (1) 21 Eskadry Bombowej, która w tym dniu
prowadziła rozpoznanie w rejonie Radomska. Polski samolot
zaatakowany przez 4 Messerschmitty 109D w pobliżu mostu
kolejowego we wsi Bobry, nie miał szans na oderwanie się
od wroga. Po pierwszym ostrzale przez pilota z I./ZG 2
Hptm. Johannesa Gentzena, Karaś zapalił się i spadł na łąkę
we wsi Wygoda pod Radomskiem. Załoga w składzie: pilot
sierż. Wojciech Uryzaj, obserwator pchor. Rudolf Wilczak
i strzelec kpr. Władysław Ścibich zginęła. Była to jedna
z pierwszych tragedii lotniczych na tym terenie. Lotników
pochowano na cmentarzu w Gidlach (gdzie do dziś istnieje
symboliczna mogiła), a w 1952 r. zostali ekshumowani na
cmentarz w Radomsku.
Na dzień 3 września zaplanowano jeden
z największych w kampanii wrześniowej zmasowanych
nalotów na niemieckie jednostki pancerne w okolicach
Radomska. Wzięły w nim udział dwie krakowskie eskadry
bombowe 1 (21) i 2 (22), oraz 55 Samodzielna Eskadry
Bombowa z Lidy.
Przed południem, wykonując lot rozpoznawczy
w okolicach Radomska (nad wsią Kietlin), załoga Karasia
z 55 SEB została zaatakowana, tak jak w poprzednim
przypadku, przez 4 Messerschmitty Hptm. Johannesa
Gentzena, który po krótkiej walce dokonał kolejnego
zestrzelenia. Tylny strzelec kpr. Bolesław Leśniewski
i obserwator ppor. Czesław Podogrodzki prawdopodobnie
zginęli podczas tej potyczki. Pilot plut. Henryk Borys
dotkliwie poparzony w ostatniej chwili ratując życie opuścił
samolot. Wylądował kilka metrów przy drodze pomiędzy
Bugajem a Dmeninem, gdzie natychmiast został wzięty do
niewoli przez niemieckich żołnierzy. Jego Karaś rozbił się
ok 150 m od drogi i spłonął. Załoga została pochowana za
kościółkiem we wsi Bugaj. Następne samoloty z 55.SEB
podążały trójkami nad cel. Pierwszy klucz (trzy samoloty)
pomimo ataków Messerschmittów dokonał skutecznego
bombardowania niemieckich kolumn pancernych w rejonie
Kruszyna - Gidle - Radomsko i szczęśliwie powrócił na
lotnisko w Maryninie k/Radzynia Podlaskiego. Drugi klucz
nie miał tyle szczęścia. Po celnym zrzucie bomb, Karaś
został zaatakowany przez Messerschmitty z I./ZG 3.Tym
razem samolot ostrzelał Lt. Reinhold Meßner. Wprawdzie
większość publikacji podaje taką wersję, ale w/g naocznych
świadków to obrona przeciwlotnicza niemieckiej kolumny
pancernej dokonała ostatecznego zestrzelenia. Z pewnością
Niemcy mieli ułatwione zadanie, ponieważ Karaś po walce
z Messerschmittem dymił i wyraźnie tracił wysokość. Z
płonącego Karasia tuż przed katastrofą wyskoczył tylny
strzelec kpr. Czesław Buziuk, ale z powodu małej wysokości
spadochron się nie otworzył. Lotnik poległ na miejscu. 100
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m dalej samolot rozbił się na łące urywając podwozie o rów
melioracyjny. Silnik oderwał się od kadłuba, a samolot
stanął w płomieniach. Niestety pilot kpr. Czesław Borzęcki
i obserwator Tadeusz Frąckowiak również polegli. Całą
załogę pochowano na cmentarzu w Kobielach Wielkich.
Kolejny klucz po zbombardowaniu celu, bez strat powrócił
na lotnisko.
Przed południem doszło do następnej tragedii. Załoga
Karasia z nr.D1 z krakowskiej (1) 21 Eskadry Bombowej
w składzie: pilot plut. Wacław Buczyłko, obserwator kpt.
Stefan Alberti i tylny strzelec pchor. Mieczysław Mazur
po udanym bombardowaniu i ostrzale kolumny z broni
pokładowej została zaatakowana przez eskadrę z 3 Staffel.
Zwycięzcą okazał się Olt. Josef Kellner-Steinm. Z bardzo
małej odległości oddał krótką salwę z wszystkich karabinów
maszynowych i działek. Strzelec M. Mazur poległ na
miejscu a pilot i obserwator wyskoczyli na spadochronach
i pomimo bliskiej obecności wroga zdołali, dzięki pomocy
mieszkańców Katarzynowa, ukryć się w lesie. Strzelca
pierwotnie pochowano na miejscu katastrofy (pole wsi Karsy
- nadal w tym miejscu znajduje się symboliczna mogiła).
Obecnie spoczywa wraz z kolegami z 55 EB na cmentarzu
w Kobielach Wielkich.

Stanisław Obiorek, obserwator ppor. Tadeusz Król, strzelec
kpr. Ignacy Mularczyk) a Messerschmittem 109 .Pilotowi tej
maszyny udało się zgubić nieprzyjaciela i oddalić w kierunku
północno-zachodnim. W okolicy Sieradza (50 km od celu
bombardowania) dopadły samotnego Karasia kolejne
samoloty nieprzyjaciela. W wyniku tej walki samolot polski
stanął w płomieniach i rozbił się na polach przysiółka Kozy
w podsieradzkiej wsi Dąbrowa Wielka. Z załogi ocalał tylko
pilot, ratował się skokiem ze spadochronem. Prawdopodobnie
na konto polskiego strzelca należy zaliczyć zestrzelenie
Messerschmitta Olt. Dietrica Hrabaka. Tadeusz Król i Ignacy
Mularczyk zostali pochowani na miejscu katastrofy. W 1952
r. zostali ekshumowani na cmentarz w Sieradzu przy ul.
Wojska Polskiego. (Szerzej o tej załodze relacja w nr 4\2012
kwartalnika Na Sieradzkich Szlakach.)
W tym samym czasie Uffz. Willi Lohrer zameldował
zestrzelenie Karasia na północ od Górnika. Ponieważ
w okolicy nie ma takiej miejscowości czy wsi, wszystko
wskazuje na to, że chodzi o wieś Górki lub Górka. Do
niedawna byliśmy przekonani, iż była to załoga z (1) 21EB
wymieniona powyżej. Po obejrzeniu najnowszych zdjęć
Karasia z numerem taktycznym „5” z krakowskiej (2) 22 EB
(na razie bliżej nie zidentyfikowanej załogi) zestrzelonego
w Pławnie (spadł nieopodal parkanu cmentarza) można
przypuszczać, że chodzi właśnie o ten samolot.

Karsy. Karaś nr D1 1(21)EBL
Arch. Marek Rogusz

Do zestrzeleń przyczyniła się również w dużej mierze
niemiecka obrona przeciwlotnicza. Trafionemu pociskiem
z działa 88 mm nad wsią Zagórze Karasiowi z krakowskiej
(2) 22 Eskadry Bombowej, wybudował się w powietrzu
silnik. Załoga nie miała żadnych szans na ratunek. Pilot kpt.
Kazimierz Słowiński, obserwator por. Stanisław Walkow
i tylny strzelec kpr. Stanisław Korytowski pochowani zostali
na cmentarzu w Gidlach (gdzie do dziś istnieje symboliczna
mogiła). W 1952 roku lotnicy zostali ekshumowani na
cmentarz w Radomsku. Tego dnia kolejna załoga z 22 EB
została zestrzelona nad m. Olesno. Miasto to znajduje się
ok. 70 km (w linii prostej) od Radomska. Możemy więc
przypuszczać, że lotnicy po porannym bombardowaniu
wykonywali dodatkowe zadanie rozpoznania terenu lub byli
ścigani przez wrogie samoloty. Załoga (pilot pchr. Józef
Jeleń, obserwator ppor. Władysław Żupnik i tylny strzelec
kpr. Stanisław Kapturkiewicz) jest pochowana na cmentarzu
w Oleśnie, a nad ich mogiłą górują dwa kilkumetrowe
betonowe spadochrony. Druga maszyna z 22 EB została
zestrzelona nad wsią Gnaszyn. Obecnie Gnaszyn to dzielnica
Częstochowy. Z załogi (pilot kpr. Mikołaj Jurcewicz,
obserwator pchr. Jan Klimek i tylny strzelec sam. Jerzy
Biskup) ocalał tylko strzelec, który dostał się do niewoli.
Jego koledzy spoczywają na cmentarzu w Częstochowie.
Po południu w celu kontynuowania nalotów
bombowych z polowego lotniska Wsola k\ Radomia
wystartował kolejny klucz z (1) 21 EB. Tym razem również
doszło do konfrontacji z niemiecką obroną przeciwlotniczą
i Messerschmittami. W trakcie przelotu na trasie KłomniceGidle doszło do walki pomiędzy Karasiem (załoga: pilot. kpr.
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Pławno. Karaś nr 5 2(22)EBL
Arch. Marek Rogusz

Kolejny Karaś z krakowskiej (2) 22 Eskadry
Bombowej został zaatakowany przez Messerschmitty.
Uszkodzony samolot został dodatkowo ostrzelany przez
obronę przeciwlotniczą usytuowaną na dziedzińcu klasztoru
w Gidlach. Niemcy tak się zaangażowali, że przypadkiem
ostrzelali wieżę klasztoru. Samolot przeleciał nad cmentarzem
i awaryjnie lądował pod lasem gidelskim. Z załogi (Gustaw
Hławiczka, obserwator ppr. Tadeusz Kalinowski i strzelec
sam. Andrzej Ustupski) uratował się pilot i obserwator.
Strzelec został pochowany na cmentarzu w Gidlach (gdzie
do dziś istnieje symboliczna mogiła). W 1952 r. został
ekshumowany na cmentarz w Radomsku.
Spośród 158 zidentyfikowanych poległych lotników
Września, prawie co czwarty (24%), poległ lub zmarł od ran
odniesionych w gardzieli częstochowskiej. W porównaniu do
stanów osobowych eskadr, z których lotnicy ci się wywodzili,
ich danina krwi nie była mniejsza, aniżeli straty walczącej
w gardzieli, przeciw tym samym czołgom, Wołyńskiej
Brygady Kawalerii w bitwie pod Miedźnem i Mokrą. Mimo
to, tylko Wołyńska Brygada Kawalerii doczekała się po
wojnie należnych jej honorów, jak w wykutych w kamiennym
pomniku na cmentarzu opodal pobojowiska w Miedźnie.
Dla poległych obok lotników, pomnika podobnego już nie
starczyło. (Te słowa pochodzą z Raportów J. Molskiego
w formie maszynopisu 1989 r.)
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Gidle. Karaś nr 3 1(21)EBL
Arch. Marek Rogusz

Celem tego artykułu jest choćby skrótowe nakreślenie
losów walczących załóg Karasi w gardzieli częstochowskiej.
Zapoznanie się z powyższym materiałem uzmysłowi
Czytelnikom jak wielką ofiarę złożyli lotnicy polscy z eskadr
bombowych i rozpoznawczych w czasie walk obronnych
na tym odcinku frontu w ciągu tylko dwóch dni kampanii
wrześniowej.

Mamy świadomość że opisane tu w skrócie epizody
lotnicze nie są wszystkimi jakie zaistniały w okolicach
Radomska w pierwszych dniach wojny. Opisaliśmy te,
które zapamiętali świadkowie, zostały szerzej opisane
w publikacjach, zostały potwierdzone badaniami terenowymi
i zachowanymi fotografiami z miejsc upadków samolotów.
Mamy nadzieje że nadchodzący czas pozwoli na odkrycie
kolejnych zdarzeń i okoliczności lotniczych tragedii.
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku od
kilku lat starało się o upamiętnienie ofiarności naszych
lotników w postaci nazwania jednego z nowo budowanych
rond im. Lotników Września 1939 r. W tym roku Rada
Miejska w Radomsku zaproponowała nadanie tej nazwy
rondu mającemu powstać przy ul. Brzeźnickiej. Propozycję
tą TPM przyjęło z wielkim zadowoleniem i obecnie czeka
na jego finalizację. Mamy nadzieję, że w przyszłości stanie
na nim piękny pomnik z sylwetką Karasia z wbudowanymi
oryginalnymi fragmentami pozbieranymi z wrześniowych
pobojowisk.

Mapa zestrzeleń

1. m. Kietlin
2. m. Wygoda
3. m. Zagórze
4. m. Pławno
5. m. Gidle

Karaś z 55SEB
Karaś z 1(21)EBL
Karas z 2(22)EBL
Karaś z 2(22)EBL
Karas z 1(21)EBL

d-ca ppor.obs. Czesław Podogrodzki
d-ca pchor.obs. Rudolf Wilczak
d-ca por.obs. Stanisław Walkow
załoga nie zidentyfikowana
d-ca ppor.obs.Tadeusz Kalinowski

6. m. Karsy
Karaś z
7. m. Olszynki Karaś z
8. m. Gnaszyn Karaś z
9. m. Olesno Karaś z
10.m. Kozy
Karaś z
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1(21)EBL d-ca kpt.obs. Stefan Alberti
55SEB
d-ca ppor.obs. Tadeusz Frąckowiak
2(22)EBL d-ca pchor.obs. Jan Klimek
2(22)EBL d-ca ppor.obs. Władysław Żupnik
1(21) EBL d-ca ppor.obs. Tadeusz Król
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Walki we wrześniu 1939 roku na
terenie Warty i okolic
Maciej Milak
I. W PRZEDEDNIU OBRONY
Omawiany teren znajdował się we wrześniu 1939r.
w pasie działania dwóch wielkich jednostek bojowych:
10 Dywizji Piechoty (DP) gen. bryg. Franciszka DindorfAnkowicza i Kresowej Brygady Kawalerii dowodzonej (do
4 września) przez płk. Stefana Hanka-Kuleszę. Jednostki te,
obok 28, 30 i 2 DP wchodziły w skład Armii Łódź, która we
wrześniu 1939 r. broniła obszaru ówczesnego województwa
sieradzkiego.
Dwa miesiące przed wybuchem wojny na odcinek
Glinno, Dzierżązna, Włyń, Kamionacz przybył mjr Kubalski
z 28 pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi (dalej: 28 p. SK)
wraz z grupą saperów i batalionem Obrony Narodowej (ON)
w celu budowy umocnień obronnych. Wykonano wówczas
szereg betonowych bunkrów, zorganizowano umocnione
stanowiska dowodzenia oraz sieć punktów obserwacyjnych
dla artylerii.
Obszaru tego miała bronić 10 DP, składający się
z trzech pułków piechoty: 28, 30 i 31 oraz 10 pułku artylerii
lekkiej (10 pal.). Odcinek Glinno (na pn.) po Grądy (na pd)
przypaść miał w obronie 28 pułkowi Strzelców Kaniowskich
( pSK) pod dowództwem ppłk. Wincentego Kurka. To na
tym pułku spoczął w dniach 4-5 września główny ciężar
obrony pozycji na linii rzeki Warty pod Glinnem, Dzierżązną
i Włyniem.

1939 r. Przejście Prosny w Wieruszowie

II. KONCENTRACJA ODDZIAŁÓW
10 DP zakończyła koncentrację 29 sierpnia, a gen.
Dindorf-Ankowicz umieścił swój sztab w Sieradzu.
Zadaniem 10 DP, stanowiącej najbardziej wysunięte na pn.
skrzydło armii Łódź, było pobicie nieprzyjaciela, którego
natarcia spodziewano się z rejonu Międzybórz Syców przez
Kępno w ogólnym kierunku na Sieradz. Dywizja miała
w razie przewagi przeciwnika prowadzić walki opóźniające
na przedpolu rz. Warty, a następnie przejść do uporczywej
obrony tej rzeki na odcinku Glinno - Strońsko. Sąsiadowała
ona na północy z 25 DP (armia Poznań), której stanowiska
znajdowały się w rejonie Kalisza, a na pd. z 28 DP. 10 DP
miała bronić odcinka o szerokości 28 km, a więc prawie trzy
razy większego od przewidzianego regulaminem.
Na rozkaz dowódcy armii Łódź płk Jerzy Zientarski
dowódca piechoty dywizyjnej 10 DP utworzył oddział
wydzielony ( OW nr 1 ). Zadaniem oddziału w składzie: 28
pSK, I dywizjon 10 pal ( I/10 pal), bataliony ON Kępno,
Ostrzeszów, 5 i 6 szwadron 1 pułku kawalerii KOP, 42 komp.
kolarzy i 91 komp. czołgów TK było rozpoznanie kierunku
natarcia Niemców i opóźnianie jego marszu na linię Warty.
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Po drugiej stronie granicy ugrupowała się niemiecka
24 DP pod dowództwem gen. por. Friedricha Olbrichta
z Chemnitz, wchodząca w skład X Korpusu Armijnego gen.
art. Wilhelma Ulexa razem z 30 DP. Jednostki te stanowiły
lewe skrzydło 8 niemieckiej armii gen. J. Blaskowitza. 24
niemiecka DP, która w następnych dniach atakowała polskie
pozycje nad Wartą, ugrupowana była w okolicy Międzyborza.
Z lewej strony 31 pułk piech. (pp) ppłk. Krampfa atakować
miał po osi Chojnik - Antonin – Mikstadt - Grabów n/Prosną,
a dwa pozostałe pułki niemieckie 32 pp. i 102 pp. zgrupowane
na prawym skrzydle po osi Ostrzeszów - Bukowina Grabów. Garnizon 31 pp. (dowódca ppłk. Krampf) znajdował
się w miejscowości Plauen, 32 pp. (dowódca ppłk Horn)
w miejscowości Teplitz Schönau, a 102 pp. (dowódca ppłk.
Rittau) w m. Chemnitz. 24 DP wspierały także: 24 pułk
artylerii z Altenburga pod dowództwem ppłk. Hartmana oraz
I dyw. 60 p. art. ciężkiej z Frankenberga pod dowództwem
mjr (?) Hoffmanna, a także inne mniejsze oddziały dywizyjne
oraz lotnictwo niemieckiej 4 Floty.
III. WYDARZENIA W DNIACH 1-2 WRZEŚNIA
1939R.
Siłom niemieckim w dniach tych opór stawiły
oddziały wydzielone. Niemiecka 24 DP napotkała w rejonie
Ostrzeszowa na opór II/28 pSK i batal. ON Ostrzeszów,
a w rejonie Kępna opór postawił bat. ON Kępno. Wywiązała
się walka, po której wojska niemieckie zajęły Ostrzeszów
i Kępno. Pod koniec pierwszego dnia wojny OW nr 1
wycofał się na linię Prosny. O świcie 2 września niemiecka
24 DP zaatakowała. Od razu punkt ciężkości walki zaznaczył
się na obu skrzydłach pozycji pośredniej: pod Grabowem
i Węglewicami na rz. Prośnie. W południe gen. Rómmel
nakazał odwrót 10 DP za Wartę. Płk Zientarski utrzymywał
stanowiska nad Prosną z wyjątkiem rejonu Grabowa do
wieczora. Wieczorem nastąpił odmarsz OW nr 1 znad Prosny
przez Wojków do Gruszczyc. Drugą linię opóźnienia dla tego
oddziału stanowiła rz. Łużyca.
Wyładowanie Kresowej Brygady Kawalerii
1 września przydzielona na pn. skrzydło obrony
armii Łódź Kresowa Brygada Kawalerii, której zadaniem
było wypełnienie luki między armią Łódź i Poznań
znajdowała się w trakcie przewozu transportami kolejowymi
z garnizonów pokojowych do obszaru operacyjnego
w rejonie stacji wyładowczej Szadek. Brygada składała
się z następujących pułków: 20 pułk ułanów (p.uł.) im.
Króla Jana III Sobieskiego z Rzeszowa pod dowództwem
płk dypl. Andrzeja Kunachowicza, 22 p. uł. podkarpackich
z Brodów pod dowództwem płk. dypl. Władysława Płonki,
6 pułk strzelców konnych (p.s.k.) im. Hetmana Wielkiego
Koronnego St. Żółkiewskiego z Żółkwi pod dowództwem
ppłk. dypl. Stefana Mossora, 13 dywizjon artylerii konnej
(d.a.k.) z miejsca postoju w Brodach pod dowództwem ppłk.
Ludwika Grzęsło. Do Kres.Bryg.Kaw. przydzielono także 4
bat. strzelców (mobilizowany w Łodzi przez 31 p. SK), 42
komp. czołgów TK oraz 61 dywizjon pancerny (dyw. panc.).
W nocy z 1/2 IX przybywały już pierwsze oddziały.
Około godz. 15:00 2 IX przybył do Szadku dowódca
brygady. W tym czasie miał do dyspozycji już większość
brygady. Pod wieczór brakowało mu jeszcze kilku
szwadronów i trzech baterii artylerii 13 d.a.k. 1 bateria d.a.k.
wyładowała się w Szadku do południa. Przed godziną 17:00
jej dowódca kpt. Lewandowski otrzymał rozkaz dołączenia
do 20 p.uł. stojącego w rejonie Rossoszycy. Zajęto tu
stanowiska ogniowe w pobliżu wsi Lipiny. 20 p.uł. zakończył
już wyładowanie i stał w tym czasie w rejonie m. Rossoszyca
Rożdżały. Niepełny jeszcze 6 psk. rozmieścił się w rejonie
Prusinowice - Grzybów. Reszta oddziałów Kres. Bryg. Kaw.
i dowództwo brygady w rejonie Szadku. Zadaniem brygady
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na dzień następny było zakończyć wyładowanie i nadzorować
kierunek na miasto Warta. Stał już na nim w rejonie
Rossoszycy 20 p.uł. z 1/13 d.a.k. Około godz. 15:00 dowódca
pułku otrzymał rozkaz natychmiastowego obsadzenie
obronnie Rossoszycy w kierunku na m. Wartę i Sieradz. W
wykonaniu tego zadania 3/20 p.uł. zajął stanowisko obronne
w lesie na zach. od Rossoszycy i wysłał patrol dla nawiązania
łączności z piechotą nad Wartą. 4 szw. / 20 p.uł. zamknął
kierunek na Sieradz w lesie na północ od Miedźna. 2/20
p.uł. w rejonie Międzylasek (obecna nazwa miejscowości
Miedze) dozorował kierunek pn. Reszta pułku i kompania
tankietek (TK) w Rossoszycy. O godz. 23:00 bezpośrednio po
zameldowaniu przez szwadrony o zajęciu stanowisk nadszedł
rozkaz dowódcy brygady natychmiastowego przejścia pułku
do rejonu Sikucin Jamno. W ten sposób pułk przez całą noc
był w ruchu. W dniu tym przybył również (przydzielony
do brygady) 61 dyw. panc. Pod dowództwem kpt. Alfreda
Wójcińskiego. Dywizjon w składzie dwóch szwadronów:
pancernego i czołgów zmobilizowany został w dniach 24/25
sierpnia we Lwowie. W nocy 28/29 sierpnia transportem
kolejowym opuścił Lwów i 2 września o świcie rozładował
się na stacji Poddębice. Następnie marszem kołowym
przeszedł do wsi Wilamów, gdzie stacjonował 2 i 3 września.
Kres. Bryg. Kaw. wciąż jeszcze oczekiwała w rejonie
Rossoszyca – Szadek brakujących oddziałów. Dopiero
wieczorem ok. godz. 20.00 wyładowały się w Szadku: 2
i 3 bateria 13 d.a.k, lecz wciąż brakowało jeszcze 4 baterii,
dowództwa 13 d.a.k, czterech szwadronów liniowych,
jednego szwadronu ckm, jednego plutonu ppanc. 20 p. uł. po
całonocnym marszu przybył do rejonu Sikucin - Jamno około
godz. 6:00. Wkrótce po tym otrzymał rozkaz wyruszenia do
miasta Warta z zadaniem osłony pn. skrzydła 10 DP oraz
zapewnienia podstawy wyjściowej na zachodnim brzegu
rzeki dla przewidywanych działań brygady 4 września.

kontynuując przemarsz w kierunku Błaszek i Warty (...) Błaszki
ze swoim ważnym mostem zdobyte zostały w nocy przez II
batalion 32 pp. Ten marsz wymagał od wszystkich, także
od oddziałów zmotoryzowanych, szczególnie przy ciężkiej
artylerii I/60 wielu poświęceń. Jednym z pocieszających
momentów tej trudnej drogi było zestrzelenie polskiego
samolotu rozpoznawczego ogniem karabinów maszynowych
(...).
W ciągu dnia drogami od zachodu nadciągała fala
wojska i ludności cywilnej, która była wielkim utrapieniem
dla przemieszczających się na stanowiska żołnierzy. Kolumny
uchodźców stanowiły również niezły kąsek dla niemieckich
samolotów. Tak dzień ten wspomina strzelec kompanii ON
Mikstat (Batalion ON Ostrzeszów) Stanisław Gloc: Kuchnia
polowa wydała nam gorącą kawę, ruszamy w stronę Brzezin.
Tam były nasze wojska oraz wielka liczba uciekinierów, także
szosa do Błaszek była cała zajęta. Po krótkim odpoczynku
ruszamy szosą na Sieradz. Po kilku kilometrach skręcamy
na lewo i polnymi drogami doszliśmy do miasteczka Warta.
Przechodzimy most na rzece Warcie, wokoło mostu działka
przeciwlotnicze. Wysoko ponad głowami słychać szum
samolotów podążających na wschód. Od Warty szliśmy
około 4 km. Dowódca zarządza odpoczynek w lesie obok
szosy. Szosą setki, może tysiące uciekinierów z tłumokami na
plecach, rowerami, wozami.
OW nr 1 przekraczał rzekę Wartę przez cały dzień
i wieczór 3 września. 28 p. SK ppłk. W. Kurka przeszedł
Wartę w godzinach popołudniowych. Potem miały zająć
wyznaczone im odcinki obrony. Warto jeszcze zaznaczyć,
iż już w tym okresie uwidocznili się niemieccy dywersanci
ostrzeliwując między innymi żołnierzy II/28 p.SK. Szeregi
28 pułku przerzedziły się także z powodu dezercji żołnierzy
narodowości ukraińskiej. Z jednego tylko baonu III/28 pułku
zbiegło w nocy z 3/4 września 17 Ukraińców.

Niemcy na rynku w Poddębicach. Wrzesień 1939.

IV. ZAJMOWANIE GŁÓWNYCH STANOWISK.
BOMBARDOWANIE ROSSOSZYCY I OKOLIC 3 IX
1939R.
W nocy OW nr 1 odchodzi na zasadniczą linię obrony.
Żołnierze byli utrudzeni forsownym marszem. Ruch wojska
ogromnie utrudniało zaopatrywanie pododdziałów. Dowódca
10 DP, wiedząc o ciężkim położeniu gł. 28 p. SK, wydzielił
jedną kampanię z 30 pp., aby razem z 91 kompanią czołgów
osłaniała odwrót pułku. Świt 3 września zastał pułk pod m.
Łubna i Gruszczyce. Droga z Włocina do Gruszczyc pełna
była taborów wojskowych i mas cywilów spływających
w kierunku Sieradza. Około godz. 14:00 po 16-godzinnym
marszu 28 p. SK dotarł do Warty, w ciągu godziny przebył
mosty i znalazł się na prawym brzegu. W tym momencie
zakończyło się działanie OW nr 1.W kronikach niemieckich
24 DP zapisano: 3 września ruszono naprzód. Pomimo
trudności napotkanych w terenie, deptano wrogowi po piętach,

Radostów koło Wieruszowa

NALOT NIEMIECKI POD ROSSOSZYCĄ.
3 września w godzinach popołudniowych niemieckie
samoloty przeprowadziły nalot na kolumnę ludności cywilnej
i częściowo wojska, ciągnące się szosą Warta - Szadek. Bomby
spadły głównie na szosę na zach. i wsch. od Rossoszycy
oraz na samą miejscowość. Prześledźmy relacje naocznych
świadków.
Strz. Stanisław Gloc (cyt. powyżej) relacjonuje: Od
strony Warty słychać ryk samolotów, szły nisko, ok. 300
metrów. Nasze 2 ckm kierują lufy na samoloty. Dowódca
komp. lornetką obserwuje, woła, żeby nie strzelać, to są
nasze samoloty. Ja leżałem na wznak i widziałem cienką
smużkę dymu ku ziemi. W pierwszej chwili myślałem, że nasze
samoloty zrzucają odezwy. Powietrze rozdziera straszny huk
czterech bomb. Na szosie panika nie do opisania, płacz kobiet
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i dzieci, krzyk rannych, kwik koni i bydła. (...) Znów huk bomb.
(...) Kompania nie miała strat. Poszedłem zobaczyć tam, gdzie
te bomby spadły: 3 na szosę, a jedna ok. 100 m. w las. Tu,
niedaleko leja, leżały zwłoki 6 żołnierzy. Na szosie niedaleko
siebie były trzy leje średnicy ok. 3m, zabici i ranni leżeli obok
szosy. Uciekinierzy, ażeby przejechać na wschód, pousuwali
wszystkie przeszkody w rów albo za rów.(...) Spędziliśmy tu
całą noc. Rano przed wschodem słońca w dwóch jedziemy
rowerami po kawę do naszej kuchni. Nieomal na całej trasie
do Rossoszycy leżeli zabici mężczyźni, kobiety i dzieci,
rannych nie było, zapewne ich zabrano. W Rossoszycy koło
kościoła był jeden wielki lej. Wkoło spalone domy. Umysłowo
chorzy siedzą na kominach spalonych domów, trzymają nogi
w popiele.
Por. Stanisław Sydor ze sztabu 10 DP, wysłany do
ppłk. Kurka, tak wspomina wykonanie rozkazu: Jadąc do 28
p. SK, widziałem w lasach na wschód od m. Warta dużo koni
Kres. Bryg. Kaw. W Warcie zastałem jeden szwadron 20 p. uł.
rtm. Ptaka, który miał utrzymywać łączność z pn. skrzydłem
10 DP. Ppłk. Kurkowi zameldowałem o zamierzonym zwrocie
zaczepnym K.B.K. W drodze powrotnej byłem świadkiem
bombardowania pod Rossoszycą taboru 28 p. SK i uchodźców,
wśród których byli wariaci z Warty wypuszczeni ze szpitala
w bieliźnie. Zabito 4 żołnierzy i 7 uchodźców.

Warta IX 1939.
Wł. M. Milaka

Dnia tego zbombardowany został także pluton
techniczny 91 komp. czołgów rozpoznawczych. Zginął
sierżant Michał Lesiuk, rannych zostało dwóch strzelców,
uszkodzenia odniosły prawie wszystkie pojazdy. Straty
poniosła także kolumna amunicyjna I dyw. 10 pal, utracono
także część wozów. Poważne straty odniósł oddział Kres.
Bryg. Kaw. Straty poniósł także pluton łączności III/28 p. SK.
Zginęło 7 żołnierzy, 8 raniono, zniszczona została radiostacja.
Postój brygady 3 września nie miał cech odpoczynku, bo
od rana oddział znalazł się pod ciągłym bombardowaniem
lotniczym, które wprawdzie poczyniło dopołudnia niewielkie
straty (kilku rannych w 22 p. uł.), ale wznieciło pożary
w okolicznych wioskach i wyczerpywało nerwowo ludzi
i konie. Około godziny 15:45, gdy 20 p. uł. z baterią 1/13
d.a.k. wyruszył z m. Boczki na Rossoszycę nastąpił nalot 28
bombowców nieprzyjaciela na maszerujący pułk. Straty były
duże (1 oficer, 2 podoficerów i 12 ułanów zabitych, większa
ilość rannych, rozbite konie i wozy). Inne źródła podają, że
zginęło 9 żołnierzy (1 oficer i 8 ułanów), 16 ułanów rannych,
10 koni zabitych, 20 koni rannych. Poległym oficerem był
ppor. rez. Jan Zając (d-ca III plutonu szwadr. ckm 20 p. uł.).
Zginął w miejscowości Borek Lipiński. Ciężko ranny został
szef 4 szwadronu st. wachm. Zygmunt Makara, z 22 p. uł.
ranny został d-ca II plutonu 2 szwadronu pchor. Koba.
Podczas nalotu zaskoczona została również 1 bateria
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13 d.a.k. W wyniku nalotu przez 6 samolotów niemieckich
bateria straciła 1 zabitego i 2 rannych. W trakcie prowadzonych
w roku 1999 komasacji mogił na cmentarzu w Rossoszycy,
przeprowadzono badania archeologiczne 3 mogił polskich
żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Ostatecznie znana
jest liczba poległych. Ustalono, iż w utworzonej zbiorowej
mogile spoczywa 3 żołnierzy 28 pSK oraz 1 oficer, 3
podoficerów oraz 10 ułanów 20 pułku ułanów Kresowej
BK , a także 1 cywil. Wszyscy zginęli najprawdopodobniej
w wyniku nalotu. Świadczyć mogą o tym odniesione przez
nich obrażenia. Badania te potwierdziły, iż największe
straty poniosły jednostki 20 p. uł., którego oddziały zostały
rozproszone i zbierały się w pobliskich zagajnikach w okolicy
Rossoszycy do zmroku. Po zebraniu się rozproszonego
pułku, po otrzymaniu wiadomości o rezygnacji d-cy 10 DP
z dalszego działania pułku i polecenia wstrzymania marszu
płk. Kunachowicz (d-ca 20 p.uł.) zdecydował się na powrót
do rej. Sikucin, dokąd przybył o godz. 20:00. Około godz.
20:00 w Szadku wyładowują się: 2 i 3 bateria oraz tabor
13 d.a.k. Nadal brakowało dowództwa 13 d.a.k. i 4 baterii.
W międzyczasie dowódca brygadyrazem z szefem sztabu
zameldował się u gen. Rómmla w Łodzi, od którego otrzymał
zadanie wysunięcia się pod Błaszki, skąd rozpoznawać miał
na Brzeziny, Brąszewice, Kalisz, nawiązania łączności
z 25 DP armii Poznań, a w razie natarcia sił nieprzyjaciela
opóźniać jego działanie i odchodząc na Wartę, przedłużyć
pn. skrzydło 10 DP. 3 września o godz. 23:45 gen. DindorfAnkowicz d-ca Grupy Operacyjnej wydaje rozkaz operacyjny
do działań obronnych nad Wartą na odcinku Sieradz. W celu
wykonania tego rozkazu, obronę podzielono na 3 odcinki,
z czego pn. o nazwie Kamionacz składał się z 28 p. SK,
4 batalionu strzelców, baonu ON, I/10 pal. (bez baterii).
Dowódcą odcinka został płk. J. Zientarski.
V. BÓJ NA LINII RZEKI WARTY W DNIACH
4-5 IX 1939R.
W nocy z 3/4 września d-ca Grupy Operacyjnej gen.
Ankowicz udał się do dcy 28 p. SK ppłk. Kurka do m. WłyńLetniki, gdzie zorientował się w położeniu i dowiedział
o miejscu postoju płk. Zientarskiego (folwark bez nazwy
w lesie na pd. od Rossoszycy). Po przybyciu tam generał
rozkazał obsadzenie częściowo przygotowanych stanowisk
na wschodnim brzegu Warty od Glinna po Kamionacz
(Grądy). U płk. Zientarskiego obecny był również płk. Sudoł,
d-ca kaliskiej brygady ON, któremu gen. przekazał d-two
nad batalionami ON Kępno i Ostrzeszów. W nocy oddziały
polskie przystąpiły do zajmowania pozycji obronnych. I tak:
w 28 p. SK I batalion mjr Kubalskiego obsadził lewe skszydło.
Odcinek obrony batalionu biegł wzdłuż wałów obronnych
rzeki, od miejscowości Grądy na styku ze stanowiskami 31 p.
SK, przed Kamionaczem. 1 komp. ckm por. Wróbla obsadziła
tam betonowe schrony. Dalej na pn. 7 kompania, a między 7
kompanią, a pd. częścią Włynia stanowiska zajęła 9 kompania.
Kluczowa jednak pozycja przypadła w udziale II bat. mjr
Korczewskiego. Biegła ona po obu stronach szosy, wiodącej
z m. Warty przez most do Łodzi począwszy od Włynia
na pd., po przez wieś Dzierżąznę aż po Glinno. Odcinek
obrony II bat. umocniony był jedynie pod Glinnem, gdzie
wykonano 4 betonowe schrony i dalej pod m. Brzeg kolejne
2. Razem 6 schronów z wylotem strzelnic na dolinę Warty.
Niestety nie wszystkie były wykończone. Stanowiska pod
Glinnem, które były skrajnym pn. skrzydłem pułku, dywizji
i armii obsadził pluton 5 kompanii oraz II pluton 2 komp.
ckm. pod dowództwem kpr. pchor. Jerzego Nowakowskiego
(tylko 2 drużyny i 2 ckm.) Ckm-y umieszczono tylko w 2
betonowych schronach znajdujących się najbliżej kościoła,
pozostałe 4 bunkry nie zostały wykorzystane przez cały
okres walki! Pomiędzy schronami stanowiska obsadził ww.
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pluton 5 komp. Trzeci ckm. zajął stanowisko w polu między
Glinnem a Dzierżązną. Dzierżąznę obsadziła pozostała część
5 komp., z czego jej III pluton ppor. rez. Kazimierza Lisiaka
zajął stanowiska od szosy Warta-Łódź na pn. w kierunku
wsi. Na pn. od Glinna polskiego wojska nie było, lukę tę
wypełnić miała Kres. Bryg. Kaw. D-two pułku znajdowało się
w leśniczówce Włyń-Letniki. 28 p. SK nie posiadał żadnych
oddziałów odwodowych, poza plutonami specjalnymi. D-ca
pułku, ppłk. Kurek usiłował uzyskać je z odcinka obrony
umocnionego schronami. Do jego dyspozycji odeszła 8
komp. por. Aleksandra Pogorzelskiego oraz po jednym
plutonie 7 i 9 komp., które stanowiły odwód. Luki między
batalionami, komp. ubezpieczać miały ckm-y. I dywizjon
10 pal (1 i 2 bateria) pod dowództwem mjr. K. Sawickiego
zajął stanowiska ogniowe w przerwie leśnej w rejonie Letniki
-Włyń z zadaniem wspierania głównie I bat. 28 p. SK. 91
komp. czołgów rozpoznawczych pod d-em kpt. Stanisława
Kraińskiego przeszła na prawy brzeg Warty i otrzymała
rozkaz wzmocnienia II bat. 28 p. SK, zamykającego szosę
prowadzącą z Warty na Łódź. Dojechało tam 9 czołgów
TK., 4 z nich były jednak w tak złym stanie technicznym,
że trzeba je było holować. Z powodu tak znacznego zużycia
sprzętu, komp. walczyła 5 września na miejscu, prowadząc
ogień z wykopanych stanowisk na skraju lasu (jest to jeden
z dwóch znanych wypadków wykorzystania w 1939r.
okopów czołgowych.). Batalion ON Kępno po przejściu
rzeki biwakował w lesie na wys. Włyń - Kamionacz.
Skoncentrowany w lesie w rejonie leśniczówki Dunaj (pnwsch. od Rudy) batalion ON Ostrzeszów został skierowany
po południu na różne odcinki na wale przeciwpowodziowym
nad Wartą. Batalion Kępno następnego dnia również udał się
do miejscowości Ruda. Do godz. 6:00 wszystkie odcinki były
obsadzone.

Grób polowy Niemca kpt. Witschasa ze 102 pp w rej. Dzierżąznej.
Wł. M. Milaka

SYTUACJA W KRESOWEJ BRYGADZIE
KAWALERII
Kres. Bryg. Kaw. została podporządkowana gen.
Ankowiczowi, jako d-cy Grupy Operacyjnej. W późnych
godzinach wieczornych brygada skoncentrowała się na zachód
od Szadku i o godz. 1:00 4 września wyruszyła w kierunku
Warty, mając w straży przedniej 22 p. uł. Siły główne prowadził
płk. Kunachowicz. Brygada dotarła do miasta Warta o świcie
przed godziną 6:00, przekraczając rzekę po 5 mostach,
a następnie zajęła pozycje do 7 km. na zach. i pd-zach. od
miasta. Tak przebieg marszu relacjonuje kpt. dypl. Zygmunt
Walter- Janke, I oficer operacyjny sztabu Kres. Bryg. Kaw.:
Brygada nocnym marszem przeszła z rejonu Szadek do miasta
Warta. Byłem oficerem kontrolnym na punkcie przejścia.
Sprawdzanie kolejności maszerujących oddziałów nie było
łatwe (...) Trudne do marszu piaszczyste drogi spowodowały
opóźnienie i wkraczaliśmy do Warty w biały dzień. Patrzyłem

z trwogą, czy nie pokaże się niemieckie lotnictwo. Droga
do miasta Warta prowadzi przez szeroką na 2 km pradolinę
z mokrymi łąkami, po obu stronach drogi są szerokie rowy
napełnione wodą. Atak lotniczy w tej sytuacji to katastrofa
dla kolumny. Bez przeszkód osiągnęliśmy m. Warta, szwadron
kolarzy por. Bobra obsadził wzgórze na zachód od Warty. W
folwarku na zach. od tego wzgórza stanął pluton z 22 p. uł.
szpica w okresie marszu, pod d-em ppor. Wacława Zdyba.
Brygada ugrupowała się następująco: 22 p. uł. zajął
stanowiska w rejonie Góra-Głaniszew, 20 p. uł. w rejonie
Chociszew-Raczków-Bartochów- wzg. 189 Małków, 6 p.
SK jako odwód pozostał na wschodnim brzegu w lesie pod
m. Włyń, d-two BK i 13 d.a.k. na stanowiskach ogniowych
na zachodnim skraju m. Warta. 22 p. uł. wspierała 42
kompania czołgów, a 61 dyw. panc. stanowił tylną straż
brygady. Wkrótce miasto Wartę zaczęła ostrzeliwać
niemiecka artyleria, strzelała jedna bateria. Kpt. WalterJanke wspomina: Widać było, jak kładą się serie baterie na
zachodnim skraju miasta. D-ca brygady zatrzymał się przy
skrzyżowaniu dróg na zach. wylocie z miasta, koło kuźni.
Wyjechałem motocyklem na wzgórze, widziałem że szpica z 22
p. uł. jest w walce z nieprzyjacielem, który zajmował wzgórza
na pd-zach. od drogi z Warty na Błaszki. Gdy wróciłem do
d-cy brygady, zaczęła się strzelanina na północ od miasta.
Okazało się, że oddział motocyklistów niemieckich próbował
z tej strony dostać się do mostu na Warcie. Z dachu stodoły
obserwowałem walkę. Na związanych ogniem motocyklistów
wypadł w szyku konnym szwadron 20 p. uł., a od wschodu
ruszyły nasze tankietki. Widziałem, jak panicznie wycofywali
się Niemcy, porzucając motocykle i chowając się w zaroślach
i ogrodach wsi Proboszczowice.
Na odcinku 22 p. uł. większego nacisku nie było,
pierwszą styczność ogniową nawiązała szpica pułku zapewne
przed około godz. 8:00. Ppor. Jankowski, dca III plutonu 1
szwadronu 22 p. uł. relacjonuje:
1 szwadron zajął stanowiska na prawo od szosy Warta
Koźminek (?). Na przedpole wysłany został patrol pod d-em
kpr. Mironowicza. Piechota niemiecka zaczęła obchodzić
pozycje z prawej strony. Po wymianie strzałów nadszedł
rozkaz powrotu za Wartę (...). 22 p. uł. wspierała 2 bat. 13
d.a.k. Około godz. 9:00 również i 20 p. uł. miał kontakt
z niemiecką artylerią. Przed godz. 10:00 pułk meldował
o zbliżaniu się oddziału zmotoryzowanego i posuwaniu się
w kierunku stanowisk na Raczków. Na linii ubezpieczenia
pułku silna strzelanina z broni ręcznej i maszynowej. Około
godz 10:30 d-ca brygady nakazuje zmianę stanowisk 1 i 3
baterii 13 d.a.k. Nowe zostały zajęte na wschodnim brzegu
Warty, za chwilę uczyniła to także 2 bateria. Zadaniem jej
było obrona przejść przez rzekę. 2 bateria stała na stanowisku
do godz. 20:00, a następnie została zluzowana.
Około godz. 11:00 płk. Hanka-Kulesza wydaje
rozkaz oderwania się od nieprzyjaciela i odejście do rejony
wyjściowego w okolice Szadku. Odwrót przez miasto Warta
i mosty na rzece nastąpił między godz. 12:00 14:00 bez ataku
ze strony Niemców. Odskok Kres. Bryg. Kaw. za rzekę Wartę
na wschód, w dodatku bez żadnego powodu, miał zgubne
następstwa: Niemcy już obchodzili wtedy głęboko pn. skrzydło
polskiej 10 DP. Odwrót brygady tak opisuje cytowany powyżej
kpt. Walter-Janke: „D-ca brygady dał rozkaz odwrotu do
rejonu wyjścia, tzn. do Szadka. Mnie polecił pozostać z sobą.
Płk. Hanka-Kulesza czekał aż wszystkie oddziały opuściły m.
Wartę. Przy drewnianym moście na Warcie zatrzymaliśmy
się. Pułkownik polecił rozładować zapakietowany most. Gdy
spojrzałem na niego zdziwiony, powiedział mi, że w rozkazie
d-cy armii jest wyraźne zastrzeżenie, że ten most na Warcie
wolno wysadzić tylko na rozkaz d-cy armii. W ten sposób
most został nienaruszony. Mimo, że odwrót odbywał się
w godzinach południowych, w blasku słońca, szczęście nam
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sprzyjało. Niebezpieczny odcinek drogi przez łąki przebyliśmy
nie atakowani przez lotnictwo niemieckie.
Niestety, brygada nie dopilnowała zniszczenia
mostów i odchodziła w kierunku Szadku. 1 bat. 13 d.a.k
pozostała w lesie na wschód od Dzierżąznej dla uniknięcia
bombardowań z powietrza. Do 6 p. SK wracającego znad
Warty, dołączyły pozostałe oddziały, które wyładowały się
o godzinie 5:00 rano w okolicy Szadku, 20 p. uł. osiągnął
o godz 16:00 część pułku w m. Rożdżały, reszta w m. Sikucin.
6 p. SK stanął w rejonie Prusinowice, reszta odchodzącej
brygady w rejonie Szadku. D-ca brygady płk. Kulesza nie
powiadomił o swoim odejściu d-cę 10 DP, któremu podlegał.
Mało tego, razem z szefem sztabu udał się do Łodzi do d-cy
armii. Niczym nie uzasadnione opuszczenie linii Warty,
niedopilnowanie zniszczenia mostów oraz pozostawienie
wojsk, przez wyjazd do Łodzi spotkało się z ostrą reakcją d-cy
armii. Generał Rómmel zmienił d-cę brygady i wyznaczył
na to stanowisko płk. dypl. Jerzego Grobickiego. Brygada
otrzymała rozkaz natychmiastowego powrotu nad Wartę
z zadaniem obrony linii rzeki Warty na pn. od 10 DP oraz
rozpoznawanie na Uniejów.
PODEJŚCIE NIEMIECKIEJ 24 DP I WALKA O
MOSTY NA RZECE WARCIE
We wczesnych godzinach popołudniowych 24 DP
znalazła się ze 102 pp. i 32 pp. na zachód od miasta Warty.
Niemcom bardzo zależało na szybkim opanowaniu mostów
na długiej 2 km grobli. Wysadzenie tych mostów oznaczałoby
kilkudniową zwłokę dla oddziałów niemieckich, gdyż cały
sprzęt mostowy wykorzystany został wcześniej. Niemcom
brakowało materiałów potrzebnych do budowy mostów
prowizorycznych. D-ca 24 DP gen. Olbricht wydał rozkaz
102 pp. natychmiastowego zajęcia Warty i jej okolic, aby
uniemożliwić Polakom wysadzenie mostów. Kronikarze
niemieccy zanotowali: D-ca dywizji postanowił nie dać
przeciwnikowi czasu na obronę. Razem ze swoim I oficerem
sztabu mjr. Feyerabendem udał się do przodu. Na rynku
w Warcie wyprzedził czołowe oddziały piechoty i pojechał
na przedni skraj, aż do pierwszego mostu na Warcie. Tam
przekonał się, że most nie jest broniony. Bezzwłocznie wysłał
swojego oficera do tyłu, aby jak najszybciej ściągnął wojsko.
Biegiem pośpieszyły pierwsze pośpiesznie zebrane grupy
żołnierzy i obsadziły pierwszy, drugi i trzeci most. Samochody
pancerne polskiego 61 dyw. panc. przejęły po wycofaniu się
na prawy brzeg osłonę głównego mostu na Warcie i ogniem
z ukrytych stanowisk skutecznie zwalczały próby forsowania
mostów. Przekonać się o tym możemy, czytając relację
Niemców: Przy trzecim moście wróg zaatakował i przy
pomocy karabinów maszynowych próbował odebrać mosty.
D-ca dywizjii postanowił skierować na wschodni brzeg rzeki
działko ppanc. i strzelców (z 24 bat. saperów przyp. M.M.),
ale nieprzyjacielskie gniazda karabinów maszynowych dobrze
zamaskowane otworzyły gwałtowny ogień, tak że nieprzyjaciel
zaczynał mieć przewagę. Wówczas część żołnierzy I bat.
102 p.p. i 24 bat. pionierów rozpoczęły torowanie drogi po
obydwu stronach, ponosząc przy tym duże straty. Jeden most
po drugim zostały wzięte. Śmiertelnie zmęczeni żołnierze
przystąpili do rozbrajania ładunków wybuchowych, gdy inni
już szturmowali most. Tu poległ wybitny d-ca kpt. rez. Madel(
bład: winno być Witschas) z 24 batalionu pionierów. Ranny
został d-ca 1 komp. por. von Lśben. Oprócz tego rannych
zostało wielu odważnych mężczyzn.(...) Musiało się udać.
Przy użyciu działka ppanc. z 14 komp. 102 p. p. ostrzelano na
szosie polski wóz pancerny, który strzelał do nas z ukrycia.
Następnie uderzył zwiadowczy samochód pancerny z 24
dywizjonu rozpoznawczego, prowadzony przez Wachtmstr.
Nieschalika, który przedostał się przez zatarasowaną jezdnię
i mosty do maszerującej piechoty, pokonując stanowiska
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ogniowe Polaków. Przyniósł tym garstce żołnierzy podporę
i odciążenie. Wieczorem wszystkie mosty należały do dzielnej
piechoty i saperów.

Warta- ratusz po pożarze IX 1939.
Wł. M. Milaka

D-ca III plutonu 5 komp. 28 p. SK, ppor. K. Lisiak
wspomina: Ściemniało się. Zajęliśmy już stanowiska.
Pole obstrzału było bardzo dobre. Ja zająłem stanowisko
w Dzierżąznej. Wtedy na szosie od strony Warty pojawił się
niemiecki transporter opancerzony. Wystrzelił wzdłuż trasy.
Mosty nie były wysadzone. Klęliśmy. Pojazd zawrócił. Ostatni
most usiłowali zniszczyć jeszcze saperzy z 10 bat. saperów 10
DP z mjr. L. Siemińskim na czele. Niestety mjr został ciężko
ranny (zamordowany w 1940 r. w Katyniu), a kilku saperów
poległo. Niemcy po ciężkiej walce z 61 dyw. panc. utworzyli
przyczółek na prawym brzegu, umocnili się chroniąc mosty,
a tym samym dokonali włamania w zasadniczą linię obrony.
Gdy zapadł zmrok, artyleria niemiecka otworzyła ogień na
polskie stanowiska w rejonie Dzierżązna -Włyń. Po zmroku
odwody 28 p. SK przystąpiły do likwidacji przyczółka
przy mostach. Do przeciwnatarcia pójść miały plutony 7
i 9 komp. 28 p. SK, a także część II bat. 28 p. SK. D-ca I
plutonu 7 komp. ppor. rez. Tadeusz Marzec tak wspomina
to wydarzenie: W nocy z 4/5 września otrzymałem rozkaz
d-cy batalionu, pójść z plutonem swoim do przeciwuderzenia
(razem z innymi plutonami) w kierunku na mosty na Warcie,
gdzie nieprzyjaciel przewiózł na autach pancernych i czołgach
wojsko w sile około kompanii. Niemców wypędziliśmy, a sam
zostałem ranny w lewą rękę.
Oddziały polskie wspierała skutecznie od godz.
18:00 artyleria I/10 pal (w sile 1 i 2 baterii). Działania baterii
uniemożliwiły Niemcom wykorzystanie opanowanego przez
nich mostu na Warcie, który cały czas znajdował się pod
ostrzałem. Sam dywizjon jednak znalazł się w silnym ogniu
artylerii niemieckiej, która zniszczyła lub obezwładniła
większość punktów obserwacyjnych. Ostrzał nieprzyjaciela
spowodował również straty w sprzęcie i zaprzęgach. Kontratak
III i części II bat. 28 p. SK powiódł się tylko połowicznie, otóż
spowodował jedynie, że Niemcy nie posuwali się naprzód.
Zdarzało się, że polskie oddziały trafiały w próżnię. Ppor.
rez. K. Lisiak d-ca plutonu III/5 komp. relacjonuje: W nocy
4/5 września przybiega goniec i mówi Niemcy przekroczyli
Wartę. Na czerwoną rakietę idziemy na bagnety czekaliśmy
na rakietę. W pewnym momencie kompania znajdująca się
z prawej strony podrywa się i rusza na bagnety. My chcąc nie
chcąc zrobiliśmy to samo. Wtedy niemiecka artyleria kładzie
ogień zaporowy bardzo silny. Zaczęliśmy strzelać i biegniemy
po mokrej łące. Dobiegliśmy do jakiegoś rozlewiska. Po linii
słychać: Wróć! Wróć! Przede mną nie było strzelaniny. Część
mojego plutonu nie ruszyła do ataku, została na linii. Nie
poszedł m. in. mój ordynans, niejaki Herskowitz (fabrykant
z Pabianic). Nie prowadziliśmy jednak żadnych walk. W moim
plutonie mieliśmy dwóch rannych (od ognia artylerii). Ranny
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został też ppor. Kiciński z plutonu ckm”. Najprawdopodobniej
pluton ppor. Lisiaka kierował się w kierunku pn-zach.,
stąd nie trafi na Niemców. Nie ulega wątpliwości, że walki
o odzyskanie mostów były zacięte. A co na to kronika
niemiecka: Gdy zapadł zmrok, wróg rozpoczął rozpaczliwe
ataki, by odzyskać mosty.(...) Po przełamaniu oporu, po
walkach wręcz, 5 września wszystkie 5 mostów było w rękach
24 DP.
WALKI POD GLINNEM 4 I 5 WRZEŚNIA
3 września pozycję pod Glinnem (2 betonowe
bunkry) zajęły 2 drużyny k.m. kpr. pchor. Nowakowskiego
i pluton strzelecki 5 komp., czyli łącznie około 50 żołnierzy.
4 września upłynął w miarę spokojnie. W dzień Niemcy nie
atakowali. Dopiero o zmroku niemiecka artyleria III dyw/24
p. art. otworzyła bardzo silny ogień na polskie pozycje.
Polacy nie wytrzymali naporu. D-cy podjęli decyzje, aby
opuścić ostrzeliwane pozycje i zająć stanowisko w Glinnie.
Niestety rozkaz ten nie doszedł do załogi bunkra znajdującego
się przy skarpie blisko kościoła ( w trakcie ostrzału został
nieznacznie uszkodzony). I wtedy stała się rzecz bardzo
dziwna. Jak relacjonuje kpr. pchor. Nowakowski od strony
lasu znajdującego się z tyłu polskich stanowisk padają
strzały, albo od znajdujących się na tym brzegu żołnierzy
niemieckich, albo ze strony dywersantów. Rano blisko
polskich umocnień zjawił się dziwnie zachowujący się
mężczyzna w mundurze polskiego sierżanta (w owijakach),
który zaraz zawrócił w stronę Dzierżąznej. Wcześniej kpr.
pchor. Nowakowski wysłał gońca z meldunkiem do dowódcy
komp., niestety nie wrócił, najprawdopodobniej zastrzelony
przez niemieckich dywersantów. Przeprawiających się od
strony Mikołajewic Niemców z 32 p.p. ostrzeliwała załoga
bunkra, nie przeczuwając zagrożenia z tyłu. Wszyscy polegli
zapewne z rąk niemieckich dywersantów. W następnych
dniach przy bunkrze znaleziono 3 ciała. Niemcy wtargnęli
w polskie umocnienia, tworząc na pn. drugi przyczółek.
Odrzucony ogniem niemieckim z dwóch stron II pluton
2 komp. ckm. oraz pluton 5 komp. wycofały się lasami na
wschód i dopiero następnego dnia dotarły do pułku. Około
godz. 1:00 20 p. uł. osiągnął Brzeg, skąd około godz. 2:00
w szyku pieszym przeszedł odcinek 2 szwadronu nie
napotykając nieprzyjaciela. W czasie tej akcji, pułk był pod
ogniem ckm. z zach. brzegu rzeki. O godz. 3:00 z nieznanych
powodów 20 p. uł. został wycofany z linii poza 22 p. uł. 20
p. uł. wycofał się na pn. od m. Grabina. Po odmarszu 20 p.
uł. rozpoczęły się walki w rejonie Glinna. W nocy 5 września
płk. Kurek postanowił odbić utracone pozycje pod Glinnem.
8 komp/ 28 p. SK por. Pogorzelskiego z 1 plutonem ckm.
otrzymała około godz. 24:00 rozkaz: opanować szybko 2
forty przy kościele na prawym skrzydle pułku, zorganizować
obronę fortów ubezpieczyć się nad Wartą, placówkami
rozpoznając szczególnie dolinę Warty w kierunku na forty.
Por. Pogorzelski relacjonuje: Zaalarmowałem kompanię.
Ruszyłem natychmiast marszem ubezpieczającym (6 km do
pokonania). W drodze meldowałem swoje zadanie na m.
p. d-cy II batalionu mjr. Korczewskiemu, który polecił mi
odesłać 2 drużyny, obsadzające forty. Walka trwała w pełni,
nieraz świst (?)pocisków nieprzyjaciela hamował ostre
tempo marszu. Zatrzymany na 1 minutę przez kpt. Mazura,
d-cę 2 kompanii ckm. II batalionu, by udzielić mu pomocy
swoją kompanią meldowałem o zadaniu. Ogień artylerii i km.
npla. był bardzo silny. W tejże chwili nadjechał konno d-ca
pułku ppłk. Kurek stojąc w ogniu z pełnym spokojem polecił
maszerować mi na forty muszę podkreślić że widziałem
kilkakrotnie dowódcę pułku tuż przy I linii, spokojnego
zachęcającego żołnierzy do walki. Do fortów miałem jeszcze
dobry kilometr marszem ubezpieczonym. parłem do celu.
Dochodząc od pd. do kościoła naraz otrzymałem silny ogień

km., ze skraju zabudowań rzuciłem się natychmiast z całą
kompanią granatem i bagnetem skraj zabudowań zdobyty
ogień km. nieprzyjaciela z następnych zabudowań wzrósł
znacznie - z rejonu kościoła odezwał się też km., podobnie
z cmentarza. Nieprzyjaciel z trzech stron zaczął mi zadawać
straty nie było czasu do namysłu szturmowałem na wieś
bardzo silny ogień załamał jednak nasze kilkakrotne szturmy
masa pocisków świetlnych oświetliły przedpole. Widząc
beznadziejność uderzeń od przodu zdecydowałem się uderzyć
na cmentarz, by wyrwać ludzi spod ognia- rozkaz- wpadłem
między groby. Niemcy pierzchli- skierowali cały swój ogień
na cmentarz. Po wystrzeleniu zielonej rakiety umówiony znak
zbiórki zebrałem 46 ludzi. Z rejonu fortu, kościoła bardzo
silny ogień ckm. (kilkunastu) oraz 2 działek. Postanowiłem
natychmiast meldować o położeniu. Muszę podkreślić, że
nieprzyjaciel nas zaskoczył. Przez umiejętne przepuszczenie
tyraliery szperaczy czołowych i bocznych.

Jeden ze schronów polskich w Glinnie nad Wartą.
Fot. A. Ruszkowski

Po wycofaniu się por. Pogorzelski otrzymał
dodatkowo 100 ludzi plus 1 pluton ckm. z II bat. z zadaniem
stworzenia rygla na prawym skrzydle pułku i bezwzględnego
powstrzymania Niemców. Jednak artyleria niemiecka zadawała
straty zaległym w polu żołnierzom. Wkrótce ukazał się 4 bat.
strzelców, który wyruszył z Boczek o godz. 24:00 w nocy
z 4/5 września i mimo zmęczenia poprzednimi marszami
przebył 20 km nocnego marszu w bardzo szybkim tempie
stając pod Glinnem przed godziną 7:00 5 września z zadaniem
kontrataku na Glinno. Przed godz. 9:00 bat. ruszył do natarcia
z lasu w kierunku pn-zach. Wsparcie ogniowe zapewnić miała
6 bateria 10 pal., przybyła razem z 4 bat. strzelców. Pomoc
była znikoma, gdyż brak było łączności. Bateria zajmowała
stanowiska na Glińskich Ługach. Natarcie wspierać miła
także 1 bateria 13 d.a.k., która działała w okolicy Pierzchniej
Góry samorzutnie. Atakujący żołnierze 4 bat. byli krańcowo
wyczerpani. Pięć dni pisze jeden z oficerów żołnierz nie spał,
jadł trzy razy... Do ruchu naprzód musiałem napędzać kijem,
mimo słabego ognia nieprzyjaciela. Żołnierz nie bał się, był
zbyt zmęczony. Padając zasypiał. Natarcie zepchnęło jednak
oddziały niemieckie 32 pp. poza Glinno i zadało Niemcom
straty. Glinno pozostało jednak w rękach niemieckich, a pod
jego osłoną, a także artylerii przeprawiały się nowe oddziały.
Około południa na wschodnim brzegu znajdowały się już
2 bataliony 24 niemieckiej DP. Ogień artylerii niemieckiej
masakrował żołnierzy 4 bat. strzelców i 8/28 p. SK. Zginął
m in. ppor. rez. Jan Baran z 4 bat. strz. Równocześnie
spod Dzierżąznej nadeszła wiadomość, że nastąpiło tam
przełamanie polskich stanowisk oraz, że nieprzyjaciel
przenika na Rossoszycę. Rozpoczął się bezładny odwrót
spod Glinna w ogniu artylerii i lotnictwa. Straty poniosły
także oddziały zajmujące Włyń i Dzierżąznę, a także artyleria
I/10 pal., która pod ogniem niemieckich ckm. zaprzęgała
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działa i cofała się na wschód. Oddziały polskie w kierunku
Kamionacz wycofały się na Szadek w godz. popołudniowych
5 września rozpoczynając tym samym odwrót. Bój o rzekę
Wartę zakończył się niepowodzeniem.
WALKA 6 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH
POD POPOWEM
4 września 6 psk otrzymał rozkaz samodzielnego
wyjścia w nocy z 4/5 września z rejonu Brodnia na zachodni
brzeg Warty, a następnie uderzenia na południe wzdłuż rzeki,
dla odciążenia nacisku Niemców na 10 D.P. Wymarsz pułku
nastąpił ok. godz. 23.00. Wcześniej jednak ok. 22.00 wysłano
2 podjazdy. Podjazd nr 1 dowodzony przez ppor. Batyckiego
w sile plutonu z 1 szwadronu z drużyną ckm rozpoznać miał
miejscowość Popów i przeprawy na rzece Warcie. Podjazd
nr 2 pod dowództwem por. Bieleckiego w sile 2 szwadron
z drużyną ckm i radiostacją otrzymał zadanie rozpoznania
rejonu i miejscowości Brodnia. Zamiarem dowódcy pułku
było w zależności od otrzymanych meldunków – przeprawić
pułk przez Wartę i uderzyć na południe. W trakcie marszu ku
rzece dowódca pułku otrzymał meldunek od dzielnego ppor.
Batyckiego : 5.IX.39 r. godz. 4.00. Nr. 1 m.p. Strachockie. Do
d-cy Stefan. Melduję, że most Popów – Miłkowice zniszczony.
Promu w m. Strachockie nie ma. Jest natomiast bród.
Przeprawiam się. Ckm odsyłam. Batycki ppor. Od podjazdu
nr 2 otrzymano meldunek, iż Brodnia jest wolna, rozpoznano
bród do przejścia, ale bez sprzętu kołowego oraz informację
o jednostkach nieprzyjaciela na pn. od Warty. Dowódca
pułku wydał rozkaz przeprawienia się bez ckm, a następnie
dokonania wypadu na południe. Ok. 4.00 dowódca pułku ppłk.
Mossor znajdował się w Popowie, gdzie stwierdził, iż most
na rzece podpalony przez żołnierzy kawalerii dywizyjnej 10
D.P. i przez niego dozorowany nadaje się do przejścia tylko
konnych i zmienił swój rozkaz. Uważał, że przejście na zach.
brzeg całym pułkiem jest niewykonalne i ze względu na świt
niecelowe. Ograniczył się tylko do wysłania na zach. brzeg
rozpoznania, a sam z pułkiem zatrzymał się w Popowie.
Podjazd nr 1 ppor. Batyckiego miał dalej rozpoznawać kier.
zach., a nowy podjazd nr 3 rtm. Szelocha w sile 4 szwadronu
otrzymał rozkaz rozpoznania w kier. na m. Warta. Podjazdy
ok. godz. 7.00 otrzymały rozkaz powrotu do Popowa. Ppłk.
Mossor wraz ze sztabem wysunął się na punkt obserwacyjny
w rej. wsi Maszew, na zach. brzegu rzeki skąd ok. 6.00
powrócił do Popowa. W międzyczasie do ppłk. Mossora
dotarł alarmujący meldunek od rtm. Wilczyńskiego z punktu
obserw. ulokowanego na balkonie szkoły w Popowie, że do
wsi Zaspy Miłkowskie przybyli niemieccy motocykliści ( 6
batal.ckm zmot. z 30 D.P. – przyp. MM ). Niemcy natychmiast
ruszyli na przeprawę i przystąpili do gaszenia palącego się
mostu. Zaczęli także przechodzić na wschodni brzeg rzeki.
W związku z tym, iż nie powróciły jeszcze wszystkie patrole
pplk. Mossor postanowił odrzucić Niemców od przeprawy.
Zdecydował sie na związanie nieprzyjaciela od czoła walką
przy moście, a jeden szwadron skierować przez bród na
zach. brzeg rzeki z zadaniem uderzenia na przeciwnika
przy moście. Związać walką Niemców miał pluton ckm pod
dowództwem ppor. Klinka, który zajął stanowiska ogniowe
w m. Łęg Popowski. Jednak Niemcy otworzyli silny ogień
broni maszynowej i uniemożliwili podejście strzelcom do
mostu. 3 szwadron rtm. Zachoszcza ledwie zdążył podejść
do rzeki pod m. Młyny i przeprawić czołowy pluton, gdy
na przeciwległym brzegu pojawili się Niemcy, którzy
natychmiast zaatakowali i odcięli przeprawiony pluton
i udaremnili dalszą przeprawę. Nastąpiła wymiana ognia
przez rzekę. W tym samym momencie wzmógł się nacisk
Niemców od strony mostu na żołnierzy polskich zajmujących
stanowiska w Łęgu Popowskim. Wobec takiej sytuacji ppłk.
Mossor podjął decyzję o oderwaniu 3 szwadronu i odejściu
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do wsi, gdzie zamierzał stawić dalszy opór. Ruch odwrotowy
osłaniać mieli cekaemiści z Łęgu Popowskiego. Po
wykonaniu zadania pluton miał wycofać się pojedynczymi
karabinami do wsi. 3 szwadron oderwał się mimo strat od
nieprzyjaciela i zdołał wycofać do wsi Popów. Pozostawiony
na zach. brzegu pluton 3 szwadronu dostał się pod ogień broni
maszynowej, odskoczył na północ, gdzie żołnierze próbowali
wpław przedostać się na wsch. brzeg tracąc blisko połowę
żołnierzy wziętych do niewoli i zagubionych.
Po koncentracji pułku w Popowie ppłk. Mossor
próbował zorganizować obronę Popowa. Północne skrzydło
w rej. wzgórza 138 ubezpieczał pluton łączności. Po
względnym półgodzinnym spokoju - żołnierze niemieccy
z 30 D.P. ( 6 batal. ckm zmot., 5 komp. 26 pp i 9 komp. 46 pp
) przystąpili do ataku. Wykorzystując zadrzewienia w dolinie
rzeki, podeszli pod wzgórze 138, spędzili znajdujący się tam
pluton łączności i wtargnęli do zabudowań szkoły. Stąd ogniem
broni maszynowej ostrzelali koniowodnych, wśród których
wybuchła panika. Jednocześnie odezwała się niemiecka
artyleria zza rzeki wzniecając pożary we wsi. Nastąpił
bezładny odwrót pułku. Dowódcy próbowali kierować
uciekających żołnierzy do m. Grabina, gdzie znajdowały się
pułkowe tabory. Tam też w godzinach popołudniowych zbierał
się rozproszony pułk. Tam też dołączył bez strat 2 szwadron,
działający samodzielnie w rej. m. Brodnia. Straty pułku
były dość znaczne : 4 szwadron i jeden pluton 1 szwadronu
wysłane na rozpoznanie nie dołączyły. 1 i 3 szwadron miały
ok. 30 % strat, pluton łączności stracił połowę swego stanu.
Utracono również 6 ckm !
Wieczorem pułk po nawiązaniu łączności z brygadą
przeszedł do m. Prusinowice, gdzie otrzymał nowe rozkazy.
Na cmentarzu w Pęczniewie w 2 grobach spoczywa 8
żołnierzy 6 psk z Żółkwi.

Cmentarz w Glinnie
Fot. R. Szubzda
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GEOGRAFIA I OCHRONA PRZYRODY
Zbiornik Jeziorsko - niezwykła
ostoja ptaków na Ziemi Sieradzkiej
Krzysztof Gara, Tomasz Janiszewski
Zbiornik Jeziorsko funkcjonuje już prawie 30 lat.
Oddano go do użytku w roku 1986. Długą na około 16 km
i szeroką do 3 km dolinę rzeki, od miasteczka Warta do wsi
Skęczniew, napełniono wodą tworząc jedno z największych
sztucznych jezior w Polsce. W okresie maksymalnego
piętrzenia, tj. wiosną i z początkiem lata, wypełniająca dolinę
Warty woda zajmuje powierzchnię ponad 42 km2. Kiedy
woda opadnie do poziomu minimalnego długości zbiornika
wynosi już tylko około 7 km, a lustro wody kurczy się do 17
km2.
Sztucznego zalewu Jeziorsko nie budowano z myślą
o wzbogaceniu tutejszej przyrody, ponieważ było to przede
wszystkim przedsięwzięcie gospodarcze. Mimo to, dzięki
istnieniu zbiornika, gmina Warta oraz sąsiadująca z nią
gmina Pęczniew, mogą się dziś pochwalić przyrodniczymi
zjawiskami, będącymi prawdziwymi unikatami na miarę
naszego kraju.
Ziemia Sieradzka to obszar pozbawiony naturalnych
jezior, dlatego wyraziście, zarówno na estetyce, jak i na
różnorodności, zyskał krajobraz. W wielu miejscach brzegi
Jeziorska wznoszą się wysoko i z góry podziwiać można
zarówno częściowo zakrzewiony teren cofkowej części
zbiornika, jak otwartą przestrzeń wody. Chyba jednym z
najpiękniejszych krajobrazowo zakątków zbiornika jest
blisko kilometrowa, położona na prawym brzegu, urwista
skarpa pomiędzy Popowem a Siedlątkowem. Malowniczy
widok otwierający się z wiecznie podmywanego przez wody
Jeziorska wysokiego brzegu na kilka małych, wgryzionych
w ląd zatoczek, może kojarzyć się tylko z morskimi klifami.
Pewnie, dlatego akwen ten nazwano Sieradzkim Morzem.
Ten niezwykle urokliwy fragment brzegu Jeziorska objęty
został ochroną w postaci stanowiska dokumentacyjnego,
które ma za zadanie chronić przepięknie uwarstwione
profile geologiczne wraz z ciągle wypłukiwanymi przez
fale ciekawymi formami piaskowców. W wypłukiwanych
osadach u podnóża skarpy można niekiedy znaleźć
skamieliny morskich bezkręgowców. Nie są to skamieniałości
rodzimego pochodzenia. Zostały one zepchnięte wraz z
całymi masami gruntu przez postępujący lądolód. Cenną
ciekawostką tego fragmentu nabrzeża, związaną tym razem
ze światem współczesnej przyrody ożywionej, jest ogromna
kolonia lęgowa jaskółek brzegówek. Przedstawiciele, tego
najmniejszego wśród naszych jaskółek gatunku, drążą w
pionowych piaszczystych skarpach głębokie, niezliczone
korytarze, by zakładać tam swoje gniazda.
Elementem przyrody, który w zdecydowany sposób
wyróżnił te okolice stała się jednak wartość ornitologiczna
zbiornika Jeziorsko. Panujące tu warunki przyrodnicze
związane m.in. z dużą zalewaną i odsłanianą powierzchnią
jego dna stały się jedną z głównych przyczyn, że wybudowany
przez człowieka obiekt stał się wyjątkowo cennym miejscem
dla ptaków. Ta ponadprzeciętna wartość ornitologiczna
Jeziorska wzięła się ze specyficznych, dość nietypowych
ze względu na swoją skalę, warunków przyrodniczych,
stwarzających doskonałe warunki bytu dla wielu gatunków
ptaków. Jeziorsko to zbiornik retencyjny i to właśnie

wahania poziomu wody decydują o warunkach panujących
na znacznym obszarze czaszy zbiornika, będąc zasadniczym
elementem kształtującym ten nietypowy układ przyrodniczy.
Kiedy wyobrazimy sobie ogromną powierzchnię doliny
Warty (ok. 20 km2), która przez kilka miesięcy w roku jest
wodą, a w pozostałe kilka lądem - wtedy łatwo można zdać
sobie sprawę z niezwykłości tego miejsca.
Co roku, wiosną, wody Warty zalewają płytką,
ogromną połać doliny podtapiając bujną roślinność zielną i
rozległe łozowiska. Warta wtłacza do zalewu wodę bogatą
w organiczne zanieczyszczenia z dużą ilością związków
biogennych. Woda ta płytko rozlewając się wśród roślinności,
nagrzewana promieniami słońca sprzyja rozwojowi życia.
Gwałtownie rozwija się mikroflora napędzając jednocześnie
rozwój łańcuchów pokarmowych, których końcowymi
ogniwami są często ptaki.
Do chwili obecnej na terenie Jeziorska i w jego
sąsiedztwie stwierdzono występowanie ponad 250 gatunków
ptaków, w tym około 150 lęgowych. Szczególnie ważne jest,
nie tylko, że gniazdują tu bardzo rzadkie gatunki ptaków, ale
również to, iż pospolite gatunki występują tu w bardzo dużych
liczebnościach. Dla niektórych gatunków Jeziorsko to jedne
z nielicznych stanowisk lęgowych w głębi kraju. W okresie
przelotu, zwłaszcza jesiennego, liczebność przebywających
w rezerwacie ptaków sięga dziesiątków tysięcy osobników.
Wśród tej imponującej liczby ptaków trafiają się często
wielkie rzadkości a także gatunki egzotyczne, sporadycznie
zalatujące na teren Polski.
Dla ochrony tego cennego obiektu w grudniu 1998
r. na powierzchni ponad 2300 ha utworzono ornitologiczny
rezerwat przyrody Jeziorsko. Liczebność ptaków lęgowych,
skład gatunkowy oraz niezwykle bogata awifauna przelotna
pozwalają zaliczyć jednak cały zbiornik wraz z jego
otoczeniem do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim.
***
Wiosna w rezerwacie to oczywiście pora lęgów.
Bogactwo pokarmu, zróżnicowane warunki terenowe,
niedostępność i nieskończone możliwości ukrycia gniazda, to
podstawowe warunki, które zachęcają ptaki do odbywania tu
godów i wychowywania młodego pokolenia. Dla niektórych
gatunków ptaków Jeziorsko to jedno z nielicznych stanowisk
lęgowych w całymi kraju.
Wiosna to niezwykła pora roku i trudno opisać, co
wtedy dzieje się w szuwarach i łozowiskach Jeziorska, gdy
przyroda budzi się do życia a każdy ptak wykrzykuje swój
entuzjazm. Tego klimatu nie sposób opisać. Największe jednak
wrażenie rezerwat robi późnym latem i jesienią, kiedy staje
się bardzo atrakcyjnym miejscem żerowania i odpoczynku
dla wędrownych ptaków. Notowane tu zgrupowania ptaków
wodno-błotnych liczą wówczas 20, 40, a nawet 80 tysięcy
osobników.
Takie ogromne nagromadzenia ptaków spotkamy
przede wszystkim w tzw. strefie cofkowej zbiornika - zajętej
wówczas przez rozległe, liczące setki hektarów, błotniste łachy
i płycizny. Początkowo tworzą je głównie tysiące kaczek, oraz
ptaki z grupy tzw. siewkowców. Zupełnie wyjątkowy jest fakt
stwierdzenia na zbiorniku blisko 40 gatunków, z tej ostatniej
grupy, dla których bezkręgowce bytujące w odsłaniającym
się wówczas dnie stanowią zasobne źródło pokarmu podczas
wyczerpującej jesiennej migracji. W Polsce mamy niewiele
miejsc, gdzie przelotne siewkowce gromadzą się regularnie
w tak znacznej liczbie. Stada liczące tysiące czajek oraz setki
brodźców, batalionów lub bekasów to widok zupełnie zwykły
na terenie zbiornika. W liczebnościach rzadko notowanych w
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Polsce pojawiają się zwykle rzadkie na śródlądziu siewnice
i różne gatunki biegusów. Siewkowce wyruszą stąd w dalszą
podróż. Niektóre z nich jak np. bekasy zakończą ją już w
zachodnie lub południowej Europie, ale inne, np. łęczaki czy
piskliwce polecą aż do tropikalnej Afryki.
Późnym latem zbiornik jest miejscem nocowania
tysięcy gęgaw, a od niedawna także setek żurawi. Ptaki te
najłatwiej zaobserwować wieczorem, kiedy przemieszczają
się mniejszymi stadami z żerowisk na polach ku
noclegowisku na rozległych płytkich rozlewiskach. Wrażenia
z obserwacji takich zlotów są niezapomniane nie tylko z racji
majestatycznie płynących w powietrzu pięknych ptaków, ale
także niezapomnianego koncertu ich niezwykłych głosów.
Wieczorne niebo w lipcu i sierpniu zapełniają
wówczas także o wiele liczniejsze stada szpaków, jaskółek
i pliszek. One także noc spędza na terenie zbiornika, ale w
bezpiecznych zalanych wodą łozowiskach. Z takich miejsc
hotelowych może każdej nocy skorzystać do 100 tysięcy
szpaków i ponad 40 tysięcy jaskółek.
Nie ma pory roku, w której na Jeziorsku nie działo
by się nic ciekawego. Późną jesienią oraz zimą, o ile tylko
jest na tyle łagodna, że zbiornika nie pokrywa w całości
lód, dokonuje się kolejna przemiana w tutejszym świecie
ptaków. W przejściowej strefie wody i lądu nocują wtedy
bardzo licznie gęsi zbożowe, białoczelne oraz gęgawy. Gęsi
znów, stadami liczącymi setki i lub tysiące ptaków, podążają
na okoliczne pola. W ciągu dnia niektóre z nich odwiedzą
na chwilę zbiornik by napić się wody. Po krótkim pobycie
odlecą jednak znów na okoliczne oziminy lub pola zajęte w
poprzednim sezonie przez uprawy kukurydzy. Na zbiornik
wrócą dopiero wieczorem.
O poranku spotkamy w tej części duże stada mew.
Tylko część z nich pozostanie za dnia na zbiorniku. Reszta
odwiedzi miejsce, które nam nie wydaje się sprzyjać
zachowaniu bogactwa przyrodniczego – polecą na okoliczne
wysypiska śmieci.
Większość ptaków przenosi się jednak w strefę
zbiornika o głębszej wodzie. Wyjątkowym specjałem
stają się o tej porze racicznice - niewielkie małże masowo
pokrywające zatopione betonowe opaski zbiornika, kamienie
i pnie. To racicznica zachęca do pozostania na zbiornika
tysiączne stada łysek i kaczek.
Dominującym zimą rybożercą staje się tracz
nurogęś. To ptak blisko spokrewniony z kaczkami, łabędziami
i gęsiami. Gniazdują w dziuplach lub norach - także, choć
bardzo nielicznie, na Jeziorsku. Inne gatunki ptaków
rybożernych takie jak perkozy dwuczube czy kormorany
staja się o tej porze bardzo rzadkie.
***
Opisanie wszystkich skrzydlatych osobliwości
Jeziorska i wynikających z tego uwarunkowań i wartości – nie
jest możliwe, ale niezwykłość i absolutnie ponadprzeciętną
wartość tego obszaru spróbujmy uchwycić na przykładzie
choć kilku wybrańców.
Czapla biała. Jest niewątpliwie jednym z naszych
najpiękniejszych ptaków. Ze względu na swoją wielkość,
ubarwienie i zachowanie - nie jest gatunkiem trudnym do
zauważnia. W naszej awifaunie niewiele jest ptaków równie
atrakcyjnych i przyciągających uwagę. Dorównuje wielkością
pospolitej i powszechnie znanej czapli siwej, posiada jednak
jednolicie śnieżnobiałe upierzenie. Ptaki dorosłe, w okresie
lęgowym posiadają ponadto długie, ozdobne pióra na
grzbiecie, tworzące rodzaj luźnego płaszcza. Czapla biała
jest gatunkiem kosmopolitycznym. Na przełomie XIX i XX
wieku zaobserwowano drastyczny spadek liczebności gatunku
spowodowany masowym zabijaniem dorosłych ptaków w
celu zdobycia ich ozdobnych piór. Jednak w ostatnim czasie
zaobserwowano wzrost liczby gniazdujących par w Europie
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oraz rekolonizację opuszczonych dawniej terenów, a nawet
kolonizację nowych. Dawniej na obecnych terenach Polski lęg
tego gatunku odnotowano tylko raz, w połowie XIX wieku,
pod Głogowem. W pierwszej połowie XX stulecia czaplę białą
spotykano w ogóle bardzo rzadko. Po II wojnie światowej
liczba spotkań stopniowo rosła. Aż dość niespodziewanie w
1997 po raz pierwszy znaleziono jej gniazdo w największym
polskim „ptasim Eldorado” – w dolinie Biebrzy. Prawdziwą
sensacją było jednak odnalezienie na zbiorniku Jeziorsko
kolonii liczącej 18 par. Czapla biała przystępuje do lęgów
jedynie na terenach bardzo rozległych obszarów podmokłych,
gdzie najczęściej gniazduje w koloniach, lokalizowanych
zwykle w dużych, gęstych trzcinowiskach lub rzadziej, tak
jak tutaj na Jeziorsku, w nadwodnych zaroślach. Czapla
biała, jeden z najbardziej wymagających ptaków wodnobłotnych, bardzo wysoko oceniła walory przyrodnicze
obszaru Jeziorska – inaczej niż urzędnicy Ministerstwa
Środowiska, którzy przez wiele lat mieli wątpliwości czy
zasługuje on na to by znaleźć się na liście Natura 2000.
Trzeba dodać, że zbiornik Jeziorsko był jedynym miejscem
w naszym kraju miejscem, gdzie corocznie w latach 20022008 rejestrowano lęgi czapli białej. Zresztą w okresie 20032007 był w ogóle jedynym miejscem jej gniazdowania w
Polsce. Nie ma wśród naszej fauny innego przykładu, by
teren województwa łódzkiego miał tak istotne znaczenie dla
występowania jakiegoś gatunku jak działo się to w przypadku
czapli białej i rezerwatu ornitologicznego „Jeziorsko”. Przez
tę unikatowość i atrakcyjność swojego wyglądu czapla
biała mogłaby być wręcz symbolem ochrony przyrody tej
części Ziemi Łódzkiej. Obecność kolonii umożliwiło także
zaobrączkowanie pewnej liczby piskląt w celu śledzenia ich
późniejszych losów. Znakuje się je żółtymi, umieszczonymi
na goleni obrączkami z indywidualnym kodem, co umożliwia
ich odczytanie przy pomocy sprzętu optycznego, nawet z
dużej odległości. Wiemy, że „podwarciańskie” czaple białe
lecą jesienią na zachód, a zimują min. we Francji. W okresie
pozalęgowym czapla biała nie jest już gdzie indziej w Polsce
tak wielką rzadkością, nie jest wówczas tak wybredna w
wyborze miejsc żerowania i odpoczynku. Jednak także i o
tej porze roku zbiornik Jeziorsko ze swoją płytką południową
częścią wyróżnia się znaczną atrakcyjnością – regularnie
spotyka się tu wówczas stada liczące dziesiątki, a nawet
setki czapli białych polujące na ryby wraz z innym ptakami
brodzącymi - czaplami siwymi i bocianami czarnymi.
Wszystko na to wskazuje, że ten piękny ptak na dobre
zadomowił się na Jeziorsku. Regularnie, rok po roku, czaple
białe w najbardziej niedostępnych strefach rezerwatu budują
swe kolonie lęgowe. Zmieniają niekiedy lokalizację strefy
gniazdowania a liczba gniazd, co szczególnie cieszy, z
pewnymi wahaniami, ale stale rośnie.
Kormorany. Od 1990 roku na terenie zbiornika żyją
kormorany. Dziś tutejsza kolonia, licząca corocznie kilkaset
par, jest jedynym stałym miejscem gniazdowania tego
gatunku na terenie województwa łódzkiego. Ileż to lat minęło
od czasu, gdy ptaki te kojarzyły się tylko z dziką przyrodą i
romantyzmem jezior. Dziś wokół ptaków tych narosło wiele
kontrowersji, wiele przekłamań i nieprawd. Te piękne ptaki,
doskonale przystosowane do polowań na ryby, jak wszystkie
drapieżniki pełniące w wolnej przyrodzie pozytywną, bardzo
istotną rolę, oskarżane są o wiele przestępstw, spośród których
wielu, badania naukowe nie potwierdzają. Kormoran jest
jednym z tzw. gatunków konfliktowych, w których istnieniu
pewne grupy społeczne widzą źródło zagrożeń dla swych
interesów ekonomicznych. Środowisko rybacko-wędkarskie
widzi w nim największego wroga pożądanego stanu łowisk.
Niestety taki obraz kormorana jako ichtiofaga i jego roli w
ekosystemach wodnych pełen jest przekłamań i uproszczeń.
Kormoran w zbiornikach naturalnych lub o zbliżonych do
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nich cechach, ma nieistotny wpływ na strukturę rybostanu,
ponadto odżywia się głównie pospolitymi gatunkami ryb o
niewielkich rozmiarach ciała i małej wartości handlowej. Na
taki skład pokarmu kormorana wskazują badania prowadzone
w kolonii lęgowej na zbiorniku Jeziorsko. Jednak obok
postulowanej potrzeby prowadzenia szczegółowych badań
nad ekologią, równie ważne jest dotarcie z rzetelną wiedzą
na temat kormorana do nastawionych do niego wrogo lub
obojętnie środowisk. Kormorany w rezerwacie Jeziorsko już
padłu ofiarą takiej agresji wynikającej z nieświadomości i
zwyczajnej głupoty. W maju 2005 roku, w tutejszej kolonii
kormoranów miał miejsce bezprecedensowy akt chuligaństwa
w wyniku, którego zostało zabitych kilkaset piskląt. Niestety
jego sprawcy nie zostali do dziś ujawnieni.
Ohar. To ptak blisko spokrewniony z kaczkami jeden z najatrakcyjniejszych lęgowych ptaków zbiornika.
Jest sporą rzadkością w naszym kraju, gdzie jego liczebność
ocenia się na maksimum 150 par. Posiada rzucające się w oczy
niezwykle kolorowe upierzenie. Gniazduje w miejscach dość
niezwykłych, jak na popularne wyobrażenia o tym gdzie ptaki
wodne budują swoje gniazda, bo w norach. Do początków
lata 70. ubiegłego wieku gatunek ten w Polsce spotykany był
w porze lęgowej jedynie na wybrzeżu morskim. W ostatnim
czasie pojawiło się jednak kilka stanowisk na śródlądziu.
Jednym z nich jest Jeziorsko gdzie liczbę par lęgowych
oceniono w roku 2008 się na 5 do 10.
Bieliki. Kiedy tysięczne stada odpoczywających na
zbiorniku ptaków nerwowo podrywają się do lotu, to znak,
że zbliża się jakiś skrzydlaty, mniej lub bardziej groźny
drapieżnik. Jest ich tu wiele gatunków. Niektóre bytują na stałe
lub pojawiają się okresowo. Może to być błotniak stawowy,
jastrząb, sokół wędrowny lub ten, który wprawia ptaki w
największy popłoch - bielik. Na jego pojawienie się reagują
wręcz panicznie. Bielik przebywa tu niezależnie od pory
roku. To nasz największy ptak drapieżny o szerokich, ponad
dwumetrowej rozpiętości skrzydłach. Turyści odwiedzający
zbiornik, przy odrobinie szczęścia zobaczyć mogą osobniki
dorosłe cechujące się śnieżnobiałym ogonem, jasnopłową
głową i karkiem oraz intensywnie woskowo-żółtym
dziobie. Bielik jest na pewno jednym z najpopularniejszych
gatunków ptaków w Polsce - tradycyjnie postrzegany, jako
jeden z kandydatów na pierwowzór godła naszego państwa.
To właśnie zasobność terenu zbiornika i okolic w pokarm,
którymi są dla bielika ptaki wodne i ryby, sprawiły, że okolice
Jeziorska były jednym z pierwszych miejsc na terenie Ziemi
Łódzkiej, gdzie zanotowano jego lęgi po okresie głębokiego
spadku, trwającego przez co najmniej ostatnie dwa wieki.
Jesienią i zimą do miejscowych bielików dołączają inne
ptaki. Bieliki, inaczej niż wiele innych gatunków ptaków
drapieżnych, nie są względem siebie szczególnie agresywne.
Dlatego nieraz możemy obserwować grupki, liczące kilka, a
nawet kilkanaście siedzących obok siebie ptaków. Oczywiście
znowu zwabia je tu dostępność pokarmu, którym niezwykle
często o tej porze roku jest padlina.
***
W przyrodzie nic nie jest stałe. W ciągu prawie 30 lat
istnienia zbiornika wiele się zmieniło. Krajobrazy Jeziorska
z pierwszych lat jego istnienia przeszły już do historii.
Te przemiany nie pozostały bez wpływu na możliwość
występowania wielu dawnych mieszkańców rezerwatu.
W zmianach liczebności niektórych gatunków dało się
zaobserwować niezwykle niekorzystne tendencje. Dotyczy to
zwłaszcza „łąkowych” gatunków kaczek: płaskonosa i cyranki
oraz siewkowców: np. czajki, krawawodzioba i rycyka.
Część z tych gatunków wykazuje regres na terenie całego
kraju, jednak głęboki spadek ich liczby na terenie zbiornika
wiązać należy przede wszystkim z lokalnymi zmianami
środowiska. Zmniejszanie się ich liczebności zauważono

już w początkach lat 90. Początkowo wpływ na to miała
przede wszystkim wysokość zalewu. W pierwszych latach
istnienia zbiornika, do niedawna użytkowane ekstensywnie
łąki i pastwiska, dogodne dla kaczek i siewkowców biotopy
lęgowe, zajmowały znaczną jego część. Wraz ze stopniowym
zwiększaniem poziomu spiętrzania i powierzchni zalewu
malała ilość miejsc do gniazdowania dla gatunków typowych
dla podmokłych obszarów łąkowych.
Kolejnym istotnym czynnikiem kształtującym skład
tutejszej awifauny lęgowej był szybki proces sukcesji
roślinnej. Jej niekorzystny, z punktu widzenia ochrony
większości ptaków wodno-błotnych przebieg, był w dużej
mierze efektem błędnej decyzji zaprzestania wypasu
i wykaszania łąk po objęciu części zbiornika ochroną
rezerwatową. Sukcesja ta przebiega w kierunku zmniejszania
się udziału roślinności szuwarowo - łąkowej, a zwiększania
powierzchni opanowanej przez zarośla wierzbowe.
Dużą stratą, jeśli chodzi o walory ornitologiczne
rezerwatu jest obserwowany od kilku lat zanik kolonii
lęgowych rybitwy rzecznej i białoczelnej. Zbiornik
Jeziorsko nadal oferuje wszystkim gatunkom rybitw bogatą
bazę pokarmową, ale obecnie dla niektórych gatunków,
brak jest odpowiednich miejsc lęgowych. Po kilkunastu
latach powtarzających się zalewów, dno zbiornika uległo
znacznemu wyrównaniu i bezpieczne, wysokie wyspy tworzą
się niezwykle rzadko. Dawniej ptaki te licznie gniazdowały
na wynurzonych wysepkach pastwisk, porośniętych skąpą
roślinnością. Obecnie, nawet jeśli pojawi się wyspa, jest
ona pokryta wysoką roślinnością zielną i krzewiastą, co
zniechęca te gatunki rybitw do budowy gniazd. Udało się
jednak temu zaradzić. Łódzcy ornitolodzy, przy udziale
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi, stworzyli dla rybitw rzecznych
sztuczne warunki umożliwiające rozród - pływające
platformy. Pierwsze platformy ustawiono w 2011 roku. Dziś
jest kilka, a liczba wyprowadzonych w latach 2011-12 piskląt
sięgała w każdym sezonie 200. Można, więc bez wątpienia
stwierdzić, że działania zmierzające do ochrony tego gatunku
zakończyły się pełnym sukcesem.
Nie wszystko zmienia się jednak na gorsze. W
przypadku rybitwy białowąsej widać wyraźny wzrost liczby
gniazdujących par. Swoje gniazda rybitwy te zakładają nie
na stałych wyspach, ale na kożuchach pływających roślin,
na Jeziorsku głownie na polach rdestu ziemnowodnego.
Środowisko to nie zanika, co najwyżej zmienia swą
lokalizację, dlatego byt rybitw białowąsych nie wydaje się
dziś zagrożony nic. To stosunkowo nowy nabytek w naszej
awifaunie, gniazdujący regularnie w Polsce od około 20-30
lat.
***
Mimo pewnych niekorzystnych tendencji w zmianach
składu tutejszej awifauny lęgowej, przejawiających się
spadkiem liczebności lub zanikiem szeregu gatunków
wodno-błotnych, wartość zbiornika i jego otoczenia, jako
ostoi ptaków, pozostaje wciąż wyjątkowa w skali kraju, a jest
także istotna w skali europejskiej. Ze względu na swą wartość
dla ochrony europejskiego dziedzictwa przyrodniczego
obszar „Zbiornik Jeziorsko” stał się Obszarem Specjalnej
Ochrony Ptaków w ramach sieci Natura 2000. Został także
zaproponowany przez środowiska naukowe do ochrony w
ramach konwencji RAMSAAR, chroniącej najcenniejsze w
skali międzynarodowej obszary podmokłe.
Oczywiście nie stało się to na zasadzie uznaniowości,
ale poprzedzone zostało wieloma latami wnikliwych
obserwacji. Pozwoliły one ustalić, że teren ten spełnia szereg
kryteriów, które pozwalają umieścić go na tak zaszczytnej
liście. Okazało się, że teren ten w przypadku aż 3 gatunków:
czapli białej oraz rybitwy białowąsej i czarnej, spełnia
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kryterium wysokiej liczebności populacji lęgowej gatunku
uznanego za szczególnie cenny w krajach UE. Kryterium
odpowiednio wysokiej liczby ptaków przelotnych spełnione
zostało w przypadku aż 10 gatunków ptaków wodno-błotnych:
kormorana i żurawia oraz kilku gatunków gęsi, kaczek i
perkozów. Jeziorsko spełnia również kryterium odpowiedni
wysokiej liczby ptaków wodno-błotnych przebywających na
tym terenie regularnie. Tak, więc zalew wraz z okolicznymi
terenami zasłużył sobie na to miano kilkanaście razy.
Od momentu swojego powstania zbiornik jest
miejsce, gdzie ornitolodzy prowadzą intensywne obserwacje
i badania ptaków. Organizowane na jego terenie z dużą
regularnością akcje inwentaryzacyjne pozwalają dziś na
dokładne prześledzenie zmian, jakie zaszły w składzie
tutejszej awifauny. Szczególną uwagą cieszą się oczywiście
gatunki wodno-błotne, a wśród nich siewkowce i kormorany.
Funkcjonujący do dziś na terenie zbiornika w okresie migracji
jesiennej punkt obrączkowania siewkowców – bekasów,
brodźców, biegusów – ma już 20. letnią historię. Dzięki
jego pracy dowiedzieliśmy się wiele o wędrujących przez
teren Polski ptakach, o miejscach ich zimowisk i elementach
strategii wędrówkowych, a materiały zebrane w czasie tych
działań stały się podstawą szeregu ornitologicznych publikacji
naukowych.
***
W Polsce jest wiele ostoi ptaków, a wśród nich
takie, które ornitologiczną wartością znacznie przewyższają
rezerwat Jeziorsko. Ale pod niektórymi względami nasz
rezerwat jest wyjątkowy i unikalny. Chodzi tu zarówno
o unikalne wartości przyrodnicze, jak i wyjątkowe cechy
terenowe, które czynią go niezwykle atrakcyjnym miejscem
do obserwacji ptaków.
Obserwacja ptaków wodno-błotnych nie jest łatwa.
Decydują o tym siedliskowe upodobania tej grupy. Przebywają
one w środowisku trudno dostępnym, często niemal
całkowicie przesłoniętych bujną roślinnością porastającą
żyzne obszary niskich dolin rzecznych, podmokłych łąk

czy innych zabagnionych obszarów. W typowych miejscach
przebywania takich gatunków ptaków, nawet tam gdzie jest
ich bardzo dużo, można niekiedy mocno się natrudzić, a efekt
obserwacji będzie bardzo mizerny. Ale zbiornik Jeziorsko
jest pod tym względem bardzo korzystnym wyjątkiem.
Tutejsze warunki terenowe, będące wynikiem tego, że
jest to obiekt sztuczny, niezwykle sprzyjają obserwacjom
ptaków. Bez zagłębiania się w niedostępne części rezerwatu,
spacerując grzbietem wałów lub skrajem wysokich brzegów,
w stosunkowo komfortowy sposób możemy dokonywać
niezwykłych obserwacji gatunków ptaków, za którymi w
innych miejscach musielibyśmy uganiać się godzinami,
w bardzo trudnym terenie i bez gwarancji sukcesu. Z tego
powodu Jeziorsko wyjątkowo, nadaje się do obserwowania
ptaków przez średnio, lub mało przygotowanych do tego
amatorów ornitologicznych przygód.
Rezerwat Jeziorsko to naprawdę doskonały obiekt
dla prowadzenia obserwacji ptaków. Daje możliwość
poznania dużej liczby gatunków, których obserwacja w
innych miejscach byłaby dla wielu obserwatorów po prostu
niemożliwa. Tym, co trzeba szczególnie podkreślić, to fakt,
że ten niezwykły kontakt możliwy jest w sposób całkowicie
bezpieczny dla ptaków. Fascynujących obserwacji można
dokonać z wałów i wysokich brzegów Jeziorska, gdzie
przebywanie jest dozwolone prawem i gdzie nasza obecność
nie zmienia w żaden sposób zachowania skrzydlatych
mieszkańców zbiornika. Są to miejsca tym bardziej korzystne
do prowadzenia obserwacji tym bardziej, że o niektórych
porach roku, z nich widać najwięcej.

Przebieg rzeki Warty na odcinku
Zalewu Jeziorsko

dopływach Warty zaznaczono młyny w Zagórkach k/Brodni i w Siedlątkowie. Już w 1486 r. wspomniany jest młyn
miłkowski co świadczy o bardzo wczesnym wznoszeniu tych
ważnych dla życia mieszkańców obiektów. Młyny nie tylko
mełły mąkę, ale służyły również do folowania sukna (folusze),
garbowania skór (młyny dębne), cięcia drewna (piły), szlifowania kamieni czy ostrzenia noży (młyny szlifierskie), także
do wytwarzania słodu (młyny słodowe) niezbędnego do produkcji podstawowego napoju piwa. Dokumenty i wzmianki
historyczne niewiele dostarczają wiedzy o rzece na tym
odcinku. Znamienne, że młyny wodne na Warcie były likwidowane decyzją władz pruskich na przełomie XVIII i XIX
wieku. Zamiarem Prusaków było aby rzeka była spławna dla
drewna i tratw w dół rzeki przeto praktycznie zniknęły one aż
do Sieradza. Warto dodać, że w czasie okupacji hitlerowskiej
Niemcy zamierzały kontynuować pruski zamysł żeglowności
Warty od Sieradza, w którym obok kolejowego mostu projektowano port rzeczny do transportu barkami płodów rolnych
(głównie ziemniaków). Cel był jasny – eksploatacja gospodarcza zagarniętych terytoriów Polski.
Na mapie Gillego znajdują się również miejscowości znajdujące się na prawym brzegu doliny Warty: Brzeg,
Zagórki, Brodnia, Popów, Siedlątków, Leszkowice, Nerki,
Młyny. Siedzibę gminy nazwano Pieczniow. Na całym tym
odcinku Warty były tylko dwie przeprawy wodne, przez które
prowadziły drogi. Łączyły one miejscowości Popów i Miłko-

Zygmunt Kamiński
Warta, trzecia co do długości rzeka w Polsce (808,2
km) przepływa przez teren gminy Pęczniew, obecnie poprzez
Zbiornik Jeziorsko. Przed jego wybudowaniem była bardzo
silnie meandrującą nizinną rzeką, z licznymi starorzeczami.
Jej długość w granicach dzisiejszej gminy Pęczniew wynosiła około 22 km. Warto więc ukazać Czytelnikom dawny
bieg rzeki na tym obszarze, bowiem kryją go obecnie wody
zbiornika. A więc jak było dawniej? Jak pamiętają rzekę dawni mieszkańcy?
Najdawniejszy kartograficzny obraz Warty ukazuje
mapa Dawida von Gilly’ego z początku XIX w. datowana
na 1802-1803 r.
Mapa ta jest bardzo uproszczona i bardzo schematyczna, ukazuje jednak rozmieszczenie miejscowości, przebieg
Warty i jej dopływów. Rzeka pokazana jest jako bardzo kręta
i z licznymi meandrami, wyspami i rozgałęzieniami, m.in.
koło Zasp Miłkowskich i Młynów Księżych. Zaznaczono odpowiednim symbolem dawne młyny wodne w wielu
miejscowościach: Młyny Strachockie i Młyny Księże. Na
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Artykuł opublikowano w ramach zadania „Edukacja
ekologiczna sieradzan 2012” realizowanego przez Urząd
Miasta Sieradz i MOSiR Centrum Edukacji Ekologicznej
w Sieradzu z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Mapa nr 1 Fragment mapy Dawida von Gilly’ego z 1802-1803r.
☼
- młyn wodny
…….
- droga, trakt przejazdów kurierów i dyliżansów oraz stacje przystankowe
Widoczne są cztery duże wyspy jakie tworzą Warta i jej odnogi.

wice oraz Siedlątków i Skęczniew. Szkicowy obraz doliny
Warty ilustruje mapa, która nie ma poziomic, a metodą szrafową oznaczono wszelkie wypukłości terenu. (mapa nr 2 i nr
3)
Nieco dokładniejszy przebieg rzeki Warty ilustruje mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu
międzywojennego. Jest na tyle precyzyjna, że pozwala prześledzić okresowe zmiany koryta rzeki i jej meandrowanie
(mapa nr 4.)
Na niej są już zaznaczone układem poziomic formy
powierzchni (wysoczyzny, krawędzie i zbocza dolin, szerokość rzeki Warty, jej dopływów (rzeka Pichna posiada nazwę
Brodnia?) i starorzeczy oraz wyspy na Warcie. Zaznaczono
też mosty i przeprawy promowe, wiatraki i zabudowania oraz

sieć drogową. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że
w samej dolinie zlokalizowanych jest wiele gospodarstw rolnych. Ich likwidacja nastąpiła z chwilą realizacji Zbiornika
Jeziorsko. Na krótkim odcinku drogi Popów – Miłkowice istniały aż cztery mosty. W 1938 roku zbudowano drewniany
most w Miłkowicach, a drewniane izbice zabezpieczały go
przed naporem kry podczas roztopów wiosennych. Nad samą rzeką leżały dwie wsie: Zaspy i Młyny. Pozostały pale po
tych młynach wodnych.
Mało jest informacji o dokuczliwych powodziach
na terenie gminy Pęczniew. Były już one notowane w średniowieczu, np. wg „Kroniki…” Jana Długosza, powodzie
miały miejsce wiosną i latem w latach 998 i w 1118, kiedy:
Te ciągłe ulewy i powodzie nie tylko w Polsce, ale i w oko-
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Mapa nr 2. Rzeka Warta na mapie województwa kaliskiego z 1827r.
wyk. przez K.J.H. Kolberga

Mapa nr 3 Fragment mapy okolic Gminy Pęczniew -Arkusz Guberni
Piotrków z 1909 r. w skali 1 300 000

38

licznych krajach wielkie poczyniły szkody, zatopiwszy całą
niemal Ziemię, a stąd przeszkodziwszy zasiewom i zbiorom
[...]. Wkrótce potem takie spadły ulewy i nawałnice, a z rzek
tak gwałtownie powstały wylewy wód, że niektórzy lękać się
zaczęli powtórnego potopu. Ważna datą był rok 1888 gdy wody wiosennych roztopów szeroko rozlały się w dolinie Warty.
Przypomnę także powodzie z lat 1924, 1940, 1960, 1979,
1980, 1982 ponieważ dały się mocno we znaki mieszkańcom
i gospodarce. Wartę charakteryzował śnieżno – deszczowy
ustrój zasilania z dwoma wysokimi stanami w ciągu roku.
Powodzie, które były niemalże regułą, zdarzały się na przedwiośniu oraz na przełomie czerwca i lipca.
Szczególnie katastrofalne skutki miała powódź w roku 1997 występująca na obszarze południowej i zachodniej
Polski, która ze względu na szkody, była zjawiskiem niespotykanym od ponad 200 lat. Wywołały ją opady deszczu
o wyjątkowej intensywności, głównie w dorzeczu górnej Odry
i Wisły. Opady wystąpiły w trzech falach, z których pierwsza
spowodowała wezbranie na Odrze, fala druga przedłużyła to
wezbranie i spowodowała przypływ wody z dopływów Odry,
a trzecia fala objęła dorzecze Wisły. Po powodziach Warta
zmieniała koryto zbliżając się do zachodniego bądź wschodniego brzegu swej rozległej doliny. Pozostawiała za sobą
starorzecza, dziś zadrzewione bądź małe płytkie zatoczki zapełnione wodą.
Warta to rzeka wędrująca. Jednakże, podobnie jak
wiele innych rzek, od dawna poddawana była rosnącej
presji ze strony człowieka, która szczególnie nasiliła się
w pierwszej połowie XX wieku. W okresie tym na dużą
skalę budowano wały, odcinające znaczną część doliny od
corocznych zalewów, wycinano nadrzeczne lasy i zasypywano starorzecza. Jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku

Mapa nr 4 Fragment doliny Warty przebiegającej przez Gminę Pęczniew, WIG
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inwestowano w prostowanie i pogłębianie koryta Warty oraz
próby opanowania jej wylewów poprzez budowę zbiornika
zaporowego “Jeziorsko”. Działania te doprowadziły do silnego przekształcenia i zubożenia biologicznego doliny oraz
przyspieszyły spływ wód, co paradoksalnie zwiększyło zagrożenie powodziowe na terenach położonych w dole rzeki.
Pomimo niekorzystnych zmian spowodowanych ingerencją
człowieka Warta wciąż pełni niezmiernie ważną funkcję
w krajobrazie. Bogactwo to jest tak duże, a gatunki tu występujące na tyle rzadkie, że wszystkie wielkoprzestrzenne
waloryzacje przyrodnicze, do których należą m.in. ESOCh,
CORINE, ECONET-Polska i Natura 2000, opracowywane
w skali kraju lub kontynentu, wskazują na dolinę środkowej
Warty jako obszar o znaczeniu międzynarodowym.
Każda rzeka posiada swój reżim hydrologiczny, określany przez charakterystyczne wielkości stanów wód oraz
wielkości przepływów. Dziś po wybudowaniu zbiornika stan
wody poniżej zapory regulowany jest przez człowieka. Średni
przepływ nie jest zagrożeniem dla okolic Księżych Młynów
i Leśnika.
Należy nie zapominać o funkcji rekreacyjnej rzeki, ale
ta spełniła się dopiero po utworzenia wielkiej wody nazwanej
także „Sieradzkim Morzem” (A. Ruszkowski). Zapewne już
w okresie międzywojennym (1918-1939) obszar doliny Warty był odwiedzany turystycznie w czasie lata i tzw. majówek,
czy też kiedy w przesileniu czerwcowym puszczano na wodę
kwieciste wianki i zabawiając się do białego ranka. Malownicza
dolina i piaszczyste plaże i czysta woda były miejscem wypoczynku dla mieszkańców okolicznych wsi i miasteczek, a także
mieszkańców Łodzi. Pobliskie łasy i brzegi porośnięte wikliną,
przyciągały wczasowiczów, dla których sezonowo uruchamiano
nawet budki z napojami.
Ważną charakterystyką rzeki jest jej czystość. Wody
Warty zasilające zbiornik zaliczane są do III klasy czystości, natomiast opuszczające zbiornik do II, a nawet I klasy Przez wiele
lat Warta była odbiornikiem milionów metrów sześciennych
nieoczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych.
Do największych trucicieli należały dwie aglomeracje - Łodzi,
która zrzucała ok. 400 tys. m3 ścieków dziennie. Swoje ścieki
dokładały także inne miasta leżące nad Wartą - Częstochowa,
Sieradz. Stan czystości wód Warty był katastrofalny. Zanieczyszczenia w każdej kategorii osiągały wartości pozaklasowe.
Do roku 1990 nikt specjalnie nie przejmował się jakością wody i budową oczyszczalni. Od roku 1995 nastąpiła gwałtowna
zmiana tej postawy; wszystkie wymienione miasta rozpoczęły
budowę oczyszczalni ścieków. Stało się to możliwe także dzięki
zaangażowaniu funduszy europejskich i ekologicznych, które wyśmienicie wspomogły te miasta, udzielając korzystnych
kredytów na budowę oczyszczalni ścieków. W dalszym ciągu
decydują o jakości wody substancje biogenne, tj. związki azotu
i fosforu, oraz stan sanitarny, czyli bakterie zawarte w ściekach.
Warta poniżej zbiornika zaporowego Jeziorsko to raj
dla wędkarzy i łowisko całoroczne, jednak aby odnieść sukces zwłaszcza w dni wolne od pracy należy usiąść w dobrym
miejscu grubo przed świtem, a jako tako można pospiningować tylko w dni robocze. Na wschodnim brzegu znajduje się
kilkanaście krótkich ostróg zbudowanych z kamieni i faszyny.
Najlepsze z nich są obstawione niemal przez całą dobę. Jeżeli
są wolne, to znak, że akurat z rybą jest kiepsko i na sukces raczej nie ma co liczyć. A jak miała wyglądać - wg zamierzonego
w 2008 r. projektu z udziałem środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego – przystań jachtowa w miejscowości Wylazłów? Niestety nie uzyskał aprobaty
władz województwa. Przewidywano wykonanie przystani jachtowej oraz wyciągu nart wodnych. Przystań miała obsługiwać
turystów korzystających z rzeki. Warty, jak i służyć jako miejsce sportu i rekreacji. W budynku przystani mieścić się miały:

hangar, warsztat i magazyn dla jachtów oraz sprzętu wodnego,
zaplecze sanitarne, miejsca przygotowania posiłków, kapitanatu
portu. W basenie portowym (marinie) przewidywano wykonanie
pomostów stałych o konstrukcji metalowo - drewnianej z oporęczowaniem, na palach żelbetowych wysuniętych w stronę wody,
schody betonowe z oporęczowaniem a ponadto kotwicowisko
zimowe pontonów, również z Ostrowa Warckiego. Miał też być
z prawdziwego zdarzenia slip szynowy z wyciągarką i wózkiem,
plac manewrowy i parking oraz miejsce na małą sezonową gastronomię, plac zabaw.
Należy wierzyć i mieć nadzieję, że Gmina Pęczniew
wykorzysta swoja szansę na rozwój turystyki wodnej i rekreacji
i to nie tylko za sprawą Zbiornika Jeziorsko. Ta drzemiąca jeszcze funkcja z pewnością wkrótce rozkwitnie.

Drewniany most z izbicami łączący Miłkowice z Popowem. 1938r.
Własność Stanisława Stasiaka

Mapa satelitarna zatoki w Wylazłowie.
Wg Studium „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika
Jeziorsko”

Nie da się skonstruować dobrego Państwa, jeżeli nie ma w nim
grupy ludzi, którzy przestrzegają wartości nie dlatego, że muszą,
lecz ze względu na same wartości
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- Leon Petrażycki
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ZABYTKI
Kościół parafialny pod wezwaniem
św. Katarzyny w Pęczniewie
Marta Cichecka
Dzisiejszy Pęczniew był niegdyś nazywany
Pięczniewem (w niektórych dokumentach zapisywany
jako Pyacznowo), jako dobra rodziny Pięczniewskich.
Najprawdopodobniej to oni ufundowali tutaj pierwszy
drewniany kościół. Według konsystorza gnieźnieńskiego
obiekt ten stanął w Pęczniewie już w XV w. Potem
wieś przeszła w ręce Kłosowskich (jak podaje Słownik
Geograficzny Królestwa Polskiego), lub też Kossowskich
(jak jest wyryte na nagrobku). Tomasz Kossowski z Głogowy
h. Dołęga był podstolim brzezińskim (1760-65), stolnikiem
orłowskim (1765-66) i brzezińskim (1766-79), chorążym
orłowskim (1779-84) i brzezińskim (1785-93), a w 1769 r.
konsyliarzem konfederacji barskiej woj. łęczyckiego. Ok.
1760 r. pojął za żonę Zofię z Mieńkińskich, wdowę po Jakubie
Kossowskim z Głogowy z którym miała córkę Franciszkę.
Tomasz Kossowski był fundatorem współczesnego kościoła
w Pęczniewie. Wspólny nagrobek Tomasza i Franciszki
Kossowskich znajduje się na terenie przykościelnym.
Niewiele jest informacji na temat kościoła
w Pęczniewie do XVIII wieku. Nie wiadomo jak wyglądała
pierwotna bryła, poza tym, że był to obiekt drewniany. Liber
Beneficiorum. Jana Łaskiego informuje, że na początku
wieku XVI parafia pęczniewska była tak mała, że nie tylko
nie było tu wikarego, ale i sam ksiądz nie mieszkał przy
kościele, a jedynie dojeżdżał na msze. Liczebność parafian
jeszcze długo nie była wysoka. W 1790 r. parafia składała się
z 960 osób, ale już w 1887 r. zwiększyła liczebność do 2735
osób i zyskała kościół filialny w Siedlątkowie.

Pęczniew. Kamień z wyżłobieniem

Obecny kościół jest drewniany i został wybudowany
w 1761 r. z inicjatywy i funduszy Franciszki i Tomasza
Kossowskich z Głogowy. Ze względu na rozrost parafii w 1820
r. zdecydowano się na wydłużenie bryły kościoła w kierunku
zachodnim. W 1908 r. pozyskano fundusze na budowę nowej
murowanej plebanii z gankiem kolumnowym. Usytuowano
ją na zachód od kościoła poza ogrodzeniem. Obiekt ten
został rozebrany na początku tego wieku, a jego funkcję
przejął mocno nadbudowany przez lata budynek mieszkalny,
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który stał na północ od starej plebanii (choć rozbudowy
były niezbędne dla tak licznej parafii, dziś konserwatorzy
oceniają, że ten typ zabudowy źle wpływa na postrzeganie
drewnianej architektury sakralnej). Obecna dzwonnica
pochodzi z lat 50tych XX w., a jej drewniana konstrukcja
opiera się na kamiennym cokole. W czasie II wojny światowej
Niemcy przeznaczyli kościół na magazyn, co nadszarpnęło
jego konstrukcję. Po 1945 r. trzeba było naprawić takie
uszkodzenia, jak zapadła podłoga, rozluźnione wiązania
ścian, czy brak wieżyczki na sygnaturkę. Prace rozpoczęto
w 1946 r., kiedy to uporządkowano wnętrze świątyni. Ściany
wzmocniono lisicami (w budownictwie drewnianym, to
połączone ze sobą dwa pionowe elementy spinające ścianę
z obu stron, utrzymujące w jednej płaszczyźnie poziome
bale, lub deski), które w późniejszym czasie utworzyły ramy
kompozycyjne dla dekoracji malarskich. Stan drewnianych
elementów pogarszał się z każdym rokiem. W 1953 r. kościół
wpisano do Rejestru Zabytków dzięki czemu możliwe było
ubieganie się o fundusze państwowe na rozpoczęcie remontów.
Prace ruszyły 6 lat później. Rozpoczęto je od wzmocnienia
ścian stalowymi słupami, które są ukryte dla oczu wiernych
i turystów w drewnianej obudowie. Niestety wymieniono
też pokrycie dachowe z gontów na blachę. W kolejnym
roku pomalowano wewnętrzne ściany kościoła farbą olejną
i wykonano dekoracje. Kolejny remont dachu miała miejsce
w 1974 r., wtedy też wymieniono instalację elektryczną. W
latach 90-tych XX wieku wymieniono zewnętrzną stolarkę
drzwiową i okienną, wymieniono instalację elektryczną
w zakrystii i zakonserwowano zewnętrzne elewacje kościoła
usuwając ze ścian farbę emulsyjną i zastępując ją lakierem.
Kościół św. Katarzyny, położony w centralnej części
wsi, jako świątynia orientowana na osi wschód - zachód
jest równoległy do rynku. Teren przykościelny okala mur
z kamieni polnych i ciosanych z ceglanymi słupkami
tworzący zarys nieregularnego dziewięcioboku. Od strony
zachodniej znajduje się furtka prowadząca na plebanię,
w tej samej odległości od kościoła znajduje się furtka
po stronie wschodniej, ale główne wejście z bramą jest
usytuowane w północno - zachodniej części ogrodzenia.
Na tym zamkniętym terenie rosną zabytkowe drzewa
liściaste oraz jeszcze młode tuje i świerki, w południowozachodniej części znajduje się pomnik Jana Pawła II
i krucyfiks, idąc dalej na wschód mijamy miniaturową
kapliczkę z MB Częstochowską, a na zachód od dzwonnicy
pomnik z MB w grocie kamiennej. Bliżej bramy znajduje
się grób fundatorów, a naprzeciwko, obok kościoła krzyż
upamiętniający ruch pielgrzymkowy. Żwirowa alejka otacza
kościół pierścieniem łącząc wszystkie furtki i wejścia do
kościoła i na dzwonnicę. Ta ostatnia znajduje się w północno wschodniej części terenu, a jej kamienny cokół zaadoptowano
niegdyś na kaplicę przedpogrzebową (dziś nowa kaplica
stoi poza murem przykościelnym, około 20 m od plebanii).
Warto nadmienić, że we wspomnianej dzwonnicy wiszą
zabytkowe dzwony: jeden z datą 1848 r. i herbem Jastrzębiec,
kolejny spiżowy z 1648 r. z inskrypcją sentencjonalno poświadczeniową po łacinie i dekoracjami wici roślinnej
z motywem chrząstkowym i figuralnymi oraz wizerunkiem
św. Agaty. Został on wykonany przez Augusta Kosche (lub
Koysche) z Głogowa - znanego ludwisarza poznańskiego
(jednego z trzech braci, którzy parali się tym zawodem),
który działał w latach 1630-70. Litery tworzące inskrypcję
to kapitała humanistyczna (drukowane litery o specyficznym
wykroju), a treść oddaje się w opiece św. Agacie dziewicy
i męczennicy. Informacje o dacie powstania i autorstwie
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umieszczono w ozdobnym kartuszu. (Treść inskrypcji:
SPECIE TVA ET PULC(H)RITVDINE TVA INTENDE
PROSPERE PROCEDE ET REGNA S(ANCTA) AGATA
VIRGO ET MARTIR(A) 1648 AVGVSTIANVS KOSCHE
MICH GOS FECIT ME.)

chronione metalowym daszkiem dwuspadowym dekoracyjnie
wykończonym i zwieńczonym krzyżem. Drzwi i okna są
ujęte opaskami, dodatkowo nad oknami nawy znajdują
się pseudotrójkątne naczółki (niegdyś w polu, każdego
z nich znajdował się krzyż z liśćmi palmowymi, jak ten
znad głównego wejścia). Okna korpusu i prezbiterium są
prostokątne i sześciodzielne, zaś te w przybudówkach są
kwadratowe i czterodzielne. Wszystkie drzwi zewnętrzne
posiadają ozdobne, kute zawiasy.
Wnętrze kościoła przekryte jest wspólnym dla
korpusu i prezbiterium płaskim stropem drewnianym (jeszcze
w zeszłym wieku podsufitka była otynkowana i pomalowana
na biało z elementami dekoracyjnymi wokół żyrandoli).
Całe wnętrze współcześnie jest wykończone skromnie
w lakierowanym drewnie układanym w ciągi poziomych
desek. Niegdyś podłogi układane były w jodełkę, treflowo,
lub podłużnie, a ściany ozdobione wzorami geometrycznymi,
z figuralnymi przedstawieniami z życia Jezusa między oknami,
malowidła te usunięto w czasie późniejszych konserwacji,
jako wtórnie dodane i niezgodne z praktyką konserwatorską,
a podłogi wymieniono ze względu na znaczne ich zużycie.

Pęczniew. Dzwon im. św. Barbary

Sam kościół to budowla modrzewiowa, jednonawowa
o konstrukcji zrębowej (wzmacnianej lisicami) na
fundamencie z kamieni polnych z zaprawą wapienną.
Niewysoka podmurówka pomalowana na czarno jest
wykończona drewnianym okapnikiem, przez co nie rzuca
się w oczy. Prostopadłościenna nawa to dominująca bryła
tworząca korpus, prezbiterium jest od niej niższe i węższe
zakończone trójbocznie. Od północy (w narożniku między
nawą, a prezbiterium) przylega do głównej bryły prostokątna
zakrystia. Od południa do nawy przylega kruchta na planie
zbliżonym do kwadratu przekryta oddzielnym dwuspadowym
daszkiem. Drewniana więźba dachowa składa się z wiązarów
krokwiowych i podtrzymuje dwuspadowe dachy. We
wschodniej części dachu nawy znajduje się sygnaturka
z latarnią z przezroczami zakończona hełmem cebulastym
z krucyfiksem na iglicy. Dach nad prezbiterium jest położony
niżej i zakończony trójpołaciowo, jego przedłużenie
przekrywa zakrystię.
Wszystkie elewacje oszalowano poziomymi deskami
naśladującymi boniowanie. Pod dachami biegnie zębaty
rodzaj fryzu, który spływa na naroża korpusu. Pionowe
akcenty na elewacjach tworzą rynny i lisice. Główne wejście
zwieńczono naczółkiem opracowanym analogicznie do
tych nad oknami z ozdobnym krzyżem z liśćmi palmowymi
zajmującym centralne miejsce. Dodatkowo wejście to jest

Pęczniew. Kościół. Tablica 6 psk z Żółkwi
Fot. J. Marszałkowski

Wnętrze świątyni zdobią trzy zabytkowe ołtarze. Ołtarz
główny przedstawia konstrukcję typowo manierystyczną
(architektoniczną, przyścienną z kilkukondygnacyjną nastawą
zakomponowaną tektonicznie, z rzeźbami i zaakcentowanym
obrazem w polu środkowym). Dekoracje pochodzą z 1640 r.,
jednak bogate, akantowe uszaki oraz obrazy w zwieńczeniu
dodano ok. 1700 r. Trójosiowy ołtarz z trójkondygnacyjną
nastawą ma kolor biały ze złoceniami. Skromna, współczesna
skrzynia antepedium jest ozdobiona płaskorzeźbionym
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krzyżem i dekoracją roślinną. W pierwszej kondygnacji
nastawy cztery zdobione płaskorzeźbiono pilastry dzielą ołtarz
na trzy osie z szerszą częścią środkową, w której znajduje się
nowe, złoto - srebrne tabernakulum z wizerunkiem Jezusa
wyłaniającego się z chmur. Pola boczne są wypełnione
ornamentem florystycznym. Na drugiej kondygnacji cztery
kolumny bogato zdobione motywami roślinnymi oddzielają
obraz MB z Dzieciątkiem w typie MB Śnieżnej (będący
XIX wieczną kopią tego z 1640r.) w złotej ramie z motywem
okuciowym od płaskich nisz półkoliście zakończonych
z figurami świętych biskupów: Wojciecha z pastorałem
i włócznią oraz Stanisława Szczepanowskiego z krzyżem
arcybiskupim i modlącym się u jego stóp Piotrowinem.
Nastawę okalają po bokach uszaki w stylu barokowym, zaś od
góry wieńczy fryz z ornamentami okuciowymi i roślinnymi.
Nad fryzem znajduje się trójkątny, przerywany, ścięty naczółek
z prostokątnym polem centralnym z płaską niszą zakończoną
półkoliście flankowaną pilastrami hermowymi o dekoracji
łuskowej z rzeźbą św. Katarzyny Aleksandryjskiej, nad którą
poza dekoracją roślinną we fryzie znajduje się ażurowe Oko
Opatrzności z krzyżem na samym szczycie. Do głównego
pola przylegają smukłe, półkoliście zakończone obrazy
w snycerskich, złoconych ramach z motywem roślinnym
i wolutowym przedstawiające św. Szczepana i św. Marię
Magdalenę. Uzupełnienie konstrukcji stanowią odcinki
naczółka i dwa filary na których stoją rzeźby modlących się
aniołków.

w., przemalowany w latach 50tych XX w. W zwieńczeniu
umieszczono w 1958 r. obraz św. Andrzeja Boboli w formie
nieregularnego pięcioboku w złoconej ramie.
Ołtarz MB Częstochowskiej znajduje się w północnowschodniej części nawy. Na mensie spoczywa obrazek
MB z Dzieciątkiem i rzeźba MB Fatimskiej (oba obiekty
współczesne). Pas predelli jest niższy niż w ołtarzu św.
Andrzeja, a kolumny zaczynają się na wysokości głównego
przedstawienia. Co ciekawe są to kolumny kręcone
oplecione kolorowo malowanymi (jak i bukieciki powyżej)
girlandami z owocami pigwy i granatu wieńczone kapitelami
korynckimi, a uszaki są tu wydatniejsze, bardziej mięsiste
i zróżnicowane kolorystycznie. Główne przedstawienie to
obraz MB Częstochowskiej z 2 poł. XIX w. w drewnianej
sukience. W zwieńczeniu mieści się w polu zakończonym
trapezowo obraz z początku XVIII w. przedstawiający św.
Józefa trzymającego Dzieciątko Jezus.

Plebania w Pęczniewie

Oba ołtarze boczne mają podobną kolorystykę
(biało-złotą) i strukturę: na skromnym, skrzyniowym
antepedium zdobionym Chrystogramem IHS, spoczywa
mensa i jednoosiowe retabulum z mniejszym zwieńczeniem
i uszakami po bokach. W pasie predelli zaczynają się
dekorowane filary będące cokołami dla znajdujących się
wyżej kolumn dźwigających belkowanie z ozdobnym
fryzem. Między kolumnami znajduje się przedstawienie
figuralne. Nad zagierowanym gzymsem mieszczą się dwa
wazony z bukiecikami z róż, liści i kłosów pszenicznych
flankujące zwieńczenie, w którego centralnym polu znajduje
się przestawienie malarskie z dekoracją akantową po bokach
i krzyżem w szczycie. Wszystkie ołtarze mocno ucierpiały
w czasie II wojny światowej, kiedy kościół pełnił funkcje
magazynu, dlatego zachowane oryginalne ornamenty
(zarówno te XVII, jak i XVIII wieczne) umieszczono wedle
pierwotnego położenia na nowych skrzyniach.
Ołtarz św. Andrzeja Apostoła znajduje się
w południowo-wschodnim narożniku nawy. Na mensie
spoczywa tabernakulum z rzeźbionym, srebrnym barankiem
w glorii, który niegdyś wieńczył strojniejsze tabernakulum
w ołtarzu głównym. W polu głównym znajduje się
w ażurowej, złoconej ramie krucyfiks z przełomu XIX i XX
w., a na zasuwie obraz św. Andrzeja Apostoła z 1 poł. XVIII
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Pomnikowe drzewo obok kościoła w Pęczniewie
Fot. A. Ruszkowski

W zachodniej części nawy znajduje się chór
muzyczny wsparty na dwóch słupach. Balustrada empory jest
jednolita, symetryczna, wklęsło-wypukła z wybrzuszeniem
centralnym. Organy mieszczące się na chórze pochodzą
z 1787 r., przy czym przeszły gruntowną modernizację
w 1902 r. w zakładzie Stanisława Jagodzińskiego w Lublinie.
Prospekt organowy w kolorze kości słoniowej ze złoceniami
został zmodyfikowany na potrzeby nowego instrumentu.
Trójwieżyczkowa konstrukcja została dosunięta do balustrady.
Symetrycznie rozmieszczone wieżyczki boczne są wyższe
i szersze od środkowej, jednak ich budowa jest analogiczna.
Piszczałki są w nich osadzone na łuku i przysłonięte kotarowo
od góry (w środkowej wieżyczce jest to łuk zdobiony),
wszystkie są zwieńczone zwielokrotnionym, profilowanym
gzymsem z główkami anielskimi poniżej. Na wieżyczkach
mieściły się niegdyś złocone elementy dodane w 1902 r.
(lira w części środkowej i dwa diademy po bokach), dziś
pola te są puste. Wieżyczki są połączone niskimi ramionami
o szerokich gzymsach z piszczałkami z kotarami falistymi.
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Boki prospektu niegdyś wypełniana kratownica, dziś są
lite. Na chór prowadzą schody drewniane z ażurowymi
drzwiczkami w połowie ich wysokości.
Za ołtarzem MB Częstochowskiej w prezbiterium
znajduje się manierystyczna, przyścienna, nadwieszana
ambona typu koszowego z elementami z 2 ćw. XVII w. na planie
nieregularnego siedmioboku. Na płaskich ściankach korpusu
zachowały się jedynie trzy pełnopostaciowe przedstawienia
Chrystusa Salvator Mundi oraz św. Piotra i Pawła. Są to obiekty
tym bardziej cenne, że pochodzą z wyposażenia pierwszego
kościoła. Wcześniej wkomponowano w ich miejsce płyciny
z ornamentem roślinnym. Nad drzwiami prowadzącymi do
zakrystii (w miejsce zaplecka) umieszczono napis w formie
otwartej księgi: „BŁOGOSŁAWIENI KTÓRZY SŁUCHAJA
SŁOWA BOŻEGO I STRZEGĄ GO”. Baldachim
powtarzający plan ambony jest zwieńczony wznoszącymi się
ażurowo mięsistymi wolutami, które wypychają postument
z rzeźbą św. Jana Ewangelisty, powstałą po 1946r.
Pozostałe elementy wyposażenia to przede wszystkim
obrazy, rzeźby, krucyfiksy, szaty i naczynia liturgiczne itp.
Do najcenniejszych i najstarszych obrazów należy olejne
przedstawienie na desce św. Anny Samotrzeć z pocz.
XVII w. pędzla mistrza poznańskiego, lub krakowskiego,
wiszące w prezbiterium obok ołtarza głównego. Wg
znawców obraz zakomponowano na wzór znanej rzeźby
Wita Stwosza. Również w prezbiterium wisi niewielkie,
złocone przedstawienie św. Katarzyny i olejny obraz św.
Benona, lub bł. Bogumiła z Dobrowa z 1888 r. pędzla
Stefana Onkowskiego. W nawie wisi obraz przedstawiający
św. Walentego i św. Antoniego Padewskiego z 1 poł. XIX w.
(oba pędzla tego samego nieznanego artysty), antepedium
z ołtarza głównego malowane na blasze ze sceną Narodzin
Jezusa i postaciami Ewangelistów w polach bocznych oraz
obrazy stacji drogi krzyżowej z 2 ćw. XIX w. inspirowane
znanymi grafikami i obrazami np. P. P. Rubensa.
Przy południowym ołtarzu na podwyższeniu stoi
chrzcielnica w formie kielicha z lat 1650-70 ozdobiona
mięsistym ornamentem chrząstkowym, liściastym i guzami
ułożonymi w sznury. Obiekt ten przeszedł kilka renowacji
m. in. w 1878 r., po licznych przemalowaniach. Przed
1997 r. chrzcielnica miała kolorystykę pastelowej zieleni
z metalizacją ornamentów, ale dziś możemy ją oglądać
w pierwotnej kolorystyce czarnej czaszy z zielonkawożółtymi ornamentami.
Poza tym na wyposażeniu kościoła znajdują się cztery
XIX wieczne feretrony (św. Wojciecha, MB Częstochowskiej,
św. Anny Samotrzeć, oraz ze sceną ukrzyżowania),
a w kruchcie znajduje się kamienna kropielnica z początku
XVIII w. Z naczyń liturgicznych najcenniejsza jest bogato
zdobiona monstrancja wieżyczkowa ze z lat 1640-50,
a naprawiana i modyfikowana w 1739 r., ale na uwagę
zasługuje też miedziana, barokowa łódka na kadzidło z 2

Pęczniew. Dzwon. Zbliżenie z datą 1648
Fot. J. Marszałkowski

ćw. XVIII w. i neogotycki kielich mszalny z 1908 r. oraz
utrzymana w tym samym stylu puszka na komunikanty z 1909
r. ufundowana przez ks. Wysokowskiego. Do cennej tkaniny
należy rokokowy ornat z jedwabnej tafty i srebrnej koronki
pochodzący z lat 1765-70. Materiał dostarczono z Francji
prawdopodobnie z Lyonu, a szatę uszyto już w Polsce.
Na ścianach pod emporą znajduje się tablica
poświęcona pamięci 6 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana
Stefana Żółkiewskiego, który walczył na tych terenach
o utrzymanie linii Warty w pierwszych dniach września
1939 roku, oraz tablica upamiętniająca proboszczów parafii
w 250tą rocznicę jej istnienia.
Kościół w Pęczniewie to przykład typowej
architektury drewnianej w dobie baroku, gdzie wyposażenie
ze starego kościoła przeniesiono do nowopowstałego obiektu,
który jednak nie mógł nadto odstawać od poprzednika.
Dzięki tej niezmienności i dbałości parafian dotrwały do
czasów obecnych przykłady sztuki XVII i XVIII wiecznej.
Warto odwiedzić kościół w Pęczniewie dla nacieszenia się
spokojem, szczerością, prostotą i gościnnością tego miejsca.
Literatura:
1. A. Borawski, O ludwisarstwie i dzwonach w Polsce, Kraków 1921, s. 4
2. E. Iwanoyko Koyski Augustyn, PSB t. XIV, Wrocław 1968-9, s. 592
3. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Warszawa 1957, t. V, z. 26 powiat
turecki, s. 11-12
4. Rocznik Diecezji Włocławskiej, Rok 1983, Włocławek 1983, s. 371
5. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, pod red. T. Sulmierskiego,
Warszawa 1987, tom VIII, s. 121
6. W. Witkowski, Wybrane problemy z zakresu badan i konserwacji
drewnianej architektury sakralnej Archidiecezji Łódzkiej na Konferencji
Krajowej „Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie
makroregionu łódzkiego” Łódź, 9-10 grudnia 2005r.
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Historia kościoła w Drużbinie
Marek Filipowski
Drużbin to wieś położona w gminie Pęczniew,
posiadająca bogatą historię. Pierwsza wzmianka w źródłach
pisanych o Drużbinie jako dziedzicznej wsi szlacheckiej
pochodzi z 1386r. i wspomina właściciela wsi Jaranda.
Wioska ta, do której należały Borki Drużbińskie i Rzechta
Drużbińska stanowiła gniazdo rodowe Drużbińskich,
w XVI w. - Rudnickich. Na przełomie XVI i XVII w.
dobra drużbińskie były własnością drobnej szlachty, m.in.
Rzekieckich i Zadzików. W XVII stuleciu miejscowość
przeszła we władanie Mączyńskich, a od 1774r. Jabłkowskich.
W XIX w. posiadaczami Drużbina zostali Głodzińscy, po
nich Cieleccy. W 1836r. Józef Cielecki powiększył te dobra
dokupując Charchów Pański.
Parafia Drużbin została erygowana na przełomie XIV
i XV w. (do 1818r. w archidiecezji gnieźnieńskiej, następnie
w archidiecezji włocławskiej), nie wiadomo jednak przez
kogo. Pierwsze zapiski o kościele drewnianym św. Stanisława
Biskupa i Męczennika pochodzą z 1444r. Obecny kościół
murowany ufundowany został ok. 1630r. przez biskupa
krakowskiego Jakuba Zadzika, który go także konsekrował
w 1635r. On również ofiarował relikwie św. Stanisława
BM. Świątynia, najlepiej uposażona na całą okolicę, została
złupiona w czasie potopu szwedzkiego. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że budowniczym architektem kościoła
był znany murator Jerzy Hoffman, którego osobę wiąże się
także z budową kościoła i dworu w Poddębicach.
Kościół w Drużbinie jest zbudowany w stylu
późnorenesansowym,
orientowany,
jednonawowy,
z kwadratowym prezbiterium zamkniętym wielobocznie.
Przy prezbiterium, od strony pn. znajduje się zakrystia,
natomiast przy nawie od pd. kruchta, od zach. czworoboczna
wieża nadbudowana w końcu XIX w. Przy styku pn. ściany
wieży z nawą jest cylindryczna wieżyczka mieszcząca klatkę
schodową na chór muzyczny. Otwór tęczowy zamknięty
półkoliście. Ściany na zewnątrz budowli są oszkarpowane,
okna wąskie zamknięte półkoliście. Dach świątyni jest
dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Poniżej okapu
biegnie fryz renesansowy o stylizowanych elementach
roślinnych, wykonanych techniką sgraffittio. Na fasadzie pd.,
pod fryzem, znajduje się wykonany w I poł. XVII w. zegar
słoneczny.

Kościół w Drużbinie
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Wewnątrz kościół jest okazały. Sklepienie
kolebkowo-krzyżowe z lunetami zdobione rozetami
wykonanymi ze stiuku. W polach sferycznych i w lunetach
występują trzy rodzaje rozet. Na pasie środkowym są rozety
z dużymi szyszkami. Jednym z najważniejszych elementów
wyposażenia kościoła jest ołtarz główny późnorenesansowy
z I poł. XVIII w., jednoosiowy z bramkami, z obrazem św.
Stanisława BM, (pędzla Donatelliego) według tradycji
przywieziony przez fundatora kościoła (Jakuba Zadzika)
z Krakowa, przemalowany w XVIII wieku. Retabulum
zostało ujęte w dwie pary kolumn o gładkich trzonach
i korynckich kapitelach, na których wspiera się profilowany
i załamujący się gzyms. W nasadzie ołtarza znajduje się
krucyfiks barokowy z XVIII w., wokół niego rama zdobiona
ornamentem chrząstkowo-małżowinowym i liśćmi. Po
bokach ołtarza znajdują się bramki, a na nich figury Matki
Boskiej i św. Jana Chrzciciela. Ponadto są dwa ołtarze boczne
barokowe z XVIII w. Po lewej stronie (niedaleko ambony)
znajduje się ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej
w sukience z I poł. XIX w. i rokokową rzeźbą Matki Boskiej
Niepokalanego Poczęcia z I poł. XVIII w. W zwieńczeniu
ołtarza jest także obraz przedstawiający scenę Przemienienia
Pańskiego. Po prawej stronie ołtarz z obrazem św. Anny
i św. Barbary z I poł. XIX w. oraz z obrazem Uzdrowienie
opętanego z I poł. XVIII w. Są tu też inne obrazy np. obraz
św. Stanisława BM (inny niż na ołtarzu), obraz Jakuba
Zadzika, obraz Jana Pawła II oraz 14 mniejszych obrazów
przestawiających stacje drogi krzyżowej.

Sklepienie krzyżowo-żebrowe z lunetami zdobione rozetami wykonanymi
ze stiuku

Ambona wczesnobarokowa z I poł. XVII w.
z malowanymi postaciami Matki Boskiej, Jezusa Chrystusa
i czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana,
chrzcielnica barokowa z XVIII w. Stalle wczesnobarokowe
z I poł. XVII w., restaurowane w latach 1990-1993 przez A.
i J. Albrychów, skomponowane z amboną, z malowidłami
świętych i apostołów oraz wielofigurowymi kompozycjami
z św. Bedy i Jana Chryzostoma. W wyposażeniu monstrancja
rokokowa z I poł. XVIII w. wykonana w kształcie glorii
z promieniami.
Nad wejściem do zakrystii znajduje się wykonany
w stylu barokowym kartusz z portretem duchownego,
zapewne z XVII w. Wokół portretu wieniec z liści laurowych.
W pd. kruchcie krucyfiks wczesnobarokowy z XVII w.,
wielokrotnie przemalowywany.
Chór muzyczny o bogatej dekoracji plastycznej,
wsparty na dwóch filarach. Organy pochodzą z 1876r.,
z fundacji P. Szymanowskiego. Prospekt organowy jest
jednosekcyjny, neoklasycystyczny, na cokole z płycinami.
Na Sieradzkich Szlakach

Ambona wczesnobarokowa z I poł. XVII w.

Środek wyższy, nieco wysunięty z polem piszczałkowym
zamkniętym łukiem, ujęty po bokach w pilastry zakończone
głowicami korynckimi, profilowany gzyms, a nad nim
tympanon z krzyżem na szczycie. Pola boczne są prostokątne.
Nad częściami bocznymi znajduje się skromna dekoracja
wolutowa.
Na wieży kościoła umieszczony jest dzwon spiżowy
z 1640r. wykonany w warsztacie znakomitego ludwisarza
warszawskiego Daniela Tima, ufundowany przez Jakuba
Zadzika. Należy on do jednego z nielicznych zachowanych
z tamtego okresu w Sieradzkiem. Na dzwonie biskup Zadzik
umieścił stosowną inskrypcję fundacyjną w języku łacińskim
oraz herb Korab.

pilastrami, wewnątrz ołtarz późnorenesansowy z około
połowy XVII w. Nad portalem kaplicy jest umieszczona
tablica metalowa wmurowana w tympanon, a niej napis:
Grób/ Józefowi/ Głodzieńskiemu/ Dziedzicowi Dóbr/
Drużbina, Rzechty/ Charchowa Pańskiego/ Urodzonengo/ 6
Grudnia 1779 Roku. W podziemiach kaplicy spoczywają
prochy członków rodu Głodzieńskich, Cieleckich
i Łukomskich.
Kościół i plac okalający zostały oparkanione
parkanem murowanym fundacji Kunegundy z Mączyńskiej
Jabłkowskiej żony Jana Jabłkowskiego, dziedzica
Siedlątkowa. Na murze otaczającym kościół, w pobliżu
w/w kaplicy znajduje się żelazna tablica z napisem .
Pisząc o historii obecnego kościoła w Drużbinie
należy wspomnieć o jego fundatorze, czyli Jakubie Zadziku.
Należał on do najwybitniejszych postaci wywodzących
się z ziemi sieradzkiej. Piastował najważniejsze godności
państwowe i kościelne, był cenionym doradcą królów
polskich: Zygmunta III Wazy i jego syna Władysława IV.
Jakub Zadzik urodził się w Drużbinie jako dwunaste
z kolei dziecko drobnego szlachcica Jana herbu Korab
i Jadwigi Borszówny. Rodziców nie było więc stać na
zapewnienie odpowiedniego wykształcenia synowi. Jeśli
wierzyć miejscowemu podaniu, o edukacji i karierze
późniejszego kanclerza i biskupa zadecydował przypadek.
Legenda głosi, że ojciec biskupa był kowalem i jakiś możny
pan przejeżdżając przez Drużbin kazał sporządzić zepsuty
powóz, a upodobawszy sobie małe chłopię, wziął je na
wychowanie. Według przekazów źródłowych młody Zadzik
początkowe nauki pobierał w Kolegium Jezuickim Kaliszu,
później w Akademii Krakowskiej. Dzięki wsparciu Andrzeja
Baboli, podkomorzego królewskiego, pod którego okiem był
wychowywany oraz Stanisława Warszyckiego, podskarbiego
wielkiego koronnego, wyjechał na dalsze studia do Włoch
(Rzym, Perugia). W Rzymie przyjął święcenia kapłańskie.
Został sekretarzem królewskim, później pracował w kancelarii
podkanclerza Wawrzyńca Gembickiego. Uczestniczył
w poselstwach zagranicznych. Karierę kościelną rozpoczął
od kanonii w kapitule krakowskiej (1608), był proboszczem
kościoła św. Michała na Wawelu. Potem otrzymał kanonię
warszawską, dziekanat przemyski i poznański, a także
godność opata tynieckiego. Ciesząc się dużym zaufaniem
króla Zygmunta III Wazy, szybko uzyskiwał coraz to wyższe
godności świeckie i kościelne. W 1612r. mianowany został
sekretarzem wielkim koronnym, a 1624r. objął stanowisko
biskupa chełmińskiego, które od 1627r. łączył z urzędem
podkanclerza. W 1629r. król powierzył mu funkcję
kanclerza wielkiego koronnego. W 1635r. Jakub Zadzik
został mianowany biskupem krakowskim i w związku

Kaplica grobowa Józefa Głodzińskiego na ścianie
północnej placu kościelnego

Na cmentarzu kościelnym znajduje się kaplica
grobowa Józefa Głodzieńskiego (zm. 1849r.), murowana
na planie prostokąta. Ściany budowli są rozczłonkowane

Chór muzyczny, prospekt organowy
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z tym zrezygnował z urzędu kanclerskiego. Piastując liczne
urzędy i utrzymując przynależne do urzędów beneficja
dorobił się znacznego majątku. Jako biskup wybudował
pałac w Kielcach, ufundował wiele kościołów. W Drużbinie
w 1630r. wybudował świątynię istniejącą do dziś. Z jego
fundacji pochodzi także w/w dzwon spiżowy i przywieziony
z Krakowa obraz św. Stanisława BM umieszczony w ołtarzu
głównym.
Ten nieprzeciętny człowiek rodem ze wsi zmarł
w 17 III 1642r. w Bodzentynie – miejscowości położonej
u podnóży Gór Świętokrzyskich. Ciało biskupa spoczęło
w katedrze wawelskiej św. Jana Chrzciciela.

Ołtarz boczny barokowy z XVIII w. z obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej
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Józef Hajduk OFMConv (w.1982), ks. Marcin Antonkiewicz
(w. 2003), ks. Mariusz Antonkiewicz (w. 2009), Wanda (s.
Walentyna) Lis ZSNM (p.z.1957).
Proboszczowie i administratorzy parafii w XX i XXI
wieku to: ks. Ignacy Chartliński (1896-1919), ks. Ignacy
Rechciński (1919-1922), ks. Julian Godlewski (1922-1926),
ks. Paweł Bobotek (1926-1930), ks. Stefan Trzaska (19301932), ks. Aleksander Kokczyński (1932-1948), ks. Wincenty
Roman Wiliński (1948-1949), ks. Józef Minet (1949-1984),
ks. Jan Talaska (1984-1985), ks. Stanisław Włodarkiewicz
(1985-1993), ks. Józef Kuś (1993-1994), ks. dr Andrzej
Ciapciński (1994-2000), ks. Jan Zenon Szczesny (20002007), ks. Dariusz Sujewicz (od 2007r.).
Jednym z ważniejszych wydarzeń historycznych,
które miało miejsce w parafii drużbińskiej była bitwa
konfederatów barskich pod Drużbinem stoczona z wojskami
rosyjskimi 26 VI 1771r. Wydarzenie to upamiętnia obraz
(nieznanego autora) z 1773r. i tablica nagrobna na północnej
ścianie kościoła. Potyczka pod Drużbinem miała charakter
bardziej jednostronnej rzezi niż regularnej bitwy. Do niewoli
dostało się wielu konfederatów wraz dowódcą regimentarzem
Wawrzyńcem Potockim. Wszyscy oni zostali zamordowani.
Okoliczna ludność pochowała zabitych na przykościelnym
cmentarzu w Drużbinie, zaś Wawrzyniec Potocki spoczął
w grobowej krypcie kościelnej. Kilka lat po bitwie szlachta
wielkopolska na miejscu tragedii wystawiła okazały krzyż,
który obejmowały dwa orły i dwa lwy. Całość otoczona była
kamieniami. Po II rozbiorze Polski z rozkazu władz pruskich
obelisk został rozebrany, a trumnę ze zwłokami Potockiego
wywleczono z podziemi kościoła.
Kilka lat temu, dzięki staraniom ówczesnego
proboszcza ks. dr Andrzeja Ciapcińskiego w odległości
50 m od murów kościelnych, jadąc w kierunku Borków
Drużbińskich, ustawiono krzyż z tablicą informacyjną
upamiętniający tragiczne wydarzenia z XVIII w.

Na koniec swojego artykułu chciałbym poświęcić
trochę uwagi samej parafii drużbińskiej, do której należą
takie miejscowości jak: Drużbin, Borki Drużbińskie,
Dybów, Suchorzyn, Wola Pomianowa - gmina Pęczniew,
Antonina – gmina Poddębice, Annów, Charchów Księży,
Charchów Pański, Rzechta, Zawady – gmina Zadzim. W
parafii odbywają się dwa odpusty: św. Stanisława BM (8
V), tradycyjna uroczystość parafialna św. Anny (26 VII). Do
budynków parafialnych należy zaliczyć plebanię oraz trzy
budynki gospodarcze. W odległości 200 metrów od kościoła
jadąc w kierunku Pęczniewa znajduje się cmentarz, na którym
spoczywają:
a) ks. Hieronim Aranowski (1821-1878). Ks.
Aranowski pełniąc obowiązki proboszcza parafii od 1857r.
bardzo troskliwie upiększał kościół,
b) ks. Józef Minet (1912 -1984).
Na cmentarzu znajduje się również kaplica rodziny
Cieleckich i Łukomskich.
Na terenie parafii jest kilka przydrożnych krzyży
oraz 5 kapliczek w miejscowościach: Borki Drużbińskie,
Charchów Księży, Drużbin (Suchorzyn), Dybów i Łębno. Z
parafii drużbińskiej pochodzą: bp Jakub Zadzik (w.1604), o.

Krzyż z tablicą informacyjną upamiętniający bitwę konfederatów
barskich z wojskami zaborców pod Drużbinem w 1771r.

Tablica poświęcona ks. Józefowi Minetowi
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ARCHEOLOGIA
Badania archeologiczne na
obszarze gminy Pęczniew
Jarosław Zięba
Artykuł niniejszy nie jest pracą naukowo – badawczą,
a jedynie popularyzatorskim opracowaniem, którego celem
jest przybliżenie czytelnikom kwartalnika „Na Sieradzkich
Szlakach” problematyki badań archeologicznych
na
obszarze gminy Pęczniew.
Archeologia jest nauką historyczną zajmującą
się
poszukiwaniem,
odkrywaniem,
opisywaniem,
klasyfikowaniem i interpretacją
materialnych śladów
ludzkiej działalności zachowanych w postaci kopalnych
reliktów. Obiekty te nazywane źródłami archeologicznymi
pozwalają w przypadku obfitujących w nie stanowisk
w sposób obiektywny odtwarzać przede wszystkim
materialne podstawy bytu oraz niektóre elementy kultury
duchowej, społecznej, a także historii politycznej dawnych
społeczeństw.
Źródła archeologiczne dzielmy na dwa typy: źródła
nieruchome i źródła ruchome. Do pierwszego z nich
zaliczamy obiekty osadnicze i obiekty grobowe.
Obiekty osadnicze to :
a/ jaskinie i nawisy skalne zasiedlane przez człowieka
w różnych epokach,
b/ ślady osad lub fortyfikacji,
c/ pozostałości dróg, mostów, ulic, grobli,
d/ ślady pracowni
wytwarzających narzędzia
kamienne lub metalowe, pieców do wytopu metali lub
wypalania ceramiki, ślady pracowni ceramicznych, ślady
wędzarni, smolarni,
e/ kopalnie krzemienia lub rud metali,
f/ ślady orki na polach zachowane najczęściej pod
nasypami kurhanów lub innymi konstrukcjami, ślady
systemów pół wraz z granicami,
g/ ślady miejsc kultowych - drewnianych lub
kamiennych świątyń, kręgi kamienne, posągi lub inne
przedmioty kultu.
Źródła nieruchome klasyfikowane jako obiekty
grobowe mogą występować pojedynczo lub tworzyć
cmentarzyska. Podzielić je można w zależności od :
a/ zwyczajów grobowych na groby szkieletowe
i groby ciałopalne (popielnicowe, jamowe lub warstwowe),
b/ występowania lub braku nasypu ziemnego
pokrywającego miejsce pochówku na groby płaskie i groby
kurhanowe,
c/ występowania obstawy kamiennej lub innej
konstrukcji wyróżniającej miejsce złożenia szczątków
zmarłego na groby z obstawą i groby bez obstawy.
Archeologiczne źródła ruchome
to wszystkie
przedmioty użytku codziennego – narzędzia, naczynia lub
ich fragmenty, broń, ozdoby, części stroju i in. znajdowane
w czasie prac wykopaliskowych. Mogą one występować
w zespołach zwartych (osadniczych lub grobowych) bądź
oddzielnie jako znaleziska luźne. Szczególną grupę źródeł
archeologicznych zaliczaną do znalezisk zwartych, nie
będących jednak częścią inwentarzy obiektów osadniczych
lub grobowych, stanowią skarby monet, ozdób, brył cennego
metalu lub surowca. W swojej pracy archeolog często też ma
do czynienia ze specyficzną grupą znalezisk luźnych będących
odosobnionymi pojedynczymi przedmiotami najczęściej

zagubionymi przez człowieka w czasie pracy, podróży czy
wypraw wojennych. Podstawowymi czynnościami, które
wykonuje archeolog w odniesieniu do pozyskanych w czasie
prac wykopaliskowych lub badań powierzchniowych
znalezisk – źródeł archeologicznych jest ich klasyfikacja
kulturowa i datowanie.
Pierwsza
z wymienionych
czynności polega na przyporządkowaniu danego przedmiotu
do określonej kultury archeologicznej rozumianej jako
zespół cech wspólnych, jakimi odznaczają się zabytki
występujące na określonym obszarze i w ciągu pewnego
przedziału czasowego. Nazwę
kultury archeologicznej
tworzy się na podstawie jej najbardziej charakterystycznych
cech lub od nazwy miejscowości czy regionu gdzie ją
odkryto. Datowanie z kolei jest czynnością, której celem
jest określenie chronologii całego stanowiska i wieku
znalezionych zabytków. W tych działaniach archeolog
korzysta z wielu różnorodnych metod, w tym z bardzo
nowoczesnych zaczerpniętych z nauk przyrodniczych (m.in.
dendrochronologicznej, metod izotopowych). Archeologia
ma szczególne znaczenie w badaniach nad tymi okresami
w dziejach cywilizacji człowieka, dla których nie są znane
źródła pisane lub ich ilość jest bardzo skromna. Na ziemiach
polskich sytuacja taka trwa od epoki kamienia po koniec
okresu wczesnego średniowiecza datowany na połowę XIII
wieku. Dla tego przedziału czasowego naszych dziejów
źródła archeologiczne mają znaczenie podstawowe. Dla
czasów późniejszych wiodącymi stają się już historyczne
źródła pisane, a archeologia spełnia jedynie rolę nauki
pomocniczej.
Periodyzacja historii starożytnej ziem Polski środkowej
Epoka

Okres
Paleolit

Kamienia

Brązu

Mezolit
Neolit
Eneolit
I wczesny
II starszy
III środkowy
IV młodszy
V późny
Halsztacki
Lateński
(Przedrzymski)

Żelaza

Średniowiecze
Nowożytna

Podokres
Dolny
Środkowy
Górny
Schyłkowy
Wczesny
Środkowy
Późny

C
D
Wczesny
Środkowy
Późny

B1
B2
Rzymski
C1
C2
D
Wędrówek Ludów
Wczesne średniowiecze
Pełne i schyłkowe

Chronologia
450 – 90 tys.
90 – 40 tys.
40 – 12 tys.
12 – 7,9 tys.
7900 – 5200 p.n.e..
5200 – 3700 p.n.e..
3700 – 2500 p.n.e.
2500 – 1900 p.n.e.
1900 – 1400 p.n.e.
1400 – 1200 p.n.e.
1200 – 1000 p.n.e.
1000 – 800 p.n.e.
800 – 650 p.n.e.
650 – 500 p.n.e.
500 – 400 p.n.e.
400 – 220 p.n.e.
220 – 125 p.n.e.
125 p.n.e. – pocz.
n.e.
pocz. n.e. - 70 r.
70 r. – 150 r.
150 r. – 250 r.
250 r. – 300 r.
300 r. - 375 r.
375 r. - VI/VII w.
VI / VII – poł.
XIII w.
XIV – XV w.
od XVI w.

Na obszarze gminy Pęczniew zarejestrowano
143 stanowiska archeologiczne. Wśród nich są zarówno
stanowiska odkryte i przebadane w latach 1964 – 1987,
a także
stanowiska zlokalizowane w czasie badań
powierzchniowych prowadzonych od 1980 roku w ramach
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Archeologicznego Zdjęcia Polski (arkusze 65 – 44 i 45, 66 –
44 i 45 oraz 67 – 44). Na stanowiskach tych zarejestrowano
łącznie 277 obiektów (zabytków archeologicznych ) w tym
110 śladów osadnictwa (znalezisko od 1 do 3 zabytków), 94
punkty osadnicze (znalezisko 4 i więcej zabytków), 1
grodzisko, 4 grodziska stożkowate, 56 osad i 12 cmentarzysk.
Stanowiska te pochodzą z różnych okresów i przynależą
do rożnych kultur archeologicznych
reprezentujących
przedział czasowy od mezolitu po czasy nowożytne.
Niestety w wymienionej powyżej liczbie stanowisk
aż 24 uległy bezpowrotnemu zniszczeniu w związku z
budową zbiornika Jeziorsko lub znalazły się na jego dnie.
Były to stanowiska badane metodami wykopaliskowymi
po roku 1971. Można jednakże przypuszczać, że na dnie
akwenu znajduje się znacznie więcej nie odkrytych w ogóle
stanowisk archeologicznych, ponieważ każdego roku
w okresie wczesnojesiennym na terenie leżącym między
wałem a niskim wtedy lustrem wody zbiornika znaleźć
można ciągle duże ilości fragmentów glinianych naczyń
prahistorycznych lub polepy.
Z dostępnych autorowi niniejszego artykułu
opracowań i publikacji wynika, iż pierwsze wykopaliskowe
badania archeologiczne na obszarze gminy Pęczniew
rozpoczęły się w 1964 roku na dwóch stanowiskach
równocześnie. Grodzisko stożkowate w Pęczniewie badała
J. Kamińska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi, natomiast badania ratownicze osady prapolskiej
na stanowisku nr 6 w Brodni rozpoczęła A. Kufel –
Dzierzgowska z Muzeum Okręgowego w Sieradzu (badania
kontynuowane były w kolejnym roku i w latach 1968 –
1971). W latach następnych do wymienionych już instytucji
prowadzących badania archeologiczne na terenie naszej
gminy dołączyły jeszcze: Katedra Archeologii Uniwersytetu
Łódzkiego i PP PKZ Oddziały w Szczecinie i Poznaniu.
Ostatnie badania metodami wykopaliskowymi na terenie
gminy Pęczniew prowadzone były w latach 1986 – 1987
przez L. Kajzera (Katedra Archeologii UŁ) wraz z zespołem
na stanowisku nr 2 w Brodni w ramach weryfikacji grodzisk
i kopców podworskich. Krótkotrwałe badania ratownicze
na dnie zbiornika Jeziorsko na wysokości wsi Zagórki miały
też miejsce tuż po roku 2000. Wykopaliska przeprowadzone
przez archeologów z Muzeum Okręgowego w Sieradzu M.
Urbańskiego i P. Kurowicza wykazały istnienie w tym miejscu
ciałopalnego cmentarzyska kultury łużyckiej datowanego
na koniec epoki brązu i początek epoki żelaza.
Opisując znaleziska archeologiczne z obszaru
gminy Pęczniew nie można pominąć odkrycia z 1937
roku. Wtedy to w Pęczniewie na polu St. i Wł. Wojtasików
znaleziony został skarb liczący ok. 150 monet miedzianych
i srebrnych z XVII i XVIII wieku ukrytych w glinianym
garnku. Monety te w liczbie 81 sztuk trafiły do Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (są to monety
polskie z czasów panowania Jana Kazimierza i Stanisława
Augusta Poniatowskiego – emisje do roku 1774 oraz moneta
pruska z roku 1682). Los pozostałych monet ze skarbu nie
jest znany.
Ogółem w latach 1964 – 2012 na obszarze gminy
Pęczniew przeprowadzono badania wykopaliskowe na 24
stanowiskach. Wśród badanych obiektów zarejestrowano:
4 grodziska stożkowate, 18 osad, 8 cmentarzysk i 1
kurhan. Planowanymi i systematycznymi
badaniami
archeologicznymi
rozpoznano jedynie 6 stanowisk,
w odniesieniu do 18 pozostałych stanowisk badania miały
charakter ratowniczy, ratowniczo – sondażowy lub jedynie
sondażowy. Szczegółowe informacje dotyczące tyc stanowisk
zawarte zostały w katalogu zamieszczonym w dalszej części
artykułu.
Szczególny charakter miały badania stanowisk
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położonych na obszarze planowanego zbiornika Jeziorsko.
Stanowiska te wytypowano do badań ratowniczo –
sondażowych w wyniku przeprowadzonych w 1970 roku badań
powierzchniowych. W celu możliwie pełnego rozpoznania
zasięgu i chronologii tych obiektów w jak najkrótszym
czasie badania prowadzono metodą szerokopłaszczyznową.
Wśród stanowisk leżących na terenie gminy Pęczniew
w ramach tych działań jako pierwsze badano stanowiska
nr 6 i 7a w Wylazłowie (osady), jako ostatnie w roku
1982 stanowisko nr 1 w Popowie ( kolejne badania gródka
stożkowatego). Całość materiału zabytkowego pozyskanego
w ramach badań na obszarze zbiornika Jeziorsko przekazana
została do Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie.
Dla pełnego obrazu badań archeologicznych
na obszarze gminy Pęczniew przypomnieć należy
o wzmiankowanych na początku niniejszego artykułu
badaniach powierzchniowych w ramach Archeologicznego
Zdjęcia Polski, w wyniku których liczba stanowisk
archeologicznych zarejestrowanych na terenie naszej gminy
znacząco się zwiększyła. Niestety żadne z nich nie było
jeszcze badane metodami wykopaliskowymi, a przynajmniej
kilka z nich jak, np. stanowiska nr 1 i 29 w Rudnikach, nr
4 w Osowcu, czy nr 2 i 3 mogą przynieść interesujący
materiał zabytkowy i przyczynić się do poszerzenia wiedzy
o dziejach osadnictwa na obszarze gminy Pęczniew.
Stanowiska archeologiczne w gminie Pęczniew
badane metodami wykopaliskowymi
Zestawienie opracowane na podstawie:
1.
Głowacka – Frąckiewicz B. „Badania
archeologiczne na terenie województwa sieradzkiego
w latach 1945-1994” [w:] Sieradzki Rocznik Muzealny
Tom 10 – 1996, Sieradz – Wieluń – Łódź 1996, ss. 61 – 80
- katalog stanowisk archeologicznych badanych na terenie
województwa sieradzkiego w latach 1945-1994,
2.
Spis stanowisk archeologicznych na terenie
gminy Pęczniew zarejestrowanych w wojewódzkiej ewidencji
zabytków uzyskanego w Sieradzkiej Delegaturze WUOZ
w Łodzi:
BRODNIA (st. 2), stacja królewska, koniec XIV – 1 poł. XV
w., chronologia: kultura polska, badania w l. 1986 – 1987,
weryfikacja grodzisk i kopców podworskich, autor badań :
Leszek Kajzer z zespołem,
BRODNIA (st. 6), osada, VII – VIII w., XI – XII w.,
chronologia : kultura prapolska, badania
ratownicze
w latach 1964 – 1965 i 1968 – 1971, autor badań : Anna
Kufel – Dzierzgowska,
BRODNIA (st. 15), 2 osady, chronologia: 1. halsztat i XI –
XII w., 2. kultura łużycka i prapolska, badania ratownicze
w roku 1979 (budowa zbiornika Jeziorsko) autorzy badań:
Eugeniusz Cnotliwy i Ryszard Rogosz,
BRZEG (st. 1), cmentarzysko, XI – XIII w., chronologia:
kultura prapolska, badania stacjonarne w latach 1965 – 1967,
autor badań: Anna Kufel – Dzierzgowska,
BRZEG (st. 1a), osada, chronologia: okres rzymski (III –
IV w. n.e.), kultura przeworska, badania ratownicze w roku
1976, autor badań: Andrzej Szymczak,
BRZEG (st. 7), osada wielokulturowa, chronologia: epoka
brązu, halsztat, okres przedrzymski, okres rzymski B – C,
wczesne średniowiecze, średniowiecze, kultury: łużycka,
przeworska, prapolska i polska, badania sondażowe (budowa
zbiornika Jeziorsko) w roku 1973,
BRZEG (st. 10), osada, chronologia: okres rzymski, kultura
przeworska, badania stacjonarne w roku 1976, autor badań:
Andrzej Szymczak,
ŁYSZKOWICE (st. 1), osada wielokulturowa, chronologia:
wczesny brąz, brąz V – halsztat, okres przedrzymski, okres
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rzymski, kultury: wczesnobrązowa, łużycka, przeworska,
badania ratowniczo – sondażowe (budowa zbiornika
Jeziorsko) w latach 1974 – 1976, autorzy badań: Ryszard
Mazurowski, Tadeusz Łaszkiewicz, Marek Cwetsch,
PĘCZNIEW (st. 1), grodzisko, chronologia: średniowiecze
(2 poł. XIII w. – I poł. XIV w.), kultura polska, badania
stacjonarne w roku 1964, autor badań: Janina Kamińska,
PĘCZNIEW (st. 4), osada, chronologia : okres przedrzymski
i okres rzymski, kultura przeworska, badania ratownicze
(budowa zbiornika Jeziorsko) w roku 1977, autorzy badań :
Ryszard Rogosz, Roman Kamiński, Eugeniusz Wilgocki,
PĘCZNIEW – PÓLKO, cmentarzysko, chronologia: brąz 2
poł. IV – V, kultura łużycka, badania stacjonarne w latach
1967 - 1970, autor badań: Zdzisław Kaszewski,
PĘCZNIEW – PÓLKO (st. 1), a/osada b/ cmentarzysko, c/
osada, d/ cmentarzysko, chronologia: a/ neolit, b/ epoka
brązu IV – V, c/ epoka brązu – halsztat, d/ okres rzymski,
kultury: a/ ceramiki sznurowej, b i c/ łużycka, d/ przeworska,
badania ratownicze (budowa zbiornika Jeziorsko) w roku
1977, autorzy badań : Ryszard Rogosz, Roman Kamiński,
Eugeniusz Wilgocki,
PĘCZNIEW – PÓLKO (st. 3), osada wielokulturowa,
chronologia: neolit, epoka brązu IV – halsztat, okres
rzymski, wczesne średniowiecze ( 2 poł. XI w. – poł. XIII
w.),kultury: pucharów lejkowatych, łużycka, przeworska ,
prapolska, badania ratownicze (budowa zbiornika Jeziorsko)
w latach 1973 i 1976 - 1977, autorzy badań: Eugeniusz
Cnotliwy, Ryszard Rogosz, Roman Kamiński, Eugeniusz
Wilgocki,
PĘCZNIEW – PÓLKO (st. 3a), cmentarzysko, chronologia:
brąz V – halsztat C, kultura łużycka, badania ratownicze
(budowa zbiornika Jeziorsko) w roku 1977, autor badań:
Marek Cwetsch,
POPÓW (st. 1), gródek stożkowaty, chronologia: poł. XIV –
do 1382 -1385 r., kultura polska, badania w roku 1965, autor
badań: Aldona Chmielowska, badania ratownicze (budowa
zbiornika Jeziorsko) w latach 1981 – 1982, autorzy badań:
Tadeusz Łaszkiewicz, Joanna Trocha,
POPÓW (st. 3), osada nowożytna, chronologia: (XVI w. ?), kultura polska, badania sondażowe w roku 1965, autor
badań: Janina Kamińska,
SIEDLĄTKÓW (st. 1), grodzisko stożkowate, chronologia:
II ćwierć .XIV w. – lata 80 – te XIV w., kultura polska,
badania stacjonarne w latach 1965 – 1966, autor badań:
Janina Kamińska,
SIEDLĄTKÓW (st. 1a), osada podgrodowa, chronologia:
II ćwierć XIV w. – XV w., badania ratownicze (budowa
zbiornika Jeziorsko) w roku 1974, autor badań : Edward
Krause,
WYLAZŁÓW (st. 3), a/ osada wielokulturowa , b/2
cmentarzyska, chronologia: a/ halsztat C –D i X – XI w., b/
nieokreślona, 2 poł. XII w., a/ kultury: łużycka i prapolska,
b/ łużycka i kultura prapolska, badania ratownicze (budowa
zbiornika Jeziorsko) w roku 1978, autor badań : Ryszard
Rogosz,
WYLAZŁÓW (st. 3a), a/ kurhan, b/ osada, chronologia:
a/okres rzymski, b/wczesne średniowiecze – XII w., a/
kultura przeworska, b/ kultura prapolska, badania ratownicze
(budowa zbiornika Jeziorsko) w roku 1978, autor badań:
Ryszard Rogosz,
WYLAZŁÓW (st. 4), osada wielokulturowa, chronologia:
brąz IV – V – halsztat C – D, XI w. – XII w., kultury: łużycka,
prapolska, badania ratownicze (budowa zbiornika Jeziorsko)
w roku 1978, autorzy badań: Ryszard Rogosz, Eugeniusz
Cnotliwy, Roman Kamiński, Eugeniusz Wilgocki,
WYLAZŁÓW (st. 6), osada wielokulturowa, chronologia:
neolit, okres rzymski, wczesne średniowiecze, średniowiecze,
nowożytność,
kultury: amfor kulistych,
przeworska,

prapolska i polska, badania sondażowe w latach 1972,1976,
1977 (budowa zbiornika Jeziorsko),
WYLAZŁÓW (st. 7a), osada, chronologia: wczesne
średniowiecze,
kultura prapolska, badania ratownicze
(budowa zbiornika Jeziorko) w latach 1972 i 1976 – 1977,
autorzy badań: Ryszard Mazurowski, Edward Krause, Marek
Cwetsch,
ZAGÓRKI (st. 2), cmentarzysko, chronologia: brąz V –
halsztat C, kultura łużycka, badania ratownicze na stanowisku
na dnie zbiornika Jeziorsko (niski poziom lustra wody) po
roku 2000, autorzy badań: P. Kurowicz, M. Urbański.
Prace wykopaliskowe na wymienionych w powyższym
wykazie stanowiskach przyniosły obfity materiał źródłowy
dający możliwość odtworzenia kultury materialnej, społecznej
i duchowej społeczności, które zamieszkiwały obszar gminy
Pęczniew od epoki kamienia po średniowiecze. Położenie tych
stanowisk wskazuje na związek osadnictwa pradziejowego
i średniowiecznego na tym terenie z ciekami wodnymi. Warta
zapewniała mieszkańcom położonych wzdłuż niej osiedli
dostęp do wody niezbędnej do życia ludziom i zwierzętom,
możliwość połowu ryb oraz była wygodnym szlakiem
komunikacyjnym. Pradolina rzeki Warty, stanowiącej przed
utworzeniem zbiornika Jeziorsko zachodnią granicę gminy
Pęczniew (obecnie wypełniona jego wodami), ograniczona
była terasami o zróżnicowanej wysokości schodzącymi
w nią w okolicach wsi Brzeg, Pęczniew, Wylazłów i Popów
łagodnymi stokami, a w okolicach wsi Kolonia Brzeg,
Kolonia Zagórki, Kolonia Brodnia i Brodnia oraz Siedlątków
dość stromymi, nawet kilkumetrowymi skarpami, pokryta
była rozległymi, żyznymi łąkami, które sprzyjały hodowli
zwierząt. Na terasach w miejscach nie narażonych na
coroczne zalewanie powstawały osady i rozciągały się pola
uprawne. Analiza chronologii stanowisk archeologicznych
na terenie gminy Pęczniew i przynależności kulturowej
odkrytych na nich zabytków wskazuje, iż początki trwałego
zasiedlenia jej obszaru przez ludzi datowane na okres
eneolitu (3700 – 1900 p.n.e.) powiązać można z rolnikami
– hodowcami należącymi do wschodniej grupy kultury
pucharów lejkowatych nazwanej tak od charakterystycznych
form naczyń glinianych z baniastym brzuścem i rozchylonym
kołnierzem oraz przybyłymi na ziemie polskie ok. tysiąca lat
później pasterzami reprezentującymi kulturę amfor kulistych
(nazwa pochodząca od charakterystycznego kulistego kształtu
brzuśców naczyń) i przedstawicielami kultury ceramiki
sznurowej. Osadnictwo to miało jednakże ograniczony zasięg
i potwierdzone jest pojedynczymi osadami zlokalizowanymi
w okolicach wsi Brodnia i Pęczniew (obecnie na dnie
zbiornika Jeziorsko). Dynamiczny rozwój osadnictwa
na terenie naszej gmi (zauważalny poprzez wzrost ilości
stanowisk archeologicznych - 7 osad, 6 cmentarzysk, 14
śladów osadnictwa i 2 punkty osadnicze) ma miejsce dopiero
w epoce brązu i jest związany z pojawieniem się najpierw
kultury trzcinieckiej, której obecność potwierdza kilka
śladów osadniczych i prawdopodobna osada w okolicach wsi
Rudniki, a potem kultury łużyckiej (grupa środkowopolska),
którą charakteryzował zwyczaj palenia zwłok i grzebania
spalonych szczątków
w
popielnicach.
Kultura ta
funkcjonowała przez około 1200 lat. Ludność tej kultury
zajmowała się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Wysoko
rozwinięte było garncarstwo oraz wytwórstwo narzędzi, a
także broni z brązu i żelaza. Z kulturą tą na ziemiach
polskich związane jest też powstanie pierwszych drewniano
– ziemnych budowli obronnych zwanych grodami. Na
obszarze gminy Pęczniew w okresie istnienia tej kultury
widoczne jest poszerzenie strefy osadnictwa o 10 - 12 km na
wschód od doliny rzeki Warty.
Na przełomie okresu halsztackiego i przedrzymskiego
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dochodzi do regresu osadnictwa, drastycznie spada ilość
śladów osadnictwa łużyckiego (najprawdopodobniej ulega
ono rozproszeniu na skutek splotu czynników klimatycznych,
i społeczno – gospodarczych). Znaleziska archeologiczne
poświadczają powstanie wtedy tylko jednej osady kultury
pomorskiej w Brodni.
W I w p.n.e. ziemie Polski środkowej opanowane
zostały przez kulturę przeworską, która istnieć będzie przez
ok. 400 lat. Wraz z początkiem naszej ery rozpoczyna się
okres rzymski, w którym osadnictwo skupia się w dolinach
rzek. Na całym obszarze doliny Warty bardzo dynamicznie
postępuje proces odbudowy i rozwoju sieci osadniczej.
Zdecydowanie wzrasta wielkość osad i zamożność ich
mieszkańców. Rozwija się rolnictwo, rzemiosło i handel.
Wielkie znaczenie w rozwoju społeczności zamieszkujących
ziemie polskie w tym czasie mają ożywione kontakty z
północnymi prowincjami Cesarstwa Rzymskiego. Przez
ziemie polskie przebiegał szlak bursztynowy, a dolina Warty,
której środkowy odcinek biegnie dokładnie na północ,
była jego fragmentem. Archeologicznymi dowodami tych
kontaktów są znajdowane w czasie prac wykopaliskowych
importy i monety rzymskie. Przedmioty takie znaleziono na
stanowiskach archeologicznych leżących na z zachodnim
brzegu Warty na wprost gminy Pęczniew. Rozwój osadnictwa
w okresie rzymskim na ziemiach polskich zostaje przerwany
nagle w ostatniej ćwierci IV w. n.e. W tym czasie Europę
obejmują gwałtowne przemiany społeczne i polityczne
związane z kryzysem wewnętrznym Cesarstwa Rzymskiego
i przemieszczaniem się w pobliże jego granic plemion
koczowniczych z Azji oraz plemion germańskich. Na
obszarze gminy Pęczniew na okres rzymski datowanych
jest: 11 osad, 1 cmentarzysko i 12 śladów osadnictwa oraz 1
punkt osadniczy – wszystkie zlokalizowane wzdłuż rzeki
Warty. Osadnictwo to trwa do końca IV wieku. Potem
następuje jego załamanie.
Kolejna faza intensywnego rozwoju osadnictwa
na terenie gminy Pęczniew rozpoczyna się dopiero ok. VII/
VIII wieku. Jest ona związana z pojawieniem się na jej
obszarze ludności słowiańskiej reprezentującej kulturą
prapolską. Pierwsze ślady tego osadnictwa odnaleziono
w czasie badań wykopaliskowych we wsi Brodnia. W
wieku XI oraz w ciągu następnych dwóch stuleci osady

i cmentarzyska kultury prapolskiej pojawią się na całym
obszarze naszej gminy (największe i najlepiej rozpoznane
obiekty osadnicze z tego okresu to osady w Brzegu st.
1, Brodni st. 6,8 i 16, Wylazłowie st. 3 i 4, Pęczniewie –
Pólku st. 3 oraz cmentarzysko w Wylazłowie st. 3). W
okresie od II połowy XIII w. do XV w. na skraju doliny
Warty powstały w Siedlątkowie, Popowie, Pęczniewie
i Brodni nieznane wcześniej obiekty osadnicze nazywane
gródkami stożkowatymi będące mieszkalno - obronnymi
siedzibami rycerskimi. Ich powstawanie związane było z
kształtowaniem się w Polsce w tym okresie stosunków
społeczno – gospodarczych opartych na własności rycerskiej.
Obecnie budowle te określa się jako wieże na kopcu.
W związku z tym, iż obiekty te i przeprowadzone na
nich prace badawcze były już szeroko opisywane w literaturze
archeologicznej, historycznej i
popularnonaukowej,
przypomnę jedynie ich chronologię oraz rolę, jaką
odegrały w rozwoju polskiej archeologii. W wyniku prac
wykopaliskowych przeprowadzonych na tych stanowiskach
ustalono, iż najwcześniej wybudowana została wieża
w Pęczniewie – jej powstanie datowane jest na II połowę
XIII w. Użytkowana była przez kilkadziesiąt lat, a jej
zniszczenie (spalenie)
w II ćwierci XIV w. wiązać
można najprawdopodobniej z rejzą krzyżacką na ziemie
polskie w roku 1331. Wieże w Popowie i Siedlątkowie
powstały ok. połowy XIV w. i zostały zniszczone w jego
III ćw. najprawdopodobniej w czasie walk Grzymalitów z
Nałęczami w latach 1382 – 1385. Wieża w Brodni, której
pozostałości w postaci kopca widocznego na zachód
od kościoła, są jedynym zachowanym na terenie gminy
Pęczniew śladem opisywanych budowli, powstała jako dwór
królewski na przełomie XIV i XV w. Obiekt uległ zniszczeniu
w końcu XV lub w XVI w.

Kopiec w Brodni, na którym znajdowała się stacja królewska
(widok obecny)
www.zamkilodzkie.pl

Rekonstrukcja wieży na kopcu w Siedlątkowie.
Przedruk :
M. Derwich, (red.) „Polska . Dzieje cywilizacji i narodu.
Monarchia Piastów 1038 – 1399”, Warszawa – Wrocław 2003 , str. 147,
ryc. „Typowe rycerskie siedziby obronne”.

50

Szczególne znaczenie wśród przedstawionych przeze
mnie powyżej stanowisk ma grodzisko w Siedlątkowie,
które kryło w sobie spaloną wieżę mieszkalno – obronną
wraz pełnym wystrojem i wyposażeniem. Oprócz dużej
ilości ułamków ceramiki (fragmentów naczyń i kafli
piecowych) odkryto w nim unikatowe wtedy fragmenty
hełmu – przyłbicy (dzwon i zasłona) i zbroi folgowej (na
trzech folgach zachowały się punce płatnerskie z imieniem
Nicchols), a także inne militaria i liczne przedmioty żelazne
wraz z pozostałościami kuźni.
Spektakularny charakter tego odkrycia wynikał przede
wszystkim z ilości odkrytych w czasie prac wykopaliskowych
zabytków tworzących zwarty zespół. Sytuacja taka dawała
możliwość przeprowadzenia wielu specjalistycznych badań

Na Sieradzkich Szlakach

Rekonstrukcja zbroi z Siedlątkowa (zbiory MAiE Fragmenty hełmu i przyłbicy z XIV wieku Fragmenty kuszy znalezione w z Siedlątkowie: orzech, dźwignia spustu i haki do
w Łodzi).
(dzwon i zasłona) - (zbiory MAiE w Łodzi).
naciągu kuszy. (zbiory MAiE w Łodzi).
Przedruk : M. Derwich, (red.) „Polska . Dzieje cywilizacji i narodu. Monarchia Piastów 1038 – 1399”,
Warszawa – Wrocław 2003 , str. 160,

i analiz, których wyniki nie obarczone były ryzykiem
błędów wynikających z przypadkowości odkryć i znalezisk
często ze sobą luźno powiązanych. Rezultaty badań w
Siedlątkowie mają też drugie bardzo doniosłe dla polskiej
archeologii znaczenie. Spowodowały one zainteresowanie
środowiska
badaczy
problemem tzw. gródków
stożkowatych. Prowadzone na nich badania wykopaliskowe
i ich interpretacje historyczne znacząco przesunęły w czasie
ku współczesności zakres dziejów naszego państwa będący
przedmiotem zainteresowania archeologów.
Podsumowując swoją dość pobieżną analizę badań
archeologicznych i odtwarzanych na ich podstawie dziejów
osadnictwa na obszarze gminy Pęczniew, stwierdzić mogę,
iż stan tych badań, a przede wszystkim liczba stanowisk
przebadanych metodami wykopaliskowymi w stosunku
do ogólnej liczby stanowisk zarejestrowanych jest mało
zadowalający. Widoczna jest również dysproporcja w
rozkładzie przestrzennym wykopalisk archeologicznych,
ponieważ dotychczas prowadzone były jedynie w zachodniej
– nadwarciańskiej części gminy. Ten stan rzeczy powinien
zmobilizować archeologów do ponownego podjęcia badań
wykopaliskowych na terenie naszej gminy, być może na
stanowisku nr 1 w Rudnikach czeka jeszcze na odkrycie
„ drugi Siedlątków”.

4. Głowacka – Frąckiewicz B. „Badania archeologiczne na terenie
województwa sieradzkiego w latach 1945-1994” [w] Sieradzki Rocznik
Muzealny Tom 10 – 1996, Sieradz – Wieluń – Łódź 1996, ss. 61 – 80,
5. Godłowski K., Kozłowski J.K., Historia starożytna ziem polskich,
Warszawa 1983, ss.6 – 8 i 20 – 22,
6. Kajzer L., Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej, Warszaw 2004,
katalog – hasła nr : 21, 143, 153, 180,
7. Kajzer L., Archeologiczne badania późnego średniowiecza i czasów
nowożytnych
na terenie sieradzkiego, [w] Sieradzki Rocznik Muzealny tom 6 – 1989,
Warszawa - Łódź 2000, ss.72 - 75,
8. Męclewska M., Mikołajczyk A., Skarby monet z lat 1650 – 1944 na
obszarze Polski. Inwentarz II, Warszawa – Wrocław – Kraków 1991, s. 226
(katalog poz. 1636,
9. Pelisiak A., Neolit na terenie województwa sieradzkiego, [w} Sieradzki
Rocznik Muzealny Tom 8 – 1991 – 1992, Sieradz –Wieluń-Łódź 1992, ss.
5 -24,
10. Pelisiak A., Początki epoki brązu na terenie województwa sieradzkiego,
[w} Sieradzki Rocznik Muzealny Tom 8 – 1991 – 1992, Sieradz –Wieluń Łódź 1992,
ss. 25 -33,
11. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Seria Archeologiczna , tom 22, Łódź 1975.
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Sienkiewicz nie myślał się wyrzekać ojczystych spraw,
by za tę cenę zdobywać świat, pisał o Polsce i dla Polski,
a świat sam przyszedł słuchać go wśród naszych pól i lasów,
wśród naszych klęski i triumfów
- Jan Parandowski
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ETNOGRAFIA
Z moich wspomnień i zapisków
z Brodni
Bożenna Antoszczyk
„Miejsce zostało to samo. Wszystko przeminęło
w czasie, odpłynęło z wodą.”
Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni.”

Z moich wspomnień i zapisków z Brodni.
Materiały stanowiące podstawę źródłową tego
artykułu zostały zebrane głównie w latach 1976-1984, dzięki
młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Wojsławicach.
Znaczący udział w przekazywaniu informacji mieli rodzice
i dziadkowie uczniów. Część materiałów pochodzi z moich
wypraw terenowych do wiosek nadwarciańskich, m.in. do
Brodni. Techniki zbierania materiałów o życiu mieszkańców
terenów nadrzecznych uczyli mnie nieżyjący już dziś znani
miłośnicy Sieradzczyzny i badacze kultury ludowej: Zofia
Neymanowa, Jan Piotr Dekowski, Zbigniew Hauke. Wraz
z Panią Małgorzatą Dziurowicz-Kaszubą, wówczas pracownicą
Muzeum Okręgowego w Sieradzu przemierzaliśmy razem
podczas upalnego lata 1981 roku nadwarciańskie wioski
w poszukiwaniu materiałów etnograficznych. Żyło jeszcze
pokolenie, które pamiętało z własnego życia i opowieści
przodków mieszkających nad Wartą tradycyjną uprawę
i obróbkę lnu, sposoby wydobywania torfu na bagnistych
łąkach, ciężką pracę kobiet piorących bieliznę na brzegach
rzeki. Udało się zdobyć cenne informacje o życiu flisaków
i spławie drewna, o połowach ryb w rzece Warcie… Dziś
w Izbie Regionalnej w Wojsławicach budzą ciekawość
zwiedzających narzędzia rybackie, nosidła do wody czy
przedmioty służące do wyrobu lnianych tkanin. Tamten świat
odszedł bezpowrotnie, wraz z ludźmi, których wówczas
spotkałam na swej drodze. Pozostały zapiski, nagrania
i fotografie, a wytyczoną wówczas drogę kontynuowałam
w następnych latach.
Z Ziemią Pęczniewską łączą mnie szczególne
związki. Stąd wszystkie drogi młodych ludzi, pragnących
zdobywać wiedzę rolniczą, niczym do Rzymu prowadziły
głównie do Wojsławic. Ta młodzież, oddalona od rodzinnych
domów napełniała internat gwarem, śpiewem i tańcem…
Wychowankowie szkół rolniczych tworzyli wówczas
naprawdę nową kulturalną wieś, zdobywali szacunek
i sympatię środowisk, z których pochodzili; prowadzili
gospodarstwa rolne i pracę społeczną, szerzyli kulturę rolną
w swoich środowiskach.
Wspomnienie o Janku …
Ileż wspaniałych osobowości z tej pięknej ziemi
przewinęło się przez Wojsławice.
Jedną z nich był Janek Burski… Jego szczęśliwą
Arkadią był dom rodzinny w Brodni…To zastanawiające jak
piękne w swej urodzie i jak bogate w wydarzenia mogło być
życie tak młodego człowieka, który odszedł mając zaledwie
20 lat…Wszystko od stóp do głowy było w nim sympatyczne.
Patrząc na jego twarz spoglądało się niby w czysty, przestronny
dziedziniec wiodący do bezpiecznego domu. Wystarczyło go
ujrzeć aby być dobrze usposobionym nie tylko do jego osoby,
lecz w ogóle do życia (Maria Dąbrowska). Janek żyje nie tylko
w pamięci najbliższych, ale również nauczycieli i kolegów –
dzięki wielkiemu umiłowaniu, zbieraniu i popularyzowaniu
ludowych pieśni.
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Występ Janka Burskiego (w środku)
Fot. Stanisław Klinger

Urodził się 30 V1962 r. w Poddębicach. Jego matką
jest Longina z Firganów Burska, a ojcem Mieczysław Burski,
który od ponad pół wieku jest organistą w miejscowym
kościółku w Brodni. Janek był obdarzony ciepłym
aksamitnym głosem. Od dzieciństwa miał kontakt z muzyką.
Czuł w sobie siłę wpływu na otoczenie poprzez pieśni,
które wzruszały… o zielonej dolinie przepasanej rzeką,
o białych chatach, przydrożnych kapliczkach, kwitnących
czeremchach i płaczących brzozach… Dlatego właśnie
tak chętnie śpiewał na otwarciu kolejnych wystaw Stasia
Klingera (zduńskowolskiego rysownika ) pt. „Z ołówkiem
po Ziemi Sieradzkiej”, organizowanych w Domach Kultury
i szkołach. Te nastrojowe pieśni wykonywał zwykle w duecie
z Jolą Piaseczną (obecnie Werner), dziś solistką kapeli
„Sieradzanie”. Wyszukiwane w dziełach Oskara Kolberga
lub przynoszone przez uczniów z rodzinnych stron owe
piosenki przeżywały wówczas swój renesans, chwytały za
serce, a eksponowane prace graficzne S. Klingera, ukazujące
odchodzącą wieś pozwalały nad minionym bezpowrotnie
pięknem podumać …

Stara chata
Rys. Stanisław Klinger

Na Sieradzkich Szlakach

Już śpiewasz skowroneczku
już też i ja orzę,
obydwu nas przy pracy
ranne widzi zorzę.
Szczęśliwyś skowroneczku
niewiele ci trzeba:
trochę pola kwiecistego
i jasności nieba …

Janek zawsze tak pięknie mówił o Brodni, o swej
rodzinnej wiosce, za którą tęsknił i do której chciał wrócić po
maturze. Dał mu Bóg serce, które kochało ludzi. Promieniowała
z niego delikatność i subtelność. Oblewał się rumieńcem, gdy
było coś nie tak, gdy ktoś uczynił mu przykrość. Wyczuwał
to intuicyjnie i zawsze mówił, że zły człowiek nigdy się nie
uśmiecha, ani nie śpiewa. Nie ma już Ciebie Janku… jest
wielka cisza. Tylko drzewa cmentarne w Brodni szumią Ci
najpiękniejsze melodie. Pozostały nagrania… i malowniczość
brodniańskich pól, prawie trójwymiarowe obrazy kwitnących
łubinów, miodnych ziół na rozgrzanych słońcem miedzach,
dróg okolonych zielonymi drzewami. Pozostał żal, bolący
i serdeczny… i piosenka, którą po Twym odejściu napisał
w podzięce Staś Klinger:

Prano ją na długich ławkach, uderzając kijankami. Później
kilkakrotnie płukano w rzece. Często w gospodarstwie
wykorzystywano wodę z rzeki. Czerpano ją z miejsc, gdzie
była czysta woda i piaszczyste dno. Ustawiano tam ławeczkę,
składającą się z czterech kołków wbitych w dno rzeki i grubej
deski. Chcąc zaczerpnąć wodę stawano na ławeczce. Jeśli
do wody było z zagrody daleko to kubły noszono na tzw.
siundach (nosidłach).

„O rzeko, modra rzeko,
czy ty mnie rozumiesz.
Tyś Janka mi zabrała.
Zabierz i mnie również.
O góry, lasy pola.
Czy wy o tym wiecie,
jak trudno jest dziewczynie
samej żyć na świecie”

Po latach w Brodni.
Minęło 13 lat… Wiosną 1995 roku zaprosiła mnie
do Brodni wraz z młodzieżą Ania Burska, siostra Janka.
Jej dziadek Franciszek Firgan miał wówczas 88 lat, babcia
Marianna już wówczas nie żyła. Siedzieliśmy na ławce
przed starą chatą, a staruszek odsłaniał nam tajniki dawnego
życia w tej nadwarciańskiej wiosce. To spotkanie utrwalił
w nakręconym wówczas filmie reżyser Zygmunt Skonieczny.
Przed chatą stał wtedy warsztat tkacki wykonany z sosnowego
drewna, a na trawie leżały różnorakie narzędzia do obróbki
lnu, m.in. cierlice, łomki, szczotki, kołowrotek.
O lnie.
Z klisz pamięci Franciszek Firgan odtwarzał cały
proces wykonania lnianej tkaniny, począwszy od uprawy
lnu (zwanego tu niebieskim) aż do bielenia białego płótna na
łące. Praca przy lnie stała się motywem i źródłem powstania
sieradzkiej ludowej piosenki:
„Moja córuś gdzieś to była
coś se nogi urosiła,
u lnum była matulu,
u lnum była …”

W sierpniu w rzece moczono len. Snopeczki lnu
mocowano przy kołkach na brzegu rzeki i przyciskano je
darnią. Do moczenia lnu wybierano miejsca piaszczyste
i spokojne. Zwykle kilka gospodyń razem moczyło len. Jeśli
woda była ciepła, len moczył się w wodzie przez sześć dni,
a jak było zimno to dłużej. Łodygi lnu kruszono za pomocą
cierlicy i łomka. Następnie czesano len specjalnym szczotkami
(wykonanymi z nabijanych w deskę drucianych pręcików)
potem następowało przędzenie polegające na wysnuwaniu
z kądzieli, czyli zwiniętych garstek lnu, cieniusieńkich
pasemek i skręcaniu ich w nić na wrzecionie lub kołowrotku
(kółku). Przędziono w długie jesienne wieczory. Ze szpul
przewijano tę przędzę na motki i bielono lub barwiono.
Franciszek Firgan prezentował młodzieży technikę i sposób
wykonania lnianej tkaniny na swoim domowym krośnie.
„Postawiła krosieneczka
w polu na składzie, na składzie,
jak ci się jej nitka zerwie
to się układzie, układzie.”
O. Kolberg, Kaliskie i Sieradzkie.

O praniu bielizny.
Jeszcze w okresie międzywojennym kobiety prały
w rzece białą bieliznę i przędzioną. Bieliznę do rzeki noszono
w płachcie na plecach, a czasem przywożono w cebrach.

Nosidła do wody - Izba Regionalna w Wojsławicach
Fot. Jan Antoszczyk

Te typowo kobiece prace znalazły również oddźwięk
w pieśni zanotowanej przez O. Kolberga.
„Ty moja dziewczyno
nie żałuj se rączek.
Upierz mi koszulę
u zielonych łączek.”

O kąpaniu się.
Kąpać można było się od św. Jana do św. Rocha. W
tym okresie są jak mówiono duże gorącki (upały). Osoba
wchodząca do wody maczała palce w wodzie, żegnała się
i rozpoczynała kąpiel. Pływać uczono się jeden od drugiego.
Często robiono z sitowia pływaki. Były to grube wałki (od 10
do 15 cm.), o długości ok. pół metra. Wiązano je sznurkiem
i mocowano pod pachami. Latem poszczególne grupy
mieszkańców wioski kąpały się osobno: panny osobno,
osobno kawalerka. Stare kobiety nie chodziły kapać się
w rzece. W Wielki Piątek przed wschodem słońca niektórzy
biegli do Warty, tam obmywali wszelkie bolące miejsca.
O spławie drewna. Tratwy i tratwiorze.
Już w końcu XIX wieku Oskar Kolberg pisał: Z
wiosną handlarze drzewni, podobnie jak dawniej, spławiają
na większych rzekach, mianowicie Warcie, drzewo w różnej
obróbce, które najęci flisacy odstawiają galerami do miast
większych i fabrycznych, a po największej części do Poznania
i dalszych portów niemieckich. Tylko najstarsi mieszkańcy
pamiętali często z opowieści przodków jak spławiano drewno
rzeką Wartą. Drzewo do spławu zbijano w tratwy. Miejsca,
gdzie budowano tratwy nazywano bindugą. Spławem drewna
trudnili się niegdyś w Brodni, m.in. Domżał Walenty, Błażej
Bartoszek, Grzegorz Firgan, Jan Borczyk, Mateusz Sobieraj,
Ludwik Ciepłucha, Michał Piąstka, Józef Pawłowski, Walenty
Sobczak, Roch Adamus, Franciszek Deka …
Nad Wartą były składy bali, z których zbijano tratwy.
Bale te zwozili chłopi z okolicznych lasów, a często i z daleka.
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Drogi i dojazdy były bardzo ciężkie. Nawet główne drogi były
wówczas piaszczyste, pełne wybojów i nierówności. Tratwy
zbijano na bieżącej wodzie. Kloce spuszczano do wody, gdzie
łączono je poprzecznymi belkami w tafle. Jeśli okrąglaki
były grubsze, wówczas zbijano ich 10, gdy były cieńsze to
około 15 sztuk. Tratwa składała się z kilku tafli. Nazywano
je stufami. Na przodzie i w tyle tratwy były wiosła. Na
taflach były tez specjalne otwory, gdzie zabijano śreki, czyli
młode dąbki lub brzózki (zaostrzone), za pomocą których
zatrzymywano tratwę. Gdy organizowano dalekie spławy, do
obsługi tratwy konieczna była większa ilość flisaków czyli
tratwiorzy. Na czele tratwy stał retniok (retman), człowiek
dobrze znający koryto rzeki. Na środkowej tafli stufie była
zwykle buda pokryta słomą, w której było posłanie. W
pobliżu budy znajdowała się skrzynka z ziemią albo gliniana
podstawa, gdzie gotowano jadło: kaszę, ziemniaki czasem
jakąś polewkę mączną, którą jedzono z chlebem. Stopiony
tłuszcz, służący za okrasę zabierano z domu. Żywność także
kupowano w przybrzeżnych miasteczkach. Roch Piąstka
jako tratwiorz płynął z drewnem do Poznania. Jak opowiadał
Zenon Adamus (ur. 10.IV.1926 r.) jego dziadek Roch Adamus
był bardzo zdolnym flisakiem, umiał zręcznie przeprowadzić
tratwę na wody Odry. Praca flisaków była bardzo ciężka
i wymagała dużych umiejętności. Niestety była mało
opłacalna. Malowniczy widok płynących rzeką tratew można
dziś jedynie zobaczyć na starych rycinach i w ilustrowanych
dziewiętnastowiecznych czasopismach.
O połowach ryb.
Jeszcze w początkach lat międzywojennych niektórzy
łowili ryby przy pomocy ości 4-6 zębnych. Na połów ten
wyprawiano się ciemną, ale spokojną nocą. Pływano po rzece
łodzią. Na łodzi znajdowało się zwykle trzech rybaków. Jeden
trzymał kaganek wykonany z blachy, w którym palono suche
korzenie, szczapy i wióry sosnowe. Dwóch pozostałych
żgało ością ryby. Inne narzędzia rybackie to m.in. dryga,
skrzydlok, winciorek (bębenek). Bębenek był wykonany
z sieci, miał kształt walca, który był rozpięty na trzech
obręczach. Wewnątrz była matnia, czyli serce. Skrzydlok
miał dwa serca i w środku winciorek. Przy skrzydłach u góry
były tzw. pływoki, u dołu ciężarki ołowiane , po bokach drążki
kumuły. Ryby wpływały najpierw między skrzydła, a później
dostawały się do winciorka, skąd nie mogły wypłynąć.
Dryga składała się z trzech płócien. Różniły się one od siebie
wielkością oczek. Środkowe płótno miało oka drobniejsze,
pozostałe duże. Matnię robiła ryba plącząc się w okach.
Drygą łowiono w dwóch albo w czterech, naganiając ryby do
sieci, a potem wyjmując je z oczek. Sak to worek wykonany
z sieci, zwężony w jednym końcu, osadzony na drągu. Sak
miał krótki drąg, gdy rybak łowił ryby w rzece na brodzonego.
Przy połowach przyciskano nogą próg - deseczkę przy wlocie
do saka. Do prymitywnych sposobów łowienia należało
ogłuszanie ryb przez uderzenie w lód pałkami. Potem robiono
przerębel i wyjmowano ryby rękoma.
O zgance.
Jak opowiadał Zenon Adamus zgankę urządzali
dzierżawcy poszczególnych odcinków rzeki. W samej Brodni
dzierżawił rzekę Adamus. Zgankę urządzano w czerwcu.
Brało w niej udział od 15-18 mężczyzn. Na rzece robiono płot
z 4-5 dryg. Płot wzmacniano drągami. W pewnej odległości
od płota rozciągano sieć, którą powoli ciągniono do płota.
Przy sieci kilka osób napędzało ryby do matni. Zenon Adamus
opowiadał, że złapano kiedyś suma o wadze 55 kg. Wymienia
też kilkanaście gatunków ryb, które łowiono w Warcie (m.in.
brzana, miętus mintus, płotka płocie, sandacz, węgorz …) Ze
skóry węgorza robiono wiązania do cepów i paski do ostrzenia
brzytew. Wydobywano z ich wątroby i ciała masę tłuszczową,
którą leczono bóle reumatyczne. Również łowiono ryby
zimą. Wybijano wówczas w lodzie otwory, czyli skarymble.
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Rybacy miejscowi znali pory żerowania ryb, okresy i miejsca
tarła. Od tego bowiem zależało powodzenie w połowach. I
ten temat stał się motywem znanej w Sieradzkiem ludowej
pieśni.
„Są ta rybacy, co mają saki
oni chwytają ryby i raki,
a to ty moją musis być
bo nie możesz się nigdzie skryć /…/
mam ja zastawy, mam ja niewody,
co łowi rybki, co spusca wody,
a to ty musis moja być
bo się nie możesz nigdzie skryć.”
/ O. Kolberg, Kaliskie i Sieradzkie /

O niektórych roślinach rzecznych i zwierzątkach
wodnych.
Rozległe tereny nad rzeką Wartą dostarczały wielu
roślin, które stosowano w leczeniu różnych dolegliwości,
do dekoracji wnętrz mieszkalnych, a także do innych celów
związanych z uroczystościami kościelnymi. Niektóre rośliny
służyły jako surowiec w gospodarstwie. W odwarze kłącza
tataraku i korzenia myto włosy aby gęściej porastały. W tym
celu służył tez skrzyp błotny tzw. kostka. Tatarak to również
podstawowe maidło chat chłopskich w Zielone Świątki.
„Maju, maju, świży gaju,
pachniesz ty dziś w całym kraju,
przybrany żeś tatarakiem,
wodną trzciną, i czeremchą i kaliną.”

Zanotowałam tę śpiewkę w innej nadwarciańskiej
wiosce… Zimą na parapetach okien układano na zielonym
mchu kwiatki z białych rdzeni sitowia. Trzciny rosnącej nad
brzegami Warty używano do poszywania dachów, pokrywania
ścian pod tynk, czy grodzenia płotów. Z roguzia (pałki
szerokolistnej) wyrabiano obuwie słomiank”, wyplatano maty
i powrósełka. Na brzegach rzeki Warty występują szczury
wodne (piżmowce) i wydry. Łowiono je w przyrzecznych
dołach na druciane bębenki lub zastawiając żelazka. Skórki
kupowali we wsiach nadwarciańskich tzw. skórcorze.
O wydobywaniu torfu na nadbrzeżnych łąkach.
W Izbie Regionalnej w Wojsławicach budzą
zainteresowanie przywiezione z tamtych stron drewniane
formy do kształtowania torfowych cegiełek. Wykonywali
je gospodarze domowym sposobem. Jak wspomina Zenon
Adamus na bagnistych torfowych łąkach wydobywano torf
dla potrzeb opałowych. Tę prostokątną ramę z uchwytami,
podzielona na przegródki kładziono na ziemię. Udeptaną
i wyrobioną masę torfową (śliski czarny szlam) nakładano
najpierw na taczkę, a z niej zsuwano na formę, upychając
ją w foremki. Powierzchnię formy wygładzano specjalną
szuflą tzw. sipą. Potem podnoszono formę i na powierzchni
ziemi pozostawały kształtne prostokątne cegiełki, które przed
złożeniem w szopie suszono (ok. 3 tygodni).
O promie w Brodni.
Do czasu wybudowania Zbiornika Jeziorsko na rzece
Warcie znajdował się prom pram, który był obsługiwany
przez nieżyjącego dziś Władysława Pawłowskiego (ur.
w 1926 roku). Do promu prowadziła droga tzw. wygon. Z
promu korzystali gospodarze przewożąc krowy na pastwisko
za rzeką. Łączył on Brodnię z Jeziorskiem. W promie były
dwie podłogi: spodnia i wierzchnia. Wykonane były z bali.
Pierwsza podłoga była starannie zrobiona i uszczelniona
pakułami. To uszczelnianie zalewano smołą i zabijano grubą
listwą na której osadzono drugą podłogę (wierzchnią) ułożoną
w poprzek. Po bokach promu były zabezpieczenia (burty),
a w przodzie i w tyle promu ruchome klapy czyli mostki. Prom
chodził na linie przy pomocy wałków. W swoich zapiskach
znalazłam informację, że niegdyś były w Brodni dwa promy.
Jeden należał do Rocha Pawłowskiego, a drugi do Adamusa.
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Słowniczek nazw rzecznych:
binduga – miejsce nad rzeką gdzie zbijano tratwy,
bród – płytkie miejsce w rzece, gdzie można przejechać na drugi brzeg,
bunowie – roślina wodna, grążel żółty,
grają ryby – ryby puszczają ikrę,
kaduki – robaczki przyczepione do leżących gałązek w wodzie,
kijonka – tłuczek do prania bielizny w rzece,
kurcze go wziło – złapał go kurcz, skurcz mięśni,
łęgi – nadrzeczne podmokłe łąki, niekiedy porośnięte drzewami,
miałkie dno – dno piaszczyste, płytkie,
oparzelisko, oparzysko, oparzelunisko – miejsce w rzece, gdzie woda nie
zamarza,
odmynt – głęboki dół w rzece, gdzie woda wiruje,
paciopia – błota nadrzeczne,
przegon – miejsce gdzie można przejść z bydłem przez rzekę,
przymuliska – mielizny rzeczne, płytka woda,
pryńcie na koszyki – rózgi wikliny,
rzeka huko – pękanie lodu na rzece,
roguzie – roślina wodna (pałka szerokolistna)
skarymbla – przerembel, otwór wyrąbany w lodzie w celu łowienia ryb,
smug – podmokły grunt, bagnista łąka nad rzeką,
stągął się w rzyce – zmoczył się w wodzie rzecznej,
śrun – pierwszy lekki lód na rzece,
świcki lotały nad bagnym – płomyczki nad bagnami (samozapalenie się gazu
błotnego)
topła – bagno,
ustymp – miejsce poza obrębem koryta rzeki,
wiesło – wiosło,
wygun – droga na pastwisko przy rzece,
zaroście w rzyce – roślinność rosnąca w wodzie,
zarzy się woda w rzyce – woda falująca, w której odbijają się blaski
słoneczne,
ziabie ślipia – roślina nadrzeczna kaczeńce,
zobrzeg spadzity – brzeg spadzisty,
zomyłek, zomył – miejsce w rzece zamulane przez piasek.

Przemijają pokolenia … i wiatr już nie ten
w gałęziach śpiewa …
W tym roku wiosną znów odwiedziłam Brodnię.
Szukałam chaty Franciszka Firgana, gdzie przed 17 laty
byłam z moimi uczniami. Niestety pozostał tylko jej fragment.
Poszczerbione i okaleczone ściany noszą jeszcze ślady
niedawnej przeszłości. Radość i spokój mają tu tylko ptaki
gnieżdżące się pod zapadniętym dachem…Mimo słonecznej
wiosny i malowniczych wokół widoków: kwitnących wokół
jabłoni i wiśni, żółtych od mlecza łąk przychodzi smutna
refleksja. Przejeżdżając przez wieś usytuowaną wzdłuż
asfaltowej drogi mija się wiele opustoszałych domów.
Można tu zrobić niemal fotograficzną kronikę ich
powolnego umierania: najpierw ślepną okna, jak wyłupione
oczy, rozpaczliwie puste, wołające, chylą się i przełamują
dachy, a potem wszystko niknie na zawsze… podobnie umiera
szkoła w Brodni, o którą kiedyś zabiegał Leon Kruczkowski.
Ucichł gwar, opustoszały dziedziniec porasta murawa. Strzeże
go brama… chyba już na zawsze zamknięta na zardzewiałą
kłódkę. Starsi wspominają jej początki, ofiarnego dyrektora
M. Kalinowskiego, który założył tu Izbę Pamięci poświęconą
Kazimierzowi Deczyńskiemu – obrońcy włościan z Brodni.

Droga przez Brodnię
Fot. Jan Antoszczyk

W rodzinie Burskich nowe pokolenie – dzieci Ani
i Piotra. Nie uczą się jednak w rodzinnej wiosce, ale w szkole
w pobliskim Brzegu. Brodnia wyludnia się… 86 letni dziś
Zenon Adamus mieszka w nowym domu. Otoczony gromadką
wnuków chętnie wspomina dawne czasy, zadowolony, że
jeszcze kogoś interesuje ten bezpowrotnie miniony świat …

Zenon Adamus - Brodnia
Fot. Jan Antoszczyk

Pisząc te słowa, pragnę przedłużyć pamięć
o wszystkich tych ludziach, których czas przeminął, dla
których rzeka Warta była nieodłączną towarzyszką tutejszego
życia.
„Tamta wieś to cząstka mojej duszy do tej chwili”.
S. Żeromski „Dzienniki”
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Opustoszała szkoła w Brodni
Fot. Jan Antoszczyk
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STĄD ICH RÓD
Pstrokońscy z Siedlątkowa
Barbara Cichecka
Cóż najbardziej trwałego zostaje nam po dalekich
przodkach prócz mniej lub bardziej rozpoznawalnych genów,
cech osobowościowych, mglistych opowieści (pół-prawd,
pół- legend), jak nie nazwisko. Z takim właśnie dziedzictwem
odwiedził kilka lat temu Muzeum PTTK w Warcie Marian
Pstrokoński zamieszkały w Pęczniewie, emerytowany
nauczyciel. Zainteresowała go wystawa prac Zygmunta
Andrychiewicza i Marii Pstrokońskiej, na której pokazane
zostały ocalone przed zniszczeniem i świeżo zakonserwowane
obrazy tych dwojga artystów. Wcześniej jak mówił , nie
interesował się przeszłością rodziny, gdyż pochłaniały go
inne sprawy, a czasy nie sprzyjały, by zajmować się dziejami
szlacheckich przodków. Takie pochodzenie należało raczej
skrzętnie ukrywać, aby nie narazić się nowej władzy,
a właściwie by móc normalnie funkcjonować tj. studiować,
pracować i nie być szykanowanym przez urzędników,
pracodawców, czy milicję. Rzeczywistość skutecznie
zniechęcała do zajmowania się
swymi przodkami,
kimkolwiek oni by byli. Ważna była tylko teraźniejszość
i budowa nowej socjalistycznej ojczyzny. Trudno więc się
dziwić, że żyjąc i wzrastając w takim systemie, większość
Polaków ma obecnie bardzo niską świadomość przeszłości
swego pochodzenia. Na szczęście ostatnio dużo się zmienia
w tej kwestii: powstają drzewa genealogiczne, rodziny
organizują zjazdy, opisują historię swych członków, a także
zabiegają o zwrot siedzib pradziadków.
Wspomniany Marian Pstrokoński urodził się
w 1924 roku w Miłkowicach jako pierwsze dziecko
Zygmunta i Antoniny, którzy prowadzili gospodarstwo rolne
w Miłkowicach. Jako 15-letni chłopak przeżył ucieczkę przed
Niemcami 1939 roku i dramatyczne chwile zagrożenia życia.
Po wojnie zdał maturę i studiował eksternistycznie historię
na Uniwersytecie Łódzkim. Już po maturze podjął pracę
w szkole w Pęczniewie. Z małżeństwa z Janiną Fraszczyńską
urodziły się dwie córki: Wanda i Krystyna. Zmarł w 2011
roku. Jak sam opowiadał w rodzinie o przodkach mówiło
się niewiele, dziadka ze strony ojca nie poznał gdyż ten
zmarł jeszcze przed jego urodzeniem. Rąbka rodzinnej
tajemnicy uchylił dopiero ojciec, gdy syn był już dorosły.
W tej opowieści dziadek Teofil jawił się jako osoba mało
sympatyczna, niefrasobliwy, władczy, prowadzący hulaszczy
tryb życia utracjusz. Zygmunt pamiętał ojca, mimo że był
najmłodszym dzieckiem, a ojciec zmarł gdy miał kilkanaście
lat. Nie wiemy, kto był ojcem Teofila Pstrokońskiego, młodego
kleryka, który wystąpił z seminarium z powodu afektu,
jakim zapałał do młodziutkiej i pięknej Julii z Sochackich
z Ładawy (k. Łęczycy), córki zubożałej szlachty. Gniew
rodziców z powodu tak haniebnego występku zaowocował
pominięciem w dziedziczeniu, jak również zerwaniem
wszelkich kontaktów. Teofil i jego potomstwo przestało
należeć do rodziny. Podobno jednak, mimo to otrzymał pewną
sumkę, za którą kupił niewielki majątek w Siedlątkowie,
gdzie młodzi zamieszkali po ślubie w 1878 roku. Data ta
jest pamiętana, gdyż została wygrawerowana na obrączkach,
które Julia zmuszona była sprzedać w czasie okupacji, by
zdobyć niezbędne pożywienie.
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Niestety, jak to często bywa, gwałtowny płomień
miłości dość szybko przygasł i wówczas objawił się cały
trudny charakter Teofila. Nie dość, że nie troszczył się o żonę
i dzieci, to jeszcze całkowicie zaniedbał gospodarstwo.
Widząc to dzielna kobieta sama podjęła się trudów
zarządzania służbą i pracami rolnymi .Mąż zaś nie dość, że
nie okazywał pomocy, to na dodatek uznał, że zabawa i hazard
są przypisane do jego charakteru. Przegrywał więc mniejsze
i większe sumy popadając w długi, aż któregoś razu grając
w karty z sędzią z Łęczycy postawił na szalę cały majątek.
Pech chciał, że przegrał, rodzina musiała opuścić dworek.
Podobno po pewnym czasie zrozpaczona Julia udała się na
rozmowę z wdową po sędzim, by ta weszła w jej położenie
i udzieliła pomocy. Sędzina najprawdopodobniej odczytała
szybką śmierć męża jako przestrogę i wypłaciła sumę, za
którą można było nabyć niewielkie gospodarstwo na kolonii
wsi Siedlątków wraz zdrewnianą chatą i zabudowaniami
gospodarczymi. Ze związku Teofila i Julii Pstrokońskich
urodziło się pięcioro dzieci: Cecylia (1879), Wacław (
1880), Helena (1883), Tadeusz (1888) i Zygmunt (1893).
Cecylia wyszła za mąż za burmistrza Uniejowa Bruckmana,
a potomkowie mieszkają obecnie w Warszawie. Wacław
ożenił się z Rozalią z Graczyków z Grzegorzewa i osiadł
w rodzinnym majątku w Siedlątkowie, z tego związku urodziło
się 4 dzieci, z których dwoje gospodarzyło w Siedlątkowie,
a potomkowie jednego z nich są tam do chwili obecnej. Losy
Heleny nie są znane, zaś Tadeusz wyemigrował do USA.
Najmłodszy Zygmunt ożenił się w 1922 roku z Antoniną
Grabowską i osiadł w Miłkowicach, gdzie za wspólne
posagowe pieniądze zakupili niewielkie gospodarstwo rolne.
Z tego związku urodziło się dwóch synów Marian i Jan.
Zygmunt z wykształcenia był ślusarzem, jednak tego zawodu
nie wykonywał. Był odpowiedzialnym mężem i ojcem,
człowiekiem prawym, rzetelnym i bardzo pracowitym, co
czyniło go zupełnym przeciwieństwem ojca. Złe cechy
dziadka Teofila przejął podobno syn Wacława - Wacław, co
skończyło się dla niego tragicznie. Zygmunt zaś powiększył
gospodarstwo, zbudował dom, budynki gospodarcze i mimo,
że czasy nie były łatwe przyjął do siebie na utrzymanie
matkę, która wolała być u najmłodszego syna, niż w swym
rodzinnym domu w Siedlątkowie.
Można pokusić się o stwierdzenie, że wraz ze
śmiercią Julii w czasie okupacji (ok. 1942-43) skończył się
ziemiański mit rodu Pstrokońskich z Siedlątkowa. Pługi
tragicznej historii przeorały ludzkie mózgi i pozbawiły
podstaw bytu wiele warstw społecznych. Nowe pokolenia
wzrastały odcięte od historii własnej rodziny. Dziś próbujemy
odnaleźć brakujące ogniwa i okazuje się to niełatwe.
Dręczące staje się pytanie, czy znany ród Pstrokońskich
herbu Budzisz (Gąska, Paparona) i opisany powyżej o tym
samym nazwisku to ta sama krew. Wiele wskazuje, że tak,
brak tylko jednoznacznego dowodu w zapiskach, metrykach,
drzewie genealogicznym. Za potwierdzeniem tego sądu
przemawia fakt, że tereny, na których mieszkali w XVIII
wieku i wcześniej należały do Pstrokońskich. Zadziwiające
jest również, że cechy osobowościowe Teofila wskazują
podobieństwo do Stanisława Pstrokońskiego właściciela
Małkowa i Rożdżał, który mógłby być potencjalnym stryjem
tego pierwszego.
Ród Pstrokońskich na Ziemi Sieradzkiej był od
wieków licznie reprezentowany.
W kościele OO. Bernardynów w Warcie zachowała
się tablica epitafijna Ignacego i Kunegundy z Ostrowskich
Pstrokońskich ufundowana jak głosi napis przez synów i córkę.
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Ignacy, właściciel Ustkowa i Rossoszycy, to jak się okazuje
dziadek Stanisława późniejszego właściciela Rożdżałów
i Małkowa, o którym zachowała się nie najlepsza pamięć
w przekazach ustnych. Wspomniane małżeństwo miało dwóch
synów i córkę. Starszy Adam ożenił się z Ludwiką Kamocką
i osiadł na Ustkowie. Ponieważ miał tylko jedną córkę Zofię
wydaną później za Józefa Kamockiego majątek ten przeszedł
w ręce tej rodziny aż do 1939 r. tj. do wybuchu II wojny
światowej. Młodszy z synów Ferdynand Ignacy Sylwester
ożenił się z siostrą Ludwiki Marianną Kamocką i odziedziczył
Rossoszycę i Rożdżały. Miał 2 synów i córkę. Starszy
Stanisław odziedziczył Rożdżały, zaś o młodszym Ignacym
Romanie i córce Sewerynie brak informacji. Stanisław ur.
w 1836 roku to znany już i wcześniej przeze mnie opisywany
mąż Walentyny z Bardzińskich Pstrokońskiej i ojciec Marii
i Józefy z Małkowa. Posiadłość tę kupił jako kawaler w wieku
39 lat; wkrótce ożenił się i osiadł w pałacu na skarpie. Nie
był dobrym mężem ani ojcem, typ lowelasa skupionego
wyłącznie na własnych niewyszukanych potrzebach. Młodsza
od niego o całe pokolenie (23 lata) Walentyna, najpierw
pokornie znosiła jego wybryki, a później wywalczyła sobie
faktyczną separację; ona została w Małkowie, Stanisław
zaś przebywał głównie w Rożdżałach. Małżeństwo trwało
zaledwie 16 lat, gdyż Pstrokoński zmarł w wieku 59 lat
w Baden- Baden. Jego młodszy brat Ignacy Roman ur. w 1838
roku pozostaje dla nas zagadką, gdyż nie wiadomo gdzie
zamieszkiwał, czy miał dzieci i kiedy zmarł. Być może to
jego osoba jest brakującym ogniwem między rodziną Teofila,
wydziedziczonego i wykluczonego z rodu. Do szczegółowego
opracowania ewentualnych potomków Ignacego koniecznym
byłoby prześledzenie praw własnościowych dworu i dóbr
ziemskich w Rossoszycy, gdyż Pstrokońscy utracili je ok.
połowy XIX wieku. Dziwnym trafem ten fakt zbiega się
ze śmiercią Ignacego i Kunegundy dziadków Stanisława
i Ignacego Romana, którzy w tym czasie byli już u progu
dorosłości. Niewielki drewniany dworek budowany jeszcze
przez poprzednich właścicieli spłonął w 1914 roku, ale

należał już wówczas do Nikodema Zabłockiego. Być może
przyczyna sprzedaży Rossoszycy przez Pstrokońskich
dałaby odpowiedź na pytanie o związki Teofila z resztą rodu.
Jednak bez względu na wynik badań, faktem jest, że rody
szlacheckie ( a głównie drobna szlachta) pauperyzowała się
w dość znacznym procencie i tak posiadacze tytułów stawali
się w swej codzienności i uprawianych zajęciach równi
pozostałej nieherbowej grupie społecznej. Przykładem tego
może być historia opisanej rodziny.

Pęczniewskie epitafia katyńskie

uwięziony w najcięższym obozie dla polskich jeńców
wojennych w Ostaszkowie. Wiosną 1940 roku podzielił los
większości współtowarzyszy obozowej niedoli. Na mocy
tajnego rozkazu NKWD nr 037/3 z 20 kwietnia 1940 roku (nr
na liście wywozowej 100, nr teczki akt w obozie 4221) został
wywieziony do miejsca kaźni w Kalininie (obecnie Twer).
Tam w kazamatach miejscowej siedziby NKWD został
zamordowany strzałem w tył głowy. Spoczywa w zbiorowej
mogile na Polskim Cmentarzu Wojennym w Midenoje.
Pozostawił żonę Zofię i osierocił czworo dzieci: Henryka,
Grzegorza, Danutę i Zbigniewa. W listopadzie 2007 roku,
na mocy postanowienia Prezydenta RP został awansowany
pośmiertnie na stopień aspiranta.
TADEUSZ MADAJ. Sierż.
podchorąży rezerwy.
Urodził się 26 V 1911
r. w Siedlątkowie. Był synem
Jana i Walentyny. Po ukończeniu
szkoły
powszechnej
podjął
naukę w szkole leśnictwa
w Żyrowicach, którą ukończył
w 1933 r. Praktykę zawodową
odbył w nadleśnictwie Smogulec
koło Gołańczy. Pracował jako
leśnik w majątku hrabiego
Tyszkiewicza w Adamówce
koło Wołożyna w ówczesnym

Jan Pietrzak
Wśród ofiar zbrodni katyńskiej, popełnionej wiosną
1940 r. przez sowieckie NKWD na bezbronnych jeńcach
polskich, znaleźli się również mieszkańcy obecnej gminy
Pęczniew. Związani oni byli z tą ziemią urodzeniem, pracą
bądź zamieszkaniem. Chcąc ocalić od zapomnienia tych
synów z gminy Pęczniew, którzy zostali tam na „nieludzkiej
ziemi”, zamieszczamy poniżej ich biogramy.
IGNACY
NEPOMUCEN
KOWALSKI
Posterunkowy Policji Państwowej w Łodzi.
Przyszedł na świat 26 III 1891 r. w Pęczniewie.
Był synem Ignacego i Nepomuceny. O jego młodości jak
i edukacji nie mamy bliższych informacji. W 1919 r. podjął
służbę w Policji Państwowej. Mieszkał wraz z rodziną
w Łodzi przy ul. 11 listopada 70. W 1939 r. pełnił służbę
w X Komisariacie PP w Łodzi. Za nienaganną służbę był
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
W pierwszych dniach września 1939 roku, na rozkaz
władz zwierzchnich ewakuował się na Kresy Wschodnie.
Tam, po 17 IX 1939 r., w wyniku agresji na te tereny
Armii Czerwonej dostał się do niewoli sowieckiej. Został
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województwie nowogródzkim. Po ukończeniu Szkoły
Podchorążych Rezerwy Piechoty i odbyciu ćwiczeń został
awansowany na stopień sierżanta podchorążego rezerwy.
W końcu sierpnia 1939 r. zmobilizowany przez
Rejonową Komendę Uzupełnień w Wołożynie. Okoliczności
dostania się do niewoli sowieckiej są nieznane. Wiadomo,
że przebywał w obozie dla polskich jeńców wojennych
w Kozielsku. Z obozu tego przesłał do żony kilka
listów. Trudy obozowej niedoli, złe warunki bytowania,
niedożywienie, zimno i brak elementarnej opieki medycznej
sprawiły, że wiosną 1940 r. został poddany w szpitalu
obozowym operacji jamy brzusznej. Zabieg przeprowadził
przebywający wówczas w tym obozie wybitny chirurg płk dr
Bolesław Szarecki (1874-1960), który uniknął rozstrzelania
w Lesie Katyńskim, potem patron Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi. Sierżant Tadeusz Madaj nie przeżył
trudów obozowych, zmarł w Kozielsku w maju 1940 r. Został
pochowany na cmentarzu obozowym. Pozostawił żonę.
JÓZEF PAWEŁCZYK.
St. posterunkowy PP, II
Komisariat w Brześciu nad
Bugiem.
Urodził się 21 II 1886
r. w Popowie koło Pęczniewa.
Był synem Mateusza i Heleny
z Osiewałów. Do policji wstąpił 29
XI 1918 r. Początkowo pełnił służbę
na terenie ówczesnego powiatu
tureckiego. Został przeniesiony do
województwa poleskiego. Od 15
IX 1922 r. pełnił służbę w powiecie
koszyrskim na posterunkach PP
w Lalikowie i Powiciu. 26 VI
1926 r. otrzymał awans na stopień starszego posterunkowego.
Kolejnym jego miejscem służby był Posterunek PP w Żabince
pow. kobryński, gdzie był zatrudniony od 29 II 1928 r. Od 12 I
1938 r. do chwili wybuchu wojny pełnił służbę jako pracownik
biurowy w II Komisariacie PP w Brześciu nad Bugiem. Za
nienaganną służbę w policji został odznaczony Srebrnym
i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.
Po wybuchu wojny i wkroczeniu na te tereny Armii
Czerwonej został 23 IX 1939 r. aresztowany. Później okazało
się, że jak większość policjantów został osadzony w obozie
w Ostaszkowie. Z obozu tego przysłał do rodziny na początku
1940 r. kartkę pocztową. Wiosną tegoż roku podzielił los
współtowarzyszy obozowej niedoli. Mocą tajnego rozkazu
NKWD nr 020/1 z 9 IV 1940 roku (nr na liście wywozowej
89, nr teczki akt w obozie 1333) został wywieziony z obozu do
miejsca kaźni w Kalininie. Tam, w podziemiach miejscowej
siedziby NKWD został zamordowany strzałem w tył głowy.
Spoczywa w zbiorowej mogile na Polskim Cmentarzu
Wojennym w Miednoje. Pozostawił żonę i osierocił jedno
dziecko. Na mocy postanowienia Prezydenta RP w listopadzie
2007 roku został awansowany pośmiertnie na stopień
aspiranta.
I G N A C Y
PIECHOWIAK.
Porucznik
rezerwy, 50 pp. im. Francesco
Nullo w Kowlu.
Przyszedł na świat 20 I
1909 r. w Wanne w Niemczech,
gdzie jego ojciec pracował
w kopalni jako górnik. Był
synem Szczepana i Elżbiety
z Konieczków. W 1929 r. ukończył
seminarium
nauczycielskie
i rozpoczął pracę jako nauczyciel
szkół powszechnych. Początkowo
uczył (od 30 X 1929 r.) w jedno

klasowej publicznej szkole powszechnej w kolonii Płateczno
koło Kostopola. 1 X 1930 r. został powołany do wojska
i ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty. 17 X
1932 r. zawarł związek małżeński z Marią Burzyńską. Po
odbyciu kolejnych ćwiczeń wojskowych został mianowany
podporucznikiem ze starszeństwem od 1 I 1933 r.
z przydziałem do 50 pp. im. Francesco Nullo w Kowlu. Do
chwili wybuchu wojny mieszkał i pracował jako kierownik
szkoły powszechnej w Piaskowie pow. kostopolski.
28 VIII 1939 r. został zmobilizowany do 50 pp.
w Kowlu. Tak po latach wspominała ten moment córka Teresa:
Żegnaliśmy ojca ze wzruszeniem, ale on jak zawsze pełen
optymizmu, mówił do mamy: - Nie martw się, wojna prędko
się skończy i znowu będziemy razem. Przed domem czekały na
niego zaprzęgnięte konie i furman. Patrzyłam z podziwem na
mojego ojca, był w pięknym oficerskim mundurze, w którym
go wcześniej nigdy nie widziałam.
Początkowo rodzina nie miała o nim żadnych
wiadomości. Żona codziennie jeździła do Kostopola do
kościoła by modlić się o powrót męża. Pod koniec września
1939 r. dotarła do niej kartka od męża, którą wyrzucił na
stacji w Zdołbunowie. Jej treść była następująca: Byłem cały
czas pod Włodzimierzem [Wołyńskim – prz. JP]. W środę
20 [IX 1939 r. – prz. JP] zabrali nas bolszewicy. Obstąpili
w Włodzimierzu. Złożyliśmy broń. Mieli nas puścić za Bug.
Tymczasem wiozą niewiadomo gdzie. Dobrze będzie gdy się
przeniesiesz do Płatecznego z Helusią. Tam Was, o ile będę
żył, kiedyś będę szukał. Serdeczne uściski i ucałowania śle
dla wszystkich Ignacy. Jest nas około 200 oficerów i tyleż
podchorążych. Jedziemy w nieznane.
Tym nieznanym okazał się obóz jeniecki w Kozielsku,
gdzie wśród osadzonych znalazł się także ppor. Piechowiak.
Z obozu tego pierwszy list do rodziny dotarł na początku
1940 roku. Ostatni list od niego jaki otrzymała rodzina był
datowany 5III 1940 r. Pisał w nim między innymi: (...) Ja
już przywykłem do wszystkiego. Piszesz w jednym liście, że
dlaczego nie piszę nic o rękawiczkach i swetrze. Kotuniu,
przecież miałaś tyle zmartwień i kłopotów, a ja miałbym Cię
jeszcze martwić, że brak mi tego czy owego. Dziś, gdy wiosna
jest za pasem a tym bardziej, że Januszek tak doskonale
pamięta, jak pakowałem walizkę, muszę mu powiedzieć,
że z tej walizki, z jej zawartością, śladu nie ma. W ogóle
z rzeczy, które zabrałem z domu nie mam nic dosłownie.
Koszulę i kalesony kupiłem od żołnierza. Ponieważ było
naprawdę zimno, zrobiłem sobie z 1/3 koca sweter i ma
on wygląd ornatu. (...) Ponieważ ten list dostaniesz gdzieś
około Świąt Wielkiejnocy lub po, zasyłam Wam wszystkim
najserdeczniejsze życzenia Wesołego Alleluja z myślą, aby
następne święta spędzić razem w Waszym Towarzystwie...
13 IV 1940 r. jego żona wraz z dziećmi zostali
deportowani na zesłanie w głąb ZSRR do Kazachstanu. Do
Polski wrócili dopiero w czerwcu 1946 r.
Ignacy Piechowiak wiosną 1940 roku podzielił los
współtowarzyszy obozowej niedoli. Na mocy tajnego rozkazu
NKWD nr 036/2 z 16 IV1940 r. (nr na liście wywozowej
31, nr teczki akt w obozie 528) został wywieziony z obozu
do miejsca kaźni w Lesie Katyńskim i tam zamordowany
strzałem w tył głowy. Wiosną 1943 r. został ekshumowany
z dołu śmierci do bratniej mogiły i zidentyfikowany pod nr
PCK/AM/4063. Przy zwłokach znaleziono: znak tożsamości,
legitymacje oficera rezerwy i pocztówki. Spoczywa
w zbiorowej mogile na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Katyniu. Pozostawił żonę Marię (1911-1998) i osierocił
dwoje dzieci: córkę Teresę i syna Janusza. Na cmentarzu
parafialnym w Pęczniewie znajduje się poświęcona jemu
symboliczna mogiła z inskrypcją: Ś. P. Ignacy Piechowiak *
20 I 1909 zamordowany w Katyniu 16 IV 1940. W listopadzie
2007 r., na mocy postanowienia Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego został awansowany na stopień porucznika.
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STANISŁAW PILARCZYK.
Strażnik Straży
Więziennej w Łodzi.
Urodził się w 1898 r. w Siedlątkowie jako syn
Antoniego. Od 1929 r. pracował w więziennictwie na terenie
Łodzi, mieszkał przy ul. Pawiej 6. Do chwili wybuchu wojny
był zatrudniony jako pracownik kancelarii więziennej.
Był dyżurnym komendantem do załatwiania formalności
przy przyjmowaniu rzeczy aresztantów (tak zeznał
przesłuchującemu go śledczemu z obozu w Ostaszkowie).
Na początku września 1939 r. ewakuowano go na Kresy
Wschodnie. Po 17 IX 1939 r., w wyniku agresji Armii
Czerwonej dostał się do niewoli sowieckiej. Następnie
został osadzony w najcięższym obozie dla polskich jeńców
wojennych w Ostaszkowie. Wiosną 1940 r. podzielił los
współtowarzyszy obozowej niedoli. Na mocy tajnego rozkazu
NKWD nr 033/3 z 16 IV 1940 r. (nr na liście wywozowej 43,
nr teczki akt w obozie 4997) został wywieziony z obozu do
miejsca kaźni w Kalininie (obecnie Twer), gdzie w kazamatach
miejscowej siedziby NKWD został zamordowany strzałem
w tył głowy. Spoczywa w zbiorowej mogile jeńców na
Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Pozostawił żonę
Helenę i osierocił syna Bogdana.
JAN
STANISŁAW
SZMAGIER.
Porucznik
rezerwy, Ośrodek Zapasowy 14
Dywizji Piechoty.
Przyszedł na świat 2
I 1908 r. we Władysławowie
koło Konina. Był synem Jana
i Marii z Marcinkowskich. W
1930 r. ukończył seminarium
nauczycielskie w Kościerzynie.
Następnie został powołany do
wojska i ukończył w 1931 r. Szkołę
Podchorążych Rezerwy Piechoty
nr 7 w Śremie. Po odbyciu
kolejnych ćwiczeń rezerwy został
mianowany podporucznikiem ze starszeństwem od dnia 1
I 1933 r. Przez długi okres czasu pracował jako nauczyciel
Szkoły Powszechnej w Siedlątkowie. W ostatnim roku przed
wybuchem wojny był zatrudniony jako pracownik cywilny
Szefostwa Intendentury Dowództwa Okręgu Korpusu VII.

W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do Ośrodka
Zapasowego 14 Dywizji Piechoty. W wyniku działań
wojennych znalazł się na Kresach Wschodnich. Po 17 IX
1939 r. w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli
sowieckiej. Został osadzony w obozie w Kozielsku. Wiosną
1940 r. podzielił los ponad 4 tys. współtowarzyszy obozowej
niedoli. Na mocy tajnego rozkazu NKWD nr 029/2 z IV
1940 r. (nr na liście wywozowej 39, nr teczki akt w obozie
2222) został wywieziony z obozu do miejsca kaźni w Lesie
Katyńskim i tam zamordowany strzałem w tył głowy. W 1943
r. został ekshumowany z dołu śmierci do bratniej mogiły
i zidentyfikowany pod nr PCK/AM/1815. Przy zwłokach
znaleziono: legitymację urzędnika, legitymację odznaki,
zaświadczenia i wizytówkę. Spoczywa w zbiorowej mogile
na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Pozostawił
żonę Kazimierę z Radeckich i osierocił trzy córki: Halinę,
Wiesławę i Teresę.
Jego nazwisko zostało umieszczone na tablicy
upamiętniającej parafian spicymierskich ofiar wojny w latach
1939-1945, a znajdującej się w kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego w Spycimierzu. W listopadzie 2007 r., na
mocy decyzji Prezydenta RP został awansowany pośmiertnie
na stopień porucznika
JAN
KAROL
SZUKALSKI.
Porucznik
rezerwy
w
27
pp.
w Częstochowie.
Przyszedł na świat 25 VI
1906 r. w Luboli w ówczesnym
powiecie
tureckim.
Był
synem Ignacego i Marianny
z Kowalskich. W 1923 r.
rozpoczął naukę w Seminarium
Nauczycielskim w Zduńskiej
Woli, które ukończył w 1928 r. Po
uzyskaniu uprawnień nauczyciela
szkół powszechnych uczył na
terenie powiatu wieluńskiego. W
1939 r. był kierownikiem szkoły powszechnej w Łagiewnikach
koło Wielunia, Udzielał się także społecznie w organizacjach
paramilitarnych. W 1934 r. został wybrany komendantem
oddziału Związku Strzeleckiego w Kiełczygłowie.

Od października 1928 r. do maja 1929 r. był słuchaczem
szkoły w Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 2
w Tomaszowie Lubelskim, którą ukończył w stopniu kaprala
podchorążego. Od swojego dowódcy otrzymał wówczas
następującą opinię: Charakter równy, opanowany. Poczucie
honoru duże. Spokojny, karny, bardzo pilny, koleżeński
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i uczynny. Fizycznie dobrze zbudowany. Umysł ścisły – uczy
się z łatwością. Nadaje się na dowódcę drużyny. Kolejne
ćwiczenia rezerwy odbył w czasie wakacji 1931 i 1932 r.
w 28 pp. Strzelców Kaniowskich w Łodzi, którego dowódcą
był wówczas ppłk dypl. Roman Umiastowski. Po tych
ostatnich ćwiczeniach otrzymał awans na podporucznika
rezerwy, ze starszeństwem od dnia 1 I 1933 r. W 1934 i 1936
r. został powołany do odbycia ćwiczeń oficerów rezerwy
w zakresie dowodzenia plutonem do 27 pp. w Częstochowie,
który stał się jego jednostką macierzystą. W lipcu 1938 r.
ukończył z wynikiem dobrym Kurs Rachunkowo-Pieniężny,
zorganizowany przy Składnicy Materiałów Intendentury
nr 8.
W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do
macierzystego pułku, z którym w ramach armii Kraków
przeszedł cały szlak bojowy. W wyniku działań wojennych
znalazł się na Kresach Wschodnich. Tam, po 17 IX 1939
r. w wyniku agresji na te tereny Armii Czerwonej, w nie
wyjaśnionych dotąd okolicznościach dostał się do niewoli
sowieckiej. Został osadzony w obozie dla polskich jeńców
wojennych w Kozielsku. Z obozu tego przesłał do siostry
Zofii list datowany 29 XI 1939 roku, w którym pisał między
innymi: Znajduję się w Rosji, jestem zdrów. Powiadom resztę
rodziny i odpisz mi, gdzie jest moja Marychna z dzieckiem
i czy wszyscy z rodziny żyją. Wiosna 1940 r. podzielił los
przeszło 4 tys. współtowarzyszy obozowej niedoli. Mocą
tajnego rozkazu NKWD nr 029/5 (nr na liście wywozowej
53, nr teczki akt w obozie 4219) jednym z pierwszych
transportów został wywieziony z obozu do miejsca kaźni
w Lesie Katyńskim i tam zamordowany strzałem w tył
głowy. Spoczywa w zbiorowej mogile na Polskim Cmentarzu
Wojennym w Katyniu. Pozostawił żonę Marię z Kowarzyków
i osierocił córkę Halinę.
Jego nazwisko wymienione jest na obelisku ku
czci „nauczycieli Ziemi Wieluńskiej poległych w obronie
Ojczyzny i pomordowanych …”, a który został wystawiony
w Wieluniu w 1980 r. przez Związek Nauczycielstwa

Polskiego. W listopadzie 2007 r., na mocy postanowienia
Prezydenta RP został awansowany pośmiertnie na stopień
porucznika.
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POZNAJEMY WŁASNY REGION
Wyjaśniamy jedną z tajemnic
kościoła w Siedlątkowie
Elżbieta Nejman
W końcu 1999 r. w Dzienniku Łódzkim ukazała się
notatka Tajemnice zabrała krypta. Czytamy w niej, że podczas
remontu kościoła w Siedlątkowie, po usunięciu starej,
drewnianej i zniszczonej podłogi (która zresztą zarwała się
wcześniej pod stojącym na niej wiernym), odsłonięto krypty
grobowe. Takie miejsca nie są niczym niezwykłym. Są niemal
w każdym kościele, a szczególnie w tych starszych. Wierni
pragną być pochowani w poświeconej ziemi. Natomiast dla
bardziej znamienitych znajdowały się miejsca w podziemiach
kościołów. W Siedlątkowie okazało się, że krypty znajdują
się w dwóch miejscach świątyni. W jednej z nich było pięć
trumien, w drugiej trzy. Zostały ustawione napisami od
strony ściany i bez ich przesunięcia nie można było dokonać
identyfikacji. Tylko na jednej, drewnianej, widniał napis
Stefania z Żeromskich Truszkowska i data 1861.
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Tablica z kościoła w Siedlątkowie
Fot. K. Kwaskowski

Wiele czasu zabrało mi odszukanie wiadomości o tej
tajemniczej osobie. Powszechnie wiadomo, że właścicielami
Siedlątkowa i okolic była przez wiele lat rodzina Jabłkowskich.
Logicznym wydaje się, że dobrodziejom kościoła, jak nikomu
innemu, przysługuje pochówek w jego podziemiach. Co mają
jednak Żeromscy i Truszkowscy wspólnego z Jabłkowskimi.
Wyjaśnienia tych koligacji należało szukać na terenie
odległym, bo w wieluńskim Wiktorowie. Zmarł tam w 1850
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r. Julian Makary Żeromski, syn Piotra i Teofili z Żeromskich.
Poślubił on, 12 lat wcześniej, pannę o oryginalnym
imieniu - Olimpia, córkę Izydora Jabłkowskiego, dziedzica
Siedlątkowa, Rzechty, Drużbina i Borków. Olimpia natomiast
była właścicielką Bielawek i Plebanek w powiecie orłowskim,
które odziedziczyła po matce Mariannie Kurdwanowskiej.
Fragment genealogii rodziny Jabłkowskich

2.Julian Makary dz. Wiktorowa kupił od ojca w 1832 r.
za 120 tys. zł. , †1850.6/9 & 1838 Olimpia z
Jabłkowskich, † 1854, c. Izydora,
a).STEFANIA bpt, † 1861, & Michał Truszkowski
dziedzic dóbr Piekary,
b).Julianna Olimpia & a.1862 Józefat Szymanowski,
c).Kamila
d).Olimpia Izabela
e).Marianna Teofila3

Tak więc, mamy już częściowe wyjaśnienie tajemnicy.
Pozostaje jeszcze wyjaśnienie koligacji Żeromskiej
i Truszkowskich. Należało ich szukać w okolicach Turku,
w miejscowościach Ciemin i Piekary. Zmarła tutaj w 1861
r. Stefania, druga małżonka Michała Truszkowskiego,
właściciela tych dóbr. Była bezpotomna. Jej rodzicami byli
Olimpia Jabłkowska i Julian Żeromski. To właśnie Stefania
jest ową tajemniczą osobą, pochowaną w krypcie grobowej
kościoła siedlątkowskiego. Pochodziła po kądzieli z rodziny
Jabłkowskich i wśród członków tej rodziny znalazła miejsce
wiecznego spoczynku.
Wiadomo również, że drugą osobą pochowaną
w tym samym miejscu jest cioteczny brat Stefanii, Adam
Jabłkowski, powstaniec styczniowy, zamordowany przez
Moskali. Jego dziejom poświęcony był artykuł M. Milaka:
Nieznany epizod z 1863 r., NSS nr 3/1988.

JAN, 1727-92, dz. Siedlątkowa, Rzechty Drużbina, Borków,
cześnik szadkowski & Kunegunda Mączyńska
a).Katarzyna bpt, † 1855.13/12 Warta & Tomasz Psarski,
b).Izydor Tomasz Erazm *1774, dziedzic Siedlątkowa,
pułkownik, radca departamentu kaliskiego
& Marianna Kurdwanowska dziedziczka dóbr Sieraków
1.Edmund
2.Julia 1808-11
3.Klementyna Maria 1817-18
4.OLIMPIA dz. Bielawki i Plebanki w p. orłowskim,
† a.1855& 1838 Julian Żeromski, s. Piotra i Teofili
z Żeromskich, z Wiktorowa w wieluńskim,
2v.Feliks Kołaczkowski1
5.Ludwik *1802-65, kapitan pułku strzelców konnych,
6.Jan dz. d. Siedlątków, Borki, † 1857.17/10
& Tekla Zakrzewska c. Faustyna i Tekli Radońskiej,
2v. Wojciech Łastowski
1.Marianna,† 1858.18/12
2.Izydor Edward
3.Adam poległ pod Rudnikami 1837-63,
4.Bolesław & Wiktoria Kołaczkowska, c. Feliksa
c. Feliksa i Olimpii Jabłkowskiej
a).Jan b).Maria c).Bolesława
d).Włodzimierz 1883-1903

Julian Żeromski osierocił pięć małoletnich córek.
Wśród nich była Stefania. Wdowa, Olimpia z Jabłkowskich,
wyszła ponownie za mąż za Feliksa Kołaczkowskiego,
z którym miała jeszcze jedną, szóstą już, córkę Wiktorię
Magdalenę. Została ona żoną kuzyna, Bolesława
Jabłkowskiego.
Fragment genealogii rodziny Jaxa Żeromskich
PIOTR dziedzic Wiktorowa & Teofila z Żeromskich
córka Walentego i Tekli z Kempistych
1.Eufemia & a 1846 Karol Łukański urzędnik
komisji przychodów w Warszawie

Poświęcenie krzyża powstańczego (1863) w dniu 23 IX 2009
Przypisy:
1
APŁOS akta notariuszy; Janczewskego1838 a.16, Szelążka 1856 k.171,
2
jw. Szelążek 1858 k.508-15,
3
jw. Lisiecki 1821-I k.671, Kowalski.1832 I k.424, 1846 II k.143, 1850 II
k.224, 1853 k.59, 1854 I k.286-95,

Urzeczona malowniczym
Siedlątkowem

drzewa. Późną wiosną zakwitają tu kępy tarniny i cierniste
głogi, pokrywając się delikatnym słodko pachnącym białym
kwieciem. Przyciągają wzrok jasnoróżowe pąki dzikiej róży,
kremowe baldachy przydrożnych jarzębin i dzikiego bzu.

Bożenna Antoszczyk
Pęczniew to niewielka osada nad Zbiornikiem
Jeziorsko. Stąd wiedzie droga do Siedlątkowa. To tutaj
zbiegają się różne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne
i oczywiście wodniackie. Tu zatrzymują się kajakarze
płynący po Warcie, bo rzeka na tej ziemi ma chyba
najpiękniejszy bieg, płynie bowiem kręto i wartko,
wrzynając się między wzgórza, to znów wypływając
na rozległe łęgi pod Sieradzem, by wreszcie utworzyć
w okolicach Siedlątkowa duże jezioro, gromadząc wodę na
przestrzeni 16 km kw.
Od pęczniewskiej przystani prowadzi do Siedlątkowa
betonowa szosa, oddalając się stopniowo od wód jeziora,
wzdłuż której po obu stronach rosną krzewy i niewielkie
Na Sieradzkich Szlakach
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Od szosy aż do brzegu zbiornika ciągną się sady
i pola uprawne, przedzielone kolonią willi letniskowych
i skupiskiem wiatrowych elektrowni.

Mija się wioskę Popów, gdzie przed laty funkcjonowała
szkoła rolnicza. Dziś pozostaje tylko we wspomnieniach
uczniów, gdyż jej budynek przykryła woda. Nieco dalej –
niezwykłość! Wysoki klifowy brzeg, podobny do tych na
Wolinie, który jest tutaj atrakcją turystyczną. Po drugiej stronie
szosy, z dala od jeziora, tuż przy ścianie lasu przycupnęły
drewniane domki i altany, stare domostwa służące dziś za
letniska. Ożywiają się wtedy, gdy wraz z ciepłem przybywają
z różnych stron ich właściciele … jak wędrowne ptaki…

Gdy przyjechałam pierwszy raz do Siedlątkowa,
w początkach lat osiemdziesiątych było tu jeszcze pustkowie.
Gdzie dziś rozpościera się malowniczy ogród działkowy
„Kalina” były piaszczyste nieurodzajne pola. Wkrótce
podzielono je na działki i tak rozpoczęło się nowe życie tej
krainy… Zanim nowi przybysze zagospodarowali ten teren,
piaszczyste pagórki pokrywały żółte kobierce kwitnącej
kocanki i rozchodnika. Zapachy kwiatów poruszane ciepłym
wiaterkiem mieszały się z oddechem wiekowych lasów
i zielonych pól. Na dzikich ugorach rosły gdzieniegdzie
wysokie dziewanny, polne jaskry i wiele innych ziół, które
zbierałam i suszyłam na zimowe bukiety … Ich aromat wabił
roje pszczół i motyli.
Na skraju zagajników kwitły jasnozielone żarnowce,
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których żółte kwiatki przechodziły w jesieni w czarne
nasienne strączki. Tu dojrzewały w letnim słonku leśne jeżyny
i laskowe orzechy. Na grzyby chodziło się do lasu w Księżej
Wólce. Wąskie ubite ścieżki wśród tych pól i zagajników były
terenem wycieczek rowerowych i wieczornych spacerów,
bowiem wiele roślin nabiera o zmroku niemal magicznego
uroku. Wtedy barwy znikają, błękit staje się bielą, a biel
i szarość niemal fluoryzują. Tylko szarobiałe kamienie
na rozstajach, odbijające światło księżyca były jedynym
drogowskazem w wieczornej ciemności. Widoczny też był
stamtąd rząd świateł nad zatoką na przeciwległym brzegu
jeziora. Dziś nowe domy letników, kępy drzew zmieniły tę
okolicę i zasłoniły ten piękny widok.
Sercem wsi Siedlątków, której początki sięgają
XIV wieku jest skupisko domostw wzdłuż wąskiej drogi
prowadzącej do maleńkiej świątyni, tak maleńkiej, jak
maleńka jest ta wioska, parafia i cmentarz. Ten XVII wieczny
kościółek usytuowany jest na końcu wsi w niewielkim
zakolu. Przed zalaniem woda chroni go betonowa opaska
długości 700 metrów. Na wysoki wał, który jest jednocześnie
promenadą spacerową można wejść maleńkimi schodkami.
Ileż wzruszeń dostarcza spoglądanie z punktów widokowych
na spowite w fiołkową mgłę okoliczne lasy, na spokojną taflę
jeziora, na wędrujące cienie obłoków po nasłonecznionych
pagórkach, na białą bryłę siedlątkowskiego kościółka
ukrytego wśród starych drzew.

Ta budowla z cegły i kamienia polnego stoi dziś
w miejscu drewnianej świątyni ufundowanej niegdyś przez
rodzinę Ubyszów – dawnych właścicieli Siedlątkowa.
Zbudowana została w 1683 roku, choć parafię erygowano 40
lat wcześniej (w 1642 roku). Był taki czas, że afiliowano ją
do parafii w Pęczniewie (w latach 1882 – 1955). Patronem tej
parafii jest Św. Marek Ewangelista, zwany czasem w Nowym
Testamencie Janem Markiem. Dom jego matki w Jerozolimie
był prawdopodobnie miejscem spotkań chrześcijan. Św.
Marek jest autorem drugiej Ewangelii, którą napisał w Rzymie
ok. r. 60, gdzie przebywał ze Św. Św. Piotrem i Pawłem.
Był patronem notariuszy. Świątynia w Siedlątkowie została
odrestaurowana w ostatnich latach, nabrała takiego blasku, że
stała się prawdziwą perełką tej ziemi. Stało się to za sprawą
jednego człowieka..
W 1998 roku przybył tu ks. Grzegorz Czaja. Obejmując
tak maleńką parafię (w 2008 r. było tu 143 wiernych) na pewno
zdawał sobie sprawę z tego jaka czeka go mrówcza praca aby
tę zaniedbaną świątynię z cudownym obrazem Madonny
Siedlątkowskiej doprowadzić do kwitnącego stanu. To
człowiek niezwykle życzliwy, pogodny, otwarty na ludzi. Jest
kapelanem Domu Opieki Społecznej w Skęczniewie. Myślę,
że właśnie taka osoba powinna pełnić tę funkcję, gdyż jego
uśmiech i spokój mogą być lekiem na cierpienie, samotność
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starość.
W krótkim czasie potrafił zjednać
sobie
nie
tylko
miejscowych
parafian,
którym
z pewnością trudno byłoby udźwignąć ciężar odrestaurowania
zabytkowego kościoła, ale ogromadził wokół siebie przybyszy,
których pomoc okazała się nieodzowna. Pojawiali się tu
ludzie biznesu, nauki, artyści, którym często dziękował ksiądz
Grzegorz. Wspierali go także ci, którzy przybywali czerpać siły
ze specyficznego klimatu. Chyba nie ma człowieka, który nie
zauważyłby tu poprawy samopoczucia na skutek przebywania
w tym dziewiczym i pełnym uroku zakątku, w obcowaniu
z przyrodą i… z wiarą w pomoc Siedlątkowskiej Madonny.
Odrestaurowana została nie tylko zewnętrzna
bryła kościoła, ale na naszych oczach odzyskiwały piękno
zabytkowe ołtarze. W 2002 roku został odnowiony główny
ołtarz, ufundowany w 1958 roku przez bpa Antoniego
Pawłowskiego, w którym na ciemnozielonym tle umieszczony
jest Cudowny Obraz Matki Bożej Siedlątkowskiej w otoczeniu
Ewangelistów: Św. Mateusza, Św. Łukasza i Św. Jana.
Wizerunek Czwartego Ewangelisty – patrona parafii znajduje
się na ścianie. W lewym bocznym ołtarzu pochodzącym
z przełomu XIX i XX w., znajduje się obraz Świętej Rozalii,
sycylijskiej dziewicy, która poświęciła się Bogu mieszkając
samotnie w grocie, z dala od rodzinnego miasta. Uwagę
przykuwają dwie odnowione figury Apostołów – Św. Piotra
i Św. Pawła.
Na moją wyobraźnię zawsze działał XVIII wieczny
obraz umieszczony w prawym bocznym ołtarzu. Św. Izydor
Oracz to patron rolników, który całe swoje życie pracował
jako robotnik rolny, żyjący w Hiszpanii w XVII wieku.
Jego pracy towarzyszyło wiele cudownych zdarzeń, które
rozgrywały się jeszcze długo po jego śmierci. Mówiono,
że aniołowie pomagali mu w pracy. Na obrazie obok Św.
Izydora – Oracza niebiańskie istoty orzą pole i opiekują się
trzodami. Święty, ubrany w ludowy strój staje się niemal
symbolem chłopskiego losu, jakby postacią piastowskiego
kmiecia, związanego silnie z ziemią i ojczyzną. Inne sceny
z jego życia przedstawiają niewielkie malowidła znajdujące
się na bocznych uszakach ołtarza. Tło obu ołtarzy jest
ciemnoniebieskie.
W tej maleńkiej świątyni przy brzegu jeziora czci się
wielu świętych, którzy roztaczają swą pieczę nad wiernymi,
jak choćby Św. Piotr – patron rybaków słodkowodnych. Jego
płaskorzeźbę można zobaczyć przy wejściu do kościółka.
Patron myśliwych – Św. Hubert doczekał się w tej parafii
obelisku. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego
uczestniczą w nabożeństwach w Siedlątkowie, budząc
zachwyt kolorystyką i bogactwem strojów staropolskich.
W patriotycznym kąciku świątyni czuje się
powiew przeszłości… i oddycha tym, co rdzennie
polskie… To wspomnienie powstania styczniowego
1863 roku, w którym zginął 26-letni wówczas właściciel
Siedlątkowa Adam Jabłkowski. Jego szczątki znajdują się
w podziemnej krypcie, zaś bohaterską śmierć uwiecznia tu
epitafijna tablica.

biała broń, trofea łowieckie oraz stara ludowo – barokowa
chrzcielnica. Odrestaurowana świątynia ma dziś specyficzny
klimat. Tworzy go tęczowe światło z okiennych witraży
padające na lśniącą drewnianą podłogę, na złocone ornamenty
ołtarzy, na bukiety świeżych kwiatów w wazonach ustawione
na śnieżnobiałych obrusach.
Z różnych stron kraju przyjeżdżają teraz tutaj
narzeczeni, zachwyceni urokiem kościółka, by tu stanąć na
ślubnym kobiercu i u progu nowego życia zawierzyć swój
los Siedlątkowskiej Madonnie. W cieniu kasztanowców
odpoczywają motocykliści zwiedzający Sieradzczyznę. W
oczekiwaniu na niedzielne nabożeństwo stoją obok swych
maszyn w czarnych skórzanych skafandrach.
Matce Bożej Siedlątkowskiej poświęcony jest
również ołtarz z ok. 1640 roku znajdujący się w murowanej
kaplicy na cmentarzu grzebalnym, położonym na wzgórzu
w odległości 800 metrów od kościółka. Stąd rozciąga się
wspaniały widok nie tylko na jezioro, ale na okoliczne
pola, na stary wiatrak bez skrzydeł, pamiętający
dawne ożywienie, które dziś trudno sobie wyobrazić.
Stąd też widać łąki, które w czas sianokosów mają
w zachodzącym nad jeziorem słońcu czerwony odcień od
koniczyn i kwitnącego szczawiu.
A miejscowi ludzie? Przez minione lata
obserwowałam ich życie… Dla wielu z nich sensem życia
stała się praca na roli. Z dala od zgiełku wielkich miast,
od wielkiego przemysłu zdecydowali się wieść tu życie
w symbiozie z przyrodą. W święta stoją grupkami przed
świątynią lub w cieniu przydrożnych akacji i kasztanowców.
Niekiedy siedzą samotnie na przychaciach w otoczeniu
starych jabłoni i wiśni, czy gwarzą z letnikami na ławce
przed jedynym w Siedlątkowie sklepikiem, prowadzonym
od lat przez małżeństwo P. Synowie i córki w tej rodzinie
od dzieciństwa służą w święta Siedlątkowskiej Madonnie,
a w powszednie dni ciężko pracują w swoim polu
i zagrodzie. Dla nich Bóg, praca, nauka i ojcowizna to
wartości najwyższe. Dziś młodzi opuścili dom by zdobywać
wiedzę w odległych miastach. Latem jak ptaki wracają do
rodzinnego gniazda...
Przygnębiającym
widokiem
są
opustoszałe
domostwa w pobliskich wioskach. Otaczają je skruszałe
płotki zza których wyglądają tylko samotne malwy, jakby
w oczekiwaniu na coś wspaniałego, co się jeszcze może
zdarzyć. Widać ich mieszkańcy poszukali lepszego życia
w mieście. Tu w Siedlątkowie społeczność jest silna, Gromadzi
się np. przy budowie remizy, czy w orkiestrze dętej, która
wieczorami ćwicząc daje koncerty również dla letników.
Dźwięki kościelnych dzwonów rozlegają się tu nie po górach
i dolinach, ale nad łanami zbóż, nad taflą jeziora i wracają
echem od pobliskich lasów, unosząc się lekko nad ziemią
jak wieczorna mgła, nastrajają pogodnie, jednoczą ludzi
i tych spracowanych i tych odpoczywających. Ludzie, piękne
krajobrazy, ptactwo, warunki do żeglowania czynią z tej
krainy wspaniałe miejsce do regenerowania sił i wyciszenia
się. To natura reguluje życie przyrody i łączy w harmonijną
całość sprawy człowieka.
Franciszek Bacon tak kiedyś pisał:
„Bóg wszechmogący pierwszy zasadził ogród.
I rzeczywiście jest on najczystszą z ludzkich przyjemności.
Stanowi najszybsze odświeżenie ducha człowieka”.
Literatura:
1. „Sanktuarium Maryjne”. Wydawnictwo Parafii pod wezwaniem Św.
Marka Ewangelisty. ISBN 83-917535-3-0.
2. „Żywoty Świętych Pańskich”. Według Kalendarza Rzymskiego opracował
O. Hugo Hoever. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. Olsztyn 1985.
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Kajakami z Warty do Pęczniewa
Paweł Zielewski
To już jest nasza trzecia kajakowa wycieczka szlakami
wodnymi województwa łódzkiego, a w zasadzie bliższej nam
– Ziemi Sieradzkiej. Dlaczego kajakami? Ponieważ z wody
otoczenie inaczej wygląda. Są też niespodzianki typowe dla
szlaków wodnych, a podnoszące w nas poziom adrenaliny.
Nurt rzeki wymagający uwagi, mielizny, zwalone drzewa,
podwodne przeszkody głazy, kołki sterczące z dna rzeki,
których pokonanie wymaga wprawy w posługiwania się
wiosłem jak i sterem kajaka. Niejednokrotnie wyzwaniem
bywają też: nadmiar słońca, kąsające gzy i muchy, porywisty
wiatr, nieprzewidziane kąpiele i bryzgi wody. A nagrodą jest
oczarowanie widokiem za kolejnym zakrętem rzeki. A może
i dlatego, że przemieszczając się kajakiem sami stajemy
się odkrywcami tego co niewidoczne zza szyb samochodu,
z siodełka roweru, a nawet ze ścieżki podczas pieszej
wędrówki i - zaskoczenie, że tuż obok nas istnieje zupełnie
inny świat jeszcze dzikiej przyrody przeciwstawiającej się
współczesnej urbanizacji.
Nasz spływ odbywamy 23 IX 2011 r., a więc na
zakończenie lata, zamierzamy przepłynąć odcinek rzeki
Warty oraz zbiornik wodny Jeziorsko, mając nadzieję na
zobaczenie ptasich gromad przebywających na rozlewiskach
zbiornika w rezerwacie ornitologicznym. Tym razem
miejscem początkowym spływu jest most drogowy na
rzece Warcie (503,7 km rzeki od jej ujścia) w miejscowości
Warta, na drodze wojewódzkiej nr 710, Kalisz Łódź. Nasze
kajaki wodujemy poniżej mostu wprost na rzece, ale już
w sezonie 2012 r. będzie możliwe skorzystanie z przystani
kajakowej budowanej właśnie na starorzeczu powyżej
mostu. Oko cieszy duży stopień zaawansowania prac. Załogi
po skompletowaniu wyposażenia wraz z obowiązkowymi
kamizelkami asekuracyjnymi po kolei wodują kajaki i kręcą
się na wodzie sprawdzając swoje umiejętności, oczekują na
prowadzącą załogę. Na wodzie jest też już nasza czerwona
latarnia, tj. wyznaczona załoga kajakowa zamykająca spływ
i zarazem pełniąca rolę wspomagającą dla innych załóg
potrzebujących pomocy lub motywacji. Już w komplecie
wypływamy na rzekę Wartę (503,7km) i płyniemy z prądem
trzymając się jej głównego nurtu. Szlak wodny prowadzi
nas pośród niskich łąk w otoczeniu nadbrzeżnych krzaków
i zadrzewień. Mamy przed sobą wyraźne koryto rzeki, które
meandruje w kierunku północno zachodnim. Szerokich wód
zbiornika Jeziorsko jeszcze nie widać, a to z tego powodu, że
o tej porze roku – koniec pory letniej, jest w nim utrzymywany
niski stan wody przed okresem jesiennych przyborów.

Warto tu wspomnieć, że zbiornik wodny jest
eksploatowany od 1987 roku, jego powierzchnia to 42,3 km²
i spełnia ważne funkcje gospodarcze. Zapewnia dostęp wody
dla rejonów Konina, Poznania i Śremu, działa tu elektrownia
wodna o mocy 4,89 MW, zabezpiecza przed powodziami
tereny doliny Warty poniżej zapory czołowej. Coraz lepiej
zaspokaja potrzeby rekreacyjne okolicznych miejscowości jak
i Łodzi, Konina, Kalisza, Sieradza i Zduńskiej Woli. Zbiornik
wodny Jeziorsko stał się także ważnym miejscem odbudowy
środowiska przyrodniczego fauny ornitologicznej, czego nie
przewidywano w początkowym okresie jego funkcjonowania.
Rzeka wyraźnie jest widoczna, chwilami mocno
się zwęża, znacznie przyspiesza jej nurt, meandruje i zbliża
się do widocznych w odległości kilkuset metrów zabudowań
wsi Proboszczewice i następnej Mikołajewice (501,5 km).
Teraz z kolei otwierają się nam na wschód przesmyki wodne
prowadzące pomiędzy piaszczyste, mielizny i wystające
z wody wysepki zachęcające do wpłynięcia, bo też tam
chwilami udaje się nam zobaczyć ptasie gromadki na
brzegu wody ale czujne na każdy obcy odgłos i hałas. W
końcu decydujemy się na zwrot w kierunku wschodnim
i popłynięcie w jedną z wyraźniejszych, wartkich odnóg
rzeki. Mamy nadzieję, że wyprowadzi nas ona na szerokie
wody zbiornika które już widzimy w oddali. Płynąc cicho
udaje się nam zobaczyć żerujące ptaki które brodząc
w płytkiej wodzie, poszukują swymi długimi dziobami
pokarmu w rzecznym mule. Z oddali najpierw usłyszeliśmy,
a po chwili
zauważyliśmy ruchliwe zgromadzenie
najróżniejszych gatunków ptaków. Wody rzeki Warty rozlały
się tu szeroko. Wpływamy w strefę cofki zalewu, wybieramy
kierunek ku wschodniemu wysokiemu brzegowi. Mimo że
płyniemy szybkim nurtem wody to i tak, dwa albo i trzy razy
przychodzi nam przepychać kajak po mieliznach. Tymczasem
kilka metrów obok nas, inni – lżejsi przepłynęli dalej.
Mijamy piaszczyste wysepki i wystające z wody obumarłe
kikuty drzew niegdyś rosnących na tym obszarze. Słyszymy
ptasi jazgot, niezliczone ilości ptaków cały czas trzymają się
w bezpiecznej od nas odległości, przelatują stada kaczek,
widać białe czaple, mewy i słychać świst skrzydeł lecących
łabędzi, są też stada gęsi i przelatujące gromadnie czajki.
Przez lornetkę mogliśmy też obserwować prawdopodobnie
jednego z największych tutejszych bywalców tj. rybołowa,
a może jest to sam bielik?

Rzeka Warta - zbiornik Jeziorsko
Fot. E. Grochala

Rzeka Warta - zbiornik Jeziorsko
Fot. E. Grochala
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Ornitologiczny Rezerwat Przyrody „Jeziorsko”
zlokalizowany jest w południowej części zbiornika, ma
powierzchnię 2350,6 ha, utworzony został w 1998 roku.
Występuje tu około 250 gatunków ptaków w tym około 150
lęgowych. W okresie jesiennych przelotów ptaków ocenia
się, że w rezerwacie przebywa ponad 10 000 osobników.
Przepłyniecie rezerwatu kajakiem jest możliwe bez
Na Sieradzkich Szlakach

wysiadania na jego terenie. Pływanie w okresie lęgowym
ptactwa możliwe jedynie za pozwoleniem Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Pozwolenie
jednorazowe można otrzymać po uiszczeniu opłaty 70,złotych i nie ogranicza ono ilości kajaków płynących przez
rezerwat. Wskazane byłoby wyraźne oznakowanie szlaku
wodnego na tym obszarze.
Po około dwóch godzinach wiosłowania wydostajemy
się na otwarte wody zbiornika Jeziorsko, tu od razu dopadła
nas krótka biegnąca z północnego zachodu fala utrudniająca
płynięcie w obranym kierunku. Zdecydowaliśmy już
wcześniej, że popłyniemy do zatoki w pobliżu Pęczniewa, a to
między innymi za sprawą tego, że kajaki mamy wypożyczone
z Ośrodka Wypoczynkowego „Sumex”. Ponieważ wśród
naszych załóg kajakowych są osoby o różnym stażu
wiosłowania, a pogoda wymarzona na południowa przerwę,
decydujemy się na odpoczynek u podnóża klifu w okolicach
Brodni (490,7 km). Pusta piaszczysta plaża i słońce zachęcają
do wypoczynku. Wysoki brzeg o charakterze klifowym
zaprasza do spaceru i podziwiania z jego wysokości
wspaniałych widoków na zlew i jego otoczenie. Po krótkim
odpoczynku i małej przekąsce dostarczającej nowej energii
znowu siedzimy w kajakach i wiosłujemy na północ
trzymając się prawego, wschodniego brzegu. W niespełna
godzinę pokonujemy ostatni etap lądując na plaży w zatoce
- porcie obok Pęczniewa (487,7 km). Stąd mamy dosłownie
kilkadziesiąt metrów do Ośrodka Wypoczynkowego „Sumex”
w którym zdajemy wypożyczone kajaki.
W Ośrodku Wypoczynkowym „Sumex” w Pęczniewie
możemy także przenocować w domkach kempingowych
lub tez pod własnym namiotem, a także skorzystać z usług
gastronomicznych. Istnieje możliwość dokonania zakupów
spożywczych w pobliskim sklepie.
Przed odjazdem naszej grupy kajakowej do Sieradza
mieliśmy czas na tradycyjne już zakończenie spływu
wspólnym zdjęciem kajakarzy z wiosłami i wręczenie
przygotowanych dyplomików. Niespodzianką i niewątpliwą
atrakcją jest przygotowany przez komandora spływu dla
każdego z uczestników ptasi horoskop. Dzięki zbieżności
ludzkich cech z zachowaniami ptaków powiększyliśmy ptasią
rodzinę o kruki, łabędzie, sowy i pawie. Opuszczamy plażę
w Pęczniewie oczarowani wielką różnorodnością ptaków
przebywających na zbiorniku Jeziorsko, interesującym
niepozwalającym się nam nudzić, przebiegiem szlaku
kajakowego i pełni satysfakcji z włożonego wysiłku
fizycznego.

Rzeka Warta - zbiornik Jeziorsko, nasza grupa spływowa
Fot. A. Zielewska

Już od kilku lat obserwuję rosnące zainteresowanie
kajakami w naszym regionie, w sezonie letnim, w każdy
weekend widać grupy spływowe. Rzeka Grabia (32 km szlaku

wodnego) i Widawka ( 38,8 km) są dostępne dla bardziej
wprawnych, już niejeden aparat fotograficzny i telefon
komórkowy został tam utopiony. Spływając tymi rzekami
należy wykazać się sporymi umiejętnościami technicznymi
w kierowaniu łódką przy pokonywaniu przeszkód. Rzeka
Warta, jedna z najdłuższych w Polsce (808 km długości) na
terenach ziemi łódzkiej i sieradzkiego nie sprawi trudności
początkującym adeptom kajakarstwa.
Jednego czego nam brak nad tymi rzekami: to
turystycznego zagospodarowania w podstawowe atrybuty
szlaku kajakowego. A więc, przydałyby się w miejscach
wodowania kajaków tablice informacyjne o szlakach,
i ciekawostkach krajoznawczych w najbliższej okolicy,
zagospodarowane miejsca wypoczynku i postoju ułatwiające
utrzymanie czystości i higieny sanitarnej oraz miejsca
biwakowania odpowiednio wyposażone tak jak na innych
szlakach kajakowych w Polsce. Z uznaniem przyjmuję
informacje niektórych organizatorów spływów o akcjach
otwierających i zamykających sezon kajakowy na rzece Grabi
i Widawce połączone ze sprzątaniem przebytych odcinków
tych rzek.
Pomocy i rad w organizacji spływu udzielą członkowie
„Uczniowskiego Klubu Sportowego – Jedynka” w Sieradzu
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i jego prezes Dariusz Strachota (tel.508867757). Kajaki
możemy także wypożyczyć w Burzeninie - „Kajak Zone”
i „Kajakiem po Warcie”, w Zduńskiej Woli – „Kajakowo.
com”, w Łasku - „Kayko” oraz wcześniej wspomnianym
Ośrodku Wypoczynkowym „Sumex” w Pęczniewie.

Walory krajoznawcze gminy
Pęczniew
Andrzej Ruszkowski
Gmina Pęczniew leży w pd.-zach. części powiatu
poddębickiego, w obrębie trzech regionów fizycznogeograficznych: Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Łaskiej
i Kotliny Kolskiej. Od wschodu graniczy z gminą Zadzim,
z gminą Poddębice na północy, na zachodzie i południu
z gminą Warta, a na pn.-zach z gminą Dobra. Powierzchnia
gminy wynosi 12.838 ha tj. 128 km2, zamieszkuje ją ok.
3870 mieszkańców. W gminie istnieją wsie sołeckie: Borki
Drużbińskie, Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg, Drużbin,
Dybów, Ferdynandów, Jadwichna, Kraczynki, Księże Młyny,
Księża Wólka, Lubola, Osowiec, Pęczniew, Popów, Przywidz,
Rudniki, Siedlątków, Wola Pomianowa i Zagórki, a także
wsie nie sołeckie: Dąbrowa Lubolska, Łębno, Łęg Popowski,
Łyszkowice, Nerki, Popów-Kolonia, Stara Dąbrowa,
Suchorzyn.
Gmina Pęczniew usytuowana jest nad Zbiornikiem
Jeziorko (42,3 km2). Zbiornik Jeziorsko1, oddany do
eksploatacji 20 IX 1986 r., jeden z największych sztucznych
zbiorników w Polsce, znajduje się w znacznej części na
obszarze gminy Pęczniew. Dzięki Zbiornikowi gmina jest
interesującym
obszarem
rekreacyjno-wypoczynkowym.
Odwiedzający gminę mogą liczyć na gościnność mieszkańców,
ciszę miejscowych lasów, atrakcje związane z uprawianiem
turystyki i sportów wodnych. Teren wokół zbiornika to nie
tylko tereny rekreacyjne, to także znakomite miejsce do
wykorzystania siły wiatru i wody. Na Zbiorniku w sezonie
letnim odbywają się zawody w sportach wodnych, m. in.
windsurfing i żeglarstwo. Na brzegach zbiornika wciąż
rozbudowuje się bazę sportowo-rekreacyjną.
W granicach zbiornika jest rezerwat ornitologiczny,
o obszarze 2.350,6 ha, obejmujący najpłytszą część zbiornika
(tzw. cofkę). Przedmiotem ochrony tego rezerwatu jest ostoja
ptaków wodno-błotnych. Liczebność ptaków i rozmaitość
gatunkowa sprawia, że ten rezerwat zalicza się do znaczących
w Europie. Występuje tu niespotykana w Europie ornitofauna2.
Można zaobserwować około 230 gatunków ptaków,
w tym rzadko spotykane w Polsce: sokoła wędrownego,
ibisa kasztanowatego, czaplę nadobną, bociana czarnego,
warzęchę, kormorana3 małego, bogatkę i inne (vide: K. Gara,
T. Janiszewski, Zbiornik Jeziorsko - niezwykła ostoja ptaków
na Ziemi Sieradzkiej ).
Atutem gminy są także lasy bogate w grzyby i owoce
leśne. Lasy zajmują powierzchnię 1746 ha, koncentrują
się w dwóch zespołach: w rejonie Księżych Młynów oraz
wzdłuż jej wschodniej granicy. Połowa powierzchni gminy
leży w obrębie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Dla turystów lubiących wypoczynek nad wodą
przygotowane są pola namiotowe, campingi i ośrodki
wypoczynkowe w Pęczniewie, Księżych Młynach i Popowie.
Funkcjonuje tu także gospodarstwa agroturystyczne
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W opisie wycieczki kajakowej korzystano z:
− przewodnika kajakowego „Warta”, M.Lityński, wyd.UW Łódź,
(mapa zbiornika Jeziorsko)
− informatora turystycznego „Ptaki zbiornika Jeziorsko” wyd.
Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania Przymierze Jeziorsko.
Materiały te są dostępne na stronie internetowej Przymierze

w miejscowościach: Brzeg, Brodnia, Brodnia Kolonia,
Kraczynki, Księże Młyny, Siedlątków i Pęczniew. W
miejscowości Popów można skorzystać z jazdy konnej.
Przez gminę przebiegają szlaki turystyczne: rowerowe,
odcinek łódzkiego szlaku konnego im. mjr. Hubala oraz szlak
pieszy im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego. Punkt Informacji
Turystycznej, który udziela wszelkich informacji na temat
walorów i atrakcji gminy mieści się w budynku Urzędu Gminy
w Pęczniewie. Podstawową dziedziną gospodarki gminy jest
rolnictwo, które stanowi podstawowe źródło utrzymania
dla około 67% mieszkańców. Na ogólną powierzchnię
gminy przypada 6 869 ha użytków rolnych, na których
gospodaruje ok. 1260 gospodarstw rolnych. Przeważają gleby
klasy IV-V. Występują też skupiska gleb bagiennych oraz
pseudobielicowych wytwarzanych z piasków. W produkcji
roślinnej dominują zboża i ziemniaki, w zwierzęcej – hodowla
bydła, trzody chlewnej i ryb. Rolnictwo w przeważającej
części oparte jest na gospodarstwach średniej wielkości.
Do największych jednostek gospodarczych należą: Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pęczniewie; młyn
gospodarczo – zbożowy w Pęczniewie; Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie; Bank Spółdzielczy
Poddębice O/Pęczniew; Zakład Budowlany Marka Urbaniaka;
punkty sprzedaży ryb w Pęczniewie; Ośrodek Wypoczynkowy
„SUMEX” w Pęczniewie; Elektrownia Wodna „JEZIORSKO“;
stacja paliw „MAGROL” w Pęczniewie. W Pęczniewie
funkcjonuje też kilka zakładów konfekcyjnych: PPHU
„KONRAD”, PPH „AZAL”, PPHU „LIDO”. Na skraju
wsi znajdują się stawy o łącznej powierzchni 172 ha lustra
wody przystosowane do hodowli materiału zarybieniowego
z przeznaczeniem dla Zbiornika Jeziorsko. Na zaporze
czołowej działa elektrownia wodna, a na polach wsi Siedlątków
energia elektryczna wytwarzana jest przez zainstalowane tam
nowoczesne wiatraki. Na zaporze głównej, niestety, nie ma
przepławki dla ryb.
Na terenie gminy działalność prowadzi Zespół
Szkół w Pęczniewie oraz publiczne przedszkole. Szkoły są
wyposażone w sale komputerowe z dostępem do internetu.
Funkcjonuje też nowoczesna hala sportowa sprzyjająca
rozwojowi sportu i rekreacji. Działa Gminna Biblioteka
Publiczna, która ma swoje filie w Brodni i Drużbinie. Działają
ludowe zespoły śpiewacze: „Lubolanki” z Luboli, „Sobótki”
z Brodni i „Jarzębina” z Brzegu. Biorą one udział w licznych
konkursach i przeglądach. Prężnie funkcjonują również
Orkiestry Dęte OSP w Pęczniewie, Siedlątkowie i Drużbinie.
W miejscowości Brzeg aktywną działalność prowadzi Wiejski
Dom Kultury.
***
Krajoznawców
i
turystów
zapraszamy
do
najatrakcyjniejszych miejscowości gminy. Są to:
PĘCZNIEW
Pierwsza pisana wzmianka o Pęczniewie pochodzi
z 1400 r. W XV w. wieś wchodziła w skład włości rodu
Pęczniewskich herbu Korab. Dawniej zwana była Pięczniew
lub Pyacznow, Pyacznowo, Pięcznow4.
Archeolodzy odkopali w Pęczniewie ciałopalne
cmentarzysko kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza,
stwierdzono także liczne ślady osadnictwa z okresu rzymskiego
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oraz dużą osadę gospodarczą z wczesnego średniowiecza. Na
prawym brzegu Pichny, na szlaku drożnym wzdłuż Warty,
na niewielkim wzniesieniu widocznym przed wypełnieniem
wodą Zalewu Jeziorsko, stwierdzono pozostałości stożkowego
drewnianego gródka rycerskiego, o średnicy 30 m i wysokości
2,60 m, odkrytego podczas badań prowadzonych w latach
1965-66 przez Janinę Kamińską z Łodzi, także E. Kruse.
Ujawniono, że w gródku istniała drewniana wieża, wzniesiona,
jak się przypuszcza, w 2. połowie XIII wieku dla Chwaliboga
Korabity, podsędka sieradzkiego (1384-1392). W jej wnętrzu
znaleziono przybory ciesielskie, gwoździe, haki, okucia,
krzesiwa i cęgi kowalskie. Wieża była zbudowana na planie
kwadratu o bokach długości około 7 m, otoczona była wałami
zabezpieczonymi fosą. Gródek został spalony być może przez
Krzyżaków w 1331 r. lub w l. 80-tych XIV wieku w okresie
wojny Grzymalitów z Nałęczami.

Kopiec grodziska w Pęczniewie
Fot. Al. Greszko Ok. 1980

W Pęczniewie stoi drewniany kościół św. Katarzyny
datowany na 1761 r., postawiony w miejsce poprzedniego
wspomnianego w 2. połowie XV w., zbudowany przez
Tomasza z Głogowy Kossowskiego, właściciela wsi,
rozbudowany w XIX w. Na uwagę zasługuje cenny ołtarz
późnogotycki z ok. 1640 r., z tegoż roku ambona, dwa ołtarze
boczne barokowe. Barokowy obraz MB z Dzieciątkiem
z rzeźbami św. Wojciecha, św. Stanisława i św. Katarzyny.
Wiele elementów wyposażenia pochodzi z XVII w. W nawie
tablica poświęcona pamięci 6 Pułku Strzelców Konnych im.
Stanisława Żółkiewskiego stacjonującego przed wojną 1939
w Żółkwi o treści: Dla uczczenia pamięci towarzyszy broni z 6
pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego
Stefana Żółkiewskiego poległych w kraju i za granicą w latach
1939 - 1945 w walce za Ojczyznę, w dwudziestą piątą rocznicę
pierwszej bitwy. Tablicę tę ufundowali koledzy. Popów, dn. 2
IX 1964 r. Pułk ten, w składzie Kresowej Brygady Kawalerii,
walczył o utrzymanie linii Warty w pierwszych dniach
września 1939 r. Obok kościoła grób fundatorów i okazały
jesion – pomnik przyrody. Na cmentarzu grzebalnym mogiła
7 żołnierzy 6 PSK z Żółkwi, poległych 5 września 1939 r.
w Popowie.

Na placu przykościelnym stoi drewniana dzwonnica,
na niej trzy dzwony z napisami i herbami, zdobione pięknym
ornamentem. Najcenniejszy, ze spiżu, z datą: 1648 w otoczeniu
liter: SARCISR, odlał znany ludwisarz poznański August
Kosche, jeden z trzech braci Koschów działających w latach
1630-16705. Na drugim dzwonie napis (w tłumaczeniu z łaciny):
Po pęknięciu w czasie święta Bożego Ciała w r. 1896 starego
dzwonu z r. 1611, przez Alberta Radziwiłła przypuszczalnie
ofiarowanego, – ten nowy za pieniądze opiekunki Joanny
Claus jak również parafian pęczniewskich pod kierownictwem
proboszcza Feliksa Lisińskiego przez Karola Fryderyka
Ulbrycha Apoloensi w r. 1896 został zrobiony na większą
chwałę Bożą. Imię jego jest Barbara.
W pn. części wsi znajduje się zapora boczna „Pichna”
z pompownią Pęczniew oraz polder „Pęczniew-Rudniki”.
Zapora boczna przegradza dolinę rzeczki Pichny pomiędzy
skrajem zalanej wsi Wylazłów a Brodnią i chroni przed zalaniem
obszar o powierzchni 2.400 ha (polder „Pęczniew”). Zapora
ma konstrukcję podobną do zapory czołowej, za fartuchem
z gliny o szerokości 50 m, dno zbiornika uszczelniono folią
polietylową na szerokości 400 m.
Na pn. skraju Pęczniewa jest przystań jachtowa,
camping z polem namiotowym i letnia restauracja „Sumex”
– (www.sumex.com.pl) oferująca domki letniskowe, obsługę
imprez okolicznościowych, sprzedaż ryb i smaczne potrawy.
To tu właśnie, na zakręcie drogi, w pobliżu przepompowni, ma
stanąć w 2013 roku pomnik polskich lotników (vide: okładka)
zestrzelonych przez niemieckie Messerschmitty w dniu 5 IX
2939 roku.
W pd. części wsi napotykamy stawy hodowlane
ośrodka zarybieniowego o łącznej powierzchni 200 ha. Stawy
zostały urządzone w dolinie Pichny i są zasilane jej wodami. W
zaporze bocznej umieszczono grawitacyjne ujecie wody oraz
spust ze stawów. Są to dwie dwukomorowe wieże żelbetowe
z zasuwami i rurociągi. Wzdłuż wału zbudowano odkryty rów
drenażowy.
W Pęczniewie istnieje straż pożarna od 1910 roku.

Pompa z przełomu XIX- XX w.Pęczniew
Fot. J Marszałkowski 1982

Kapliczka w Pęczniewie
Fot. J. Marszałkowski

BRODNIA
Wieś na wsch. brzegu Zalewu Jeziorsko. Pierwsza
wzmianka o niej pochodzi z 1298 roku kiedy to Władysław
Łokietek nadaje wieś Niemojów kasztelanowi rudzkiemu
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Stoigniewowi w zamian za Brodnię, którą nadał mu już
wcześniej. Wieś należała do starostwa sieradzkiego, a od
połowy XVII wieku – do starostwa szadkowskiego.
Brodnia należała do ulubionych miejsc króla
Władysława Jagiełły. Król zatrzymywał się tu chętnie w czasie
podróży z Sieradza do Kalisza i dalej do Wielkopolski. Analiza
dokumentów z epoki wykazała, że był tu co najmniej 18 razy,
także z powodu polowań w tutejszych lasach. Król odprawiał
w Brodni w okolicach niedzieli palmowej roki nadworne czyli
sądy najwyższej instancji. Zachowały się protokoły z tych
posiedzeń z lat 1404 – 1450, z których te z lat 1402 – 1433
potwierdzają pobyty króla w nadwarciańskiej Brodni.
Na terenie wsi stwierdzono liczne stanowiska
archeologiczne6, datowane nawet na okres neolitu. Badania
wykazały, że na wschód od kościoła, nad krawędzią skarpy
rzecznej, która opadała w kierunku rozległej doliny Warty,
w średniowieczu, stała drewniana obronna wieża datowana
na 2. połowę XIV wieku, zapewne spalona w wieku XVI.
Zapewne tutaj zatrzymywał się król Władysław Jagiełło gdy
sprawował in curia roki sądowe. Oczywiście w bezpośrednim
sąsiedztwie wieży istniał zespół zabudowań należących do
dóbr królewskich.
W czasie poszukiwań archeologicznych w 1987 roku
znaleziono szereg naczyń glinianych i drewniane relikty
zidentyfikowanego obiektu o wymiarach 5,3x5,3 m Drewniane
ściany budynku były pokryte warstwą gliny. Znaleziono
fragmenty kafli piecowych, kości zwierzęce, grot bełtu
z tulejką, płytkę zbroi, żelazną kłódkę, fragment pucharku
z czerwonego szkła.
Po II rozbiorze Polski, tak jak inne królewszczyzny,
wieś została przywłaszczona przez króla pruskiego i była pruską
dzierżawą rządową. Za czasów Księstwa Warszawskiego
Brodnia stanowiła najmniejszą ekonomię w ówczesnym
departamencie kaliskim.
W latach 1807-1819 Brodnię dzierżawił Ignacy
Jabłkowski – właściciel Ralewic i dzierżawca także dóbr
Mstów k. Częstochowy. Po Jabłkowskim naddzierżawcą
majątku Brodnia został Wincenty Czartkowski, właściciel
Krąkowa i Zielęcina w ówczesnym powiecie wartskim
i Grzymaczewa w powiecie sieradzkim. Po jego śmierci
dzierżawę przejęła wdowa Józefa Czartkowska. Był to czas
braku poszanowania prawa i ucisku wyzyskiwanych chłopów.
Ten stan rzeczy był przyczyną konfliktów i chłopskich skarg.
Ukazem cara z 29 VII/10 IX 1836 roku Brodnia, jako majorat,
przeszła w posiadanie rosyjskiego generała Iwana Noskowa,
a po jego śmierci na spadkobierców. Jego potomek (Michał
Noskow) jest wymieniony jako właściciel tego folwarku tuż
przed I wojną światową7

Jana Wężyka, kościoły w Glinnie i Brodni włączono do parafii
w Zadzimiu w celu powiększenia dochodów tej parafii. W
1866 roku utworzono parafię w Brodni, a istniejący wtedy
w Glinnie drewniany kościół (uszkodzony w 1939 roku przez
w Niemców i rozebrany w czasie wojny) został kościołem
filialnym parafii w Brodni8.

Po lewej: Wiatrak w Brodni.
Fot. J. Marszałkowski 1977
Na górze: Brodnia. Riuna
wiatraka. Stan 2012.
Fot. A. Ruszkowski

W Brodni znajduje się kościół św. Stanisława
Biskupa wspomniany po raz pierwszy w 1556 r. Obecny,
wzniesiony w XVIII w., został przebudowany i rozbudowany
w 1886 r. Jest drewniany, konstrukcji zrębowej, orientowany,
trójnawowy z transeptem. Zdobiony polichromią Ludwika
Zdziarskiego z początku XX w. Wystrój wnętrza barokowy.
Na mensach ołtarzy występują herby szlachty sieradzkiej. Z
wyposażenia na uwagę zasługują m. in.: późnogotycki kielich
z XV/XVI w., pacyfikał z 1 poł. XVI w., krucyfiks z początku
XVI w., liczne rzeźby i obrazy. Na parafialnym cmentarzu
został pochowany major Antoni Hendel - żołnierz walczący
w powstaniu listopadowym i odznaczony orderem Virtuti
Militari[8].We wsi szczątki wiatraka koźlaka z przełomu XIX/
XX w. należącego do rodziny Bajerskich.

Kościół w Brodni
Fot. A. Ruszkowski

Brodnia należała do parafii Glinno gdzie od 1506 roku
przy kościele św. Wita, Modesta i Krescencji była szkoła
istniejąca do połowy XIX w. W 1636 roku, za arcybiskupa
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Brodnia. Ołtarz boczny św. Rocha z 1 ćw. XVIII w.

Brodnia. Plakietka wotywna z 1762 r. oraz herby na mensie ołtarza św.
Rocha Kopacz, Topór, Łabędź

W Brodni urodził się 5 III 1800 roku Kazimierz
Deka – Deczyński9, zm. 27 XII 1838, bojownik o sprawę
chłopską i uczestnik Powstania Listopadowego. Na budynku
nieistniejącej już miejscowej szkoły była niegdyś tablica
wmurowana w obecności pisarza Leona Kruczkowskiego,
odsłonięta przy okazji sesji naukowej poświęconej życiu
i twórczości Kazimierza Deki Deczyńskiego, odbytej
w Poddębicach w 1965 roku. Oto jej treść:
Kazimierzowi Deka-Deczyńskiemu ur. 1800 r. Brodnia
– zm. 1938 we Francji, nauczycielowi Szkoły Elementarnej
w Brodni, bojownikowi o sprawiedliwość społeczną,
uczestnikowi Powstania Listopadowego – nauczyciele ziemi
łódzkiej. Po likwidacji szkoły tablicę zdjęto, obecnie jest ona
przechowywana w filii Gminnej Biblioteki w Brodni.
W roku urodzenia Kazimierza Deki-Deczyńskiego
Brodnia była wsią rządową, dawną królewszczyzną. Rodzice
Kazimierza Deki, chcąc synowi pomóc w uwolnieniu się
od ciężkiej doli chłopa posyłali go do szkoły elementarnej
przy miejscowej parafii. W 1813 r. został on uczniem
szkoły podwydziałowej prowadzonej przez oo. bernardynów
w Warcie, której rektorem był wtedy ks. Bonawentura
Helankowski. Po trzech latach opuszcza tę szkołę, ale zdobyte
już umiejętności doskonalił u proboszcza ks. Wincentego
Hoynackiego w Zadzimiu, gdzie prowadził księgi parafialne.
Kazimierz Deka złożył egzamin kwalifikacyjny i od 1 I 1818
r. został nauczycielem w szkole w rodzinnej Brodni. Szkoła
ta istniała do 1835 roku. W dwa lata później otrzymuje
patent Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego co definitywnie oznacza jego uwolnienie od
powinności ciążących wówczas na chłopie pańszczyźnianym.
Czuły na niesprawiedliwość stał się trybunem wyzyskiwanych
chłopów pisząc skargi w ich obronie do różnych władz,
także do ministra Ksawerego Druckiego Lubeckiego, co

Grób rodziny Deków na cmentarzu w Brodni
Fot. J. Marszłkowski

Leon Kruczkowski w Brodni

spowodowało konflikt z dzierżawcą Brodni Czartkowskim
– panu na Brodni i Brzegu i w efekcie pozbawienie go,
z zemsty, posady nauczyciela oraz karne wcielenie go w 1829
r. do wojska chociaż przekroczył już wiek poborowy. Jako
prosty żołnierz armii Królestwa Polskiego poznaje metody
upodlenia żołnierzy w tym wojsku. Awans na oficera
uzyskuje dopiero po upadku Warszawy. Z resztkami armii,
przez Prusy, udaje się do Francji. Tam pisze pamiętnik pt.
Opis życia wieśniaka polskiego, w którym zawarł gorzką
prawdę o sytuacji chłopa w Królestwie Polskim, także
w służbie wojskowej. Pamiętniki stały się przyczyną jego
konfliktu z Komitetem Emigracyjnym, który uniemożliwił
mu ich wydanie. Deczyński, zgorzkniały i osamotniony
umiera w miejscowości Macon skończywszy zaledwie lat
33 pozostawiając pamiętniki w rękopisie. Dopiero w 1906
r. odkrył je wybitny historyk Marceli Handelsman i wydał
drukiem. Stały się one inspiracją dla Leona Kruczkowskiego10,
który na tym pamiętniku oparł swoją powieść Kordian i cham
wydawaną wielokrotnie w okresie PRL. Powieść ta stała się
przyczynkiem do poznania doli chłopa pańszczyźnianego
na sieradzkiej wsi w początkach XIX wieku. Pamiętniki
Deczyńskiego zostały wydane drukiem dopiero w 1947,
powtórnie w 1978 roku (Deczyński K., Pamiętnik chłopa
nauczyciela, Warszawa 1978). Na miejscowym cmentarzu
istnieją nagrobki z nazwiskiem Deków.
BRZEG
To wieś ulicówka w gminie Pęczniew położona
nad wschodnim wybrzeżem Zalewu Jeziorsko przy drodze
z Warty do Pęczniewa. Pierwsza wzmianka pisana o wsi
pochodzi z 1427 roku. Stanowiła własność królewską i jako
taka została przejęta po II rozbiorze Polski przez Prusaków,
a po III rozbiorze przez Moskali.
W 1965 r. odkryto tu osadę kultury przeworskiej,
która od 1976 r. była badana przez ekspedycję archeologiczną
Muzeum w Sieradzu. Stanowisko badawcze stwierdzono na
pd. od szkoły, na skraju wysokiego brzegu pradoliny Warty.
Odkryto dwa obiekty mieszkalne, w których stwierdzono
ułamki ceramiki lepionej ręcznie i toczonej na kole, wśród
nich fragment ornamentowanej wazy. Tę osadę datowano na
III/IV wiek n.e.
We wsi zachowały się jeszcze nieliczne zabytki
budownictwa ludowego
DRUŻBIN
Wieś położona ok. 7 km na wschód od głównej zapory
Zbiornika Jeziorsko. Wspomniana po raz pierwszy w 1386
roku (Drusbino), dawniej zaludniona przez dziedziczną
szlachtę. Gniazdo rodowe Drużbińskich, w XVI wieku –
Rudnickich, a w 2. połowie XVI wieku – własność Zadzików
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człowiekowi tę godność, ale tej godności człowieka daję
godnego.11 Zbudował wiele kościołów oraz pałac biskupi
w Kielcach12. Zmarł w Bodzentynie. Spoczywa w katedrze
krakowskiej.
Parafię w Drużbinie erygowano na przełomie XIV
i XV w. Pierwszy drewniany kościół istniał już w początkach
XV wieku, wzmianka o nim pochodzi z 1444 r. Obecny,
murowany został ufundowany ok. 1630 roku przez Jakuba
Zadzika. On też ofiarował kościołowi relikwie św. Stanisława
Biskupa. Budowniczym kościoła był prawdopodobnie
murator Jerzy Hoffman,13 twórca świątyń także w Wieluniu,
Złoczewie i Poddębicach. Jest to budowla późnorenesansowa,
orientowana, jednonawowa z kwadratowym prezbiterium
zamkniętym wielobocznie. Wieże dobudowano w XIX w.
Ściany kościoła są oszkarpowane, wąskie okna zamknięte
półkoliście. Na wysokim dachu z krępa późnobarokowa
sygnaturka. Poniżej dachu, wzdłuż całego kościoła biegnie
renesansowy fryz o stylizowanych elementach roślinnych,
wykonany techniką sgraffitto. Sklepienia kolebkowokrzyżowe zdobione rozetami wykonanymi w stiuku.
Monumentalny ołtarz główny pochodzi z przełomu XVII/
XVIII w. W nim obraz św. Stanisława BM. Ołtarz ten podobno
fundator świątyni przywiózł z Krakowa. W nim barokowy
krucyfiks. Dwa boczne ołtarze również barokowe. Chór
muzyczny o bogatej dekoracji plastycznej, wsparty na filarach.
Chrzcielnica barokowa z XVIII w, stalle późnobarokowe
z XVII w. Monstrancja rokokowa, ornat z XVIII w.

Brzeg. Chałupa nr 82 Krasińskiego
Fot. J. Marszałkowski

Stodoła we wsi Brzeg
Fot. J. Marszałkowski

h. Korab. Z okolic Drużbina wysyłano niegdyś nad Bałtyk
drzewa masztowe.
W Drużbinie urodził się Jakub Zadzik (1582-1642)
jako syn drobnego szlachcica. Powtarza się jednak od lat
legendę, wg której był on synem miejscowego kowala
wychowywanego przez możnego pana, który wziął na siebie
trud i koszty jego wychowania i kształcenia.

Drużbin. Kosciół, widoczny ornament
Fot. J. Marszałkowski

Biskup Jakub Zadzik

Jakub Zadzik studiował w Krakowie i w Perugii, gdzie
uzyskał doktorat. Po powrocie do Polski został sekretarzem
królewskim. Był członkiem wielu poselstwach zagranicznych.
W 1628 r. został kanonikiem, wkrótce sekretarzem wielkim
koronnym, od 1635 – biskupem krakowskim. W 1628 r.
mianowano go kanclerzem wielkim koronnym. Był zaufanym
doradcą króla Zygmunta III Wazy i Władysława IV i wywierał
duży wpływ na sprawy polityczne i wojskowe. Król Zygmunt
III ofiarowując mu pieczęć na sejmie wyrzekł słowa: Nie
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Pęczniew. Herb Jastrzębiec na dzwonie.
Fot. J. Marszałkowski

Na wieży dzwon ze spiżu z datą 1641 z wyrytym
napisem informującym, że stanowi dar od fundatora kościoła
Jakuba Zadzika; obok jego herb Korab. Napis wykonany
kapitułą humanistyczną i minuskułą barokową. Dzwon
wykonał Daniel Tim, znany ludwisarz warszawski (zm.
1660)14. Wieżę dobudowano w XIX w., jest nakryta lekkim
hełmem.
W skład parafii wchodzą: Drużbin, Wola Pomianowa,
Borki Drużbińskie, Rzechta, Dybów, Charchów Pański,
Antonina, Urszulin, Alfonsów, Charchów Księży. W obrębie
przykościelnego cmentarza murowana neogotycka kaplica
grobowa Józefa Głodzińskiego, wzniesiona w 1849 r.
KSIĘŻE MŁYNY
Wieś w gminie Pęczniew. Leży nad Wartą,
w odległości 4 km od głównej zapory zbiornika Jeziorsko.
Położona jest na obszarach wydmowych, porośniętych
dużym kompleksem lasów sosnowych. Miejsce wypoczynku
sobotnio-niedzielnego głównie mieszkańców Łodzi. Nad
rzeką zdziczała plaża. Na terenie wsi parking, pole namiotowe
oraz ośrodki wypoczynkowe. Ponadto malowniczy odcinek
starorzecza Warty.
Wieś jest wymarłym kurortem turystycznym. W latach
świetności na terenie wsi znajdowało się nawet wydzielone
kąpielisko z ratownikiem i wypożyczalnią sprzętu wodnego.
Reliktami po dawnej świetności kurortu są: nieczynny
już parking dla samochodów i autokarów, nieczynne lub
rozebrane ośrodki, grobla oddzielająca (aktualnie zamulone)
kąpielisko od rzeki. Do dziś działają tam trzy ośrodki
wczasowe oraz bar. Obecnie wieś wróciła w dużej mierze do
swojego rolniczego charakteru.
Noclegi oferują (szczegóły w internecie):
- Ośrodek Wypoczynkowy Vantur,
- Leśne Domki. Ośrodek wypoczynkowy Ewy Jarugi,
- Pod Akacjami – ośrodek wypoczynkowy.
LUBOLA
O Luboli pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1406
roku. Do XVI wieku była wsią szlachecką, potem, do II
rozbioru Polski, stanowiła królewszczyznę. Na początku XIX
w. była własnością Ferdynanda z Sienna Potworowskiego,
który był sprawcą upadku szkoły w Brodni ponieważ
odłączył swe wsie od tej szkoły. Potworowski zbudował
folwark w pobliżu Luboli i nadał mu nazwę Ferdynandów –
stąd nazwa tej wsi. Podobny rodowód mają sąsiednie wioski:
Józefka i Jadwichna.
SIEDLĄTKÓW
Wieś położona po wsch. stronie głównej zapory
Zalewu Jeziorsko. W źródłach pisanych występuje od
1372 roku, kiedy to jej właścicielem był Thliborianus. Na
początku XV w. należała do rodu Radliców z Pęczniewa.
W okresie Powstania Styczniowego była własnością Jana
Jabłkowskiego.
W latach 1965-66, w czasie badań archeologicznych,
zidentyfikowano tu obronną siedzibę rycerską z XIV wieku,
w szczątkach której odkryto m. in. unikatowe: hełm oraz
resztki zbroi rycerskiej15 (tzw. kirys, ze znakiem pracowni
krakowskiego płatnerza). Gródek ten, położony był na
bagnistych łąkach, na wsch. brzegu rzeczki Pichny i wznosił
się na ponad 3 m nad otoczenie. Miał u podstawy 35 m
średnicy, a na kulminacji – 13 m. Otoczony był wałem
i fosą, został zalany przez wody zalewu. Pozyskane, w czasie
badań, pod kierunkiem Janiny Kamińskiej w latach 196566 zabytki, można oglądać w Muzeum Archeologicznym
i Etnograficznym w Łodzi.
Na skraju wsi, od strony zalewu, w niewielkiej
odległości od wału zaporowego, stoi kościół św. Marka

Ewangelisty, zbudowany po 1683 roku z kamienia polnego
i cegły na miejscu wcześniejszego drewnianego wzniesionego
przez rodzinę Ubyszów – właścicieli wsi. Skromny barok.
We wnętrzu obraz późnorenesansowy z ok. połowy XVII
w. z malowanymi scenami z życia św. Izydora – patrona
rolników. W ołtarzu głównym kopia obrazu (wykonana
w 1958 roku) czczonej tutaj Matki Boskiej Siedlątkowskiej
(oryginalny renesansowy obraz spalił się w 1957 roku). Na
cmentarzu neogotycka kaplica z 1876 roku, a w niej obraz
Matki Boskiej i Boga Ojca z 1640 roku.
W podziemiach kościoła pochowano szczątki
powstańca z 1863 roku – Adama Bolesława Jabłkowskiego
herbu Wczele, urodzonego w Siedlątkowie w 1837 roku.
Zginął on 9 II 1863 roku w niedalekich Rudnikach z rąk
kozaków po uporczywej obronie16. W kruchcie tablica
poświęcona jego pamięci.
Przed kościołem urządzono parking, na którym
swobodnie może manewrować autokar. We wsi osiedle
domków letniskowych, gospodarstwo agroturystyczne
i miejsca biwakowe.
Zapora ziemna o wysokości ok. 10,5 m szeroka
na 4 m opasuje łukiem o długości 621 m kościół chroniąc
go w ten sposób przed zalaniem. Gromadzona woda jest
odprowadzana rurociągiem do zbiornika głównego. Wody
z przesiąków, gromadzące się wokół kościoła, odprowadzane
są do automatycznej pompowni umieszczonej w dwóch
studniach. W odległości około 200 m na pd. od kościoła,
zaraz za niewielką zatoką, można obejrzeć profil geologiczny
skarpy, która tworzy tu ciekawy charakterystyczny klif.
Na polach wsi – szczątki wiatraka koźlaka
zbudowanego w końcu XIX wieku, a przebudowanego po
1945 roku.
Przypisy:
1
Post A., Dronka T., Zbiornik Jeziorsko jako obiekt hydrotechniczny
(mapka), opis trasy wycieczki autokarowej, Na Sieradzkich Szlakach (dalej:
NSS), nr 3-4/1999, s. 46-49,
2
Janiszewski T., Jeśli na ptaki, to tylko na Jeziorsko, NSS, s. 38-40; Gara
K., Rezerwaty przyrody w powiecie sieradzkim, NSS, nr 3-4/1999, s. 38-39;
Bereszyński A., Maciorowski G., Swędrzyński A., Rezerwat ornitologiczny
na „Jeziorsku” ?, NSS, nr 1/1996, s. 19-20,
3
Patrz: Lisek S., Kormoran czarny, w: NSS nr 2/2006, s.19-21,
4
Zajączkowski S., Zajączkowski S. M., Materiały do słownika
geograficzno historycznego dawnych ziem Łęczyckiej i Sieradzkiej do 1400
r., cz. II, s. 30,
5
Patrz: Corpus inscriptionum Poloniae, t. II, s. 88, pod red. R. Rosina,
Warszawa-Łódź 1981
6
Horbacz T., Zanim powstał Zbiornik Jeziorsko, czyli o archeologii
na placu wielkiej budowy, NSS, nr 3/1988, (w tekście mapka stanowisk
archeologicznych)., s. 35-37,
7
Jacques L.V., Graeve S., Przewodnik po guberni kaliskiej, Warszawa
1912, cz. II, s. 13,
8
Rocznik Diecezji Włocławskiej za rok 1991, s. 615, Marszałek W., Szlak
pieszy im. Kazimierza Deczyńskiego, NSS, nr 1/1994, s. 25
9
Patrz: Sławińska H., Chłopski buntownik, Nad Wartą nr 22/1980,
Akt urodzenia Kazimierza Deczyńskiego z Brodni Metryka chrztu parafii
Brodnia z lat:1786-1806,karta 53 verte nr 7 aktu z 1800r . (Obecnie
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w posiadaniu dyr. Zespołu Szkół w Pęczniewie): „7 Brodnia. Eodem
a[nno] die 5 martii 1800.Ego gui supra [Casimirus] Okolski,commendar
ius ecelesiae parochialis in Brodnia babtisavi infantem n[omine] Casimirus
m[heri] natum ex lab[rosia] Thoma Deka,olim lab[orsisorum]Andreae et
agnestis Dekow filio et Sophia Olhowna,olim lab[orisorum]Alexii et Agnetis
Olhowna filia,conigubus leg[itimus] Patrini fuere nobilis Friderius Grapho et
nobilis Thaecle Obrokoczyńska”. Tłumaczenie:7 Brodnia. W dniu 5 marca
tegoż roku 1800 ja wyżej wymieniony ks. Kazimierz Okólski, administrator
parafii Brodni ochrzciłem dziecię imieniem Kazimierz urodzone wczoraj
w Brodni z prawowitych małżonków, stanu robotniczego: Tomasza Deki,
syna zmarłych robotników Andrzeja i Agnieszki Deków oraz Zofii Olchówny.
Rodzicami chrzestnymi byli szlachetnie urodzeni Fryderyk Grapho (Grafo)
i Tekla Obrokoczyńska. Odpis i tłumaczenie sporządził ks. dr St. Librowski,
dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.
Do odpis do druku podał Jan Milczarek.
10
Leon Kruczkowski (1900-1962). Naczelny pisarz i politruk PRL. Jako
powojenny wiceminister kultury, a potem prezes Związku Literatów Polskich
wprowadzał w życie plan sowietyzacji środowisk twórczych. Wychwalał tzw.
socrealizm , a kolegów po piórze wzywał do czujności: „Wróg kasowy czai
się w mózgu każdego z nas”. Pozbawienie Kruczkowskiego funkcji prezesa
ZLP w 1956 r. było objawień destalinizacji. Był posłem, zasiadał w Radzie

Państwa. Gdy umarł wartę honorową przy trumnie pełnili członkowie KC
PZPR. Nad grobem przemawiał J. Iwaszkiewicz i E. Ochab. Orkiestra
wojskowa zagrała Międzynarodówkę. Kruczkowski nadal jest patronem ulic
oraz teatru w Zielonej Górze. W Sosnowcu stoi jego pomnik, dłuta Mariana
Koniecznego. – wg „Rzeczpospolitej”, nr 31/2012, Plus-Minus, s.8,
11
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 2, s. 173,
12
„ W pałacu biskupim w Kielcach kanclerz wielki koronny, Jakub
Zadzik, który u schyłku lat Zygmunta III sprawował rządy z Koniecpolskim
i Lubomierskim, odepchnięty przez nowego króla postanowił uwiecznić
dzieje swej katedry. Tak powstały plafony warsztatu Thomaso Dolabelli. Na
plafonie I stojący pod baldachimem król Władysław IV przyjmuje poselstwo
zagraniczne otoczony komisarzami polskimi w przepięknie zdobionych
ferezjach i deliach. Jego strój będzie nosił Ketling… . B. Wachowicz,
Filmowe przygody małego rycerza, Warszawa 1971, s. 86,
13
Bąbka E., Z działalności budowlanej Jerzego Hoffmana na terenie
Sieradzkiego, Wieluńskiego i Łęczyckiego, s. 111-128, w: Między północą
a południem, Sieradz 1993
14
Op. cit. Corpus…, s. 69, tam literatura,
15
Swarczyński A., O zbroi z Siedlątkowa i o krakowskim płatnerzu
Mikołaju, Nr 2/1981 Mówią Wieki.
16
Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich, Kraków 1868, s. 90,

Z MINIONYCH LAT - PRZEDRUKI
Wokół postaci Jakuba Zadzika
(1582-1642) Czesława Erbera
Wybrał: Andrzej Ruszkowski
Od Redakcji
Artykuł Czesława Erbera, urodzonego w 1929 r.
w Kłobucku, wybitnego bibliofila i historyka kultury, nauczyciela
akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ma na celu przybliżenie Czytelnikom najwybitniejszej postaci
związanej pochodzeniem i urodzeniem z terenem współczesnej
gminy Pęczniew – zasłużonego dla Polski i Kościoła Biskupa Jakuba
Zadzika, żyjącego na przełomie wieków XVI i XVII. Artykuł został
opublikowany w Kieleckich Studiach Bibliograficznych t. 4/1988,
s. 9-21.

aaaaW latach 1637-1642 staraniem biskupa Zadzika,
niegdyś wielkiego kanclerza koronnego, a od 1635 roku
biskupa krakowskiego, wzniesiony został w Kielcach
pałac – rezydencja biskupów (od 1871 siedziba Muzeum
Świętokrzyskiego, obecnie Muzeum Narodowego). To
wyjątkowe dzieło architektury doby Wazów przetrwało
w prawie niezmienionej formie – zachowało się blisko
70% wystroju architektonicznego XVII wieku. Szczególnie
interesującym elementem wnętrz pałacu jest fryz utworzony
z dwóch rzędów biskupów krakowskich – poprzedników
i następców fundatora pałacu. Fryz ten stał się dla mnie
inspiracją do podjęcia badań nad życiem i działalnością
sportretowanych biskupów. (…)
W zamierzonym cyklu jako znamienitą postać fryzu
portretowego pragnę zaprezentować biskupa Jakuba Zadzika.
Mecenat wielkiego kanclerza koronnego był już przedmiotem
moich zainteresowań w trakcie badań nad pierwszym polskim
biografem Mikołaja Kopernika – nad Janem Brożkiem
z Kurzelewa, klientem Jakuba Zadzika. Interesujące były fakty
łączące Brożka z Zadzikiem, zwłaszcza obrona Akademii
Krakowskiej przed jezuitami, gdyż ci zamierzali zdobyć
prymat w nauczaniu w Rzeczypospolitej. Ich stosunki były
bliskie: wielki kanclerz wyjednywał brożkowi audiencje
u Zygmunta III Wazy i jego syna Władysława IV, przyjmował
go uroczystymi obiadami, łączyło ich nadto zainteresowanie
bibliofilskie. W części I przedstawię biskupa tak, jak go
postrzegali autorzy panegirycznych tekstów elegijnych,
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w kolejnych ukażę biskupa w świetle dedykowanych dedykacji,
ikonografii dla celów komparatystycznych oraz na podstawie
pełnego stanu badań.
Spośród elegii poświęconych Jakubowi Zadzikowi
wypada na wstepie zwrócić uwagę na tekst Wielki Korab
wielkiego sternika, opublikowany w Krakowie w roku śmierci
wielkiego biskupa krakowskiego1. Było to kazanie pogrzebowe
pióra niedawnego jego domownika i przyjaciela. Szymona
Starowolskiego, który przez szereg lat przebywał na dworze
biskupów krakowskich oraz w pałacu kieleckim, mając okazję
dobrze poznać osobowość Zadzika – polityka, dyplomaty,
duchownego, mecenasa. Starowolski szczególnie cenił
zdolności prawnicze Zadzika, poświadczone doktoratem obojga
praw. Wychwalał jego zasługi w wielu procesach sejmowych,
kanclerskich, duchownych. Podkreślał roztropność polityczną
biskupa, jego wielki autorytet moralny w rzeczpospolitej,
wymieniał zasługi dyplomatyczne, od których wielokrotnie
zależały losy kraju, zwracał uwagę na liczne fundacje świeckie
i kościelne.
W dwa lata później – u Franciszka CezaregoStarowolski ogłosił Magni antistitis Iacobi Zadzicii elogium
et Vita jako drugą edycję pierwszej mowy pogrzebowej,
dedykowaną innemu biskupowi Piotrowi Gembickiemu.
„po łacinie, chcąc, aby w całym świecie to życie czytano2.
Nie ulega wątpliwości, że wydanie pierwsze, pisane już po
śmierci Zadzika, zawierało szereg pochwał żywota polityka
i dyplomaty wyrażonych w sposób emfatyczny; edycja druga
– pomimo wyraźnych cech panegirycznych – zawierała wg
Karola Estreichera „dużo faktów i informacji”. Elogium et
Vita podzielone zostały na dwadzieścia sekwencji. Pierwsza
z nich poświęcona została Korabitom, druga domowi
Zadzików. Trzecia studiom prawniczym w Perugii i Rzymie.
W dalszych autor ukazał karierę prawniczą Zadzika na dworze
Zygmunta III i Władysława IV, nie omieszkając przedstawić
jego znaczących zasług dyplomatycznych. Na końcu skreślił
Starowolski znaczenie jakoi mecenasa, zwłaszcza w zakresie
architektury świeckiej (liczne pałace), jak też kościelnej.
Wspomniał również o dobrodziejstwach osobistych, jakie go
spotkały na dworze biskupa. Zadzik zachęcał Starowolskiego,
aby wstąpił do stanu duchownego, wyświecił go na kapłana w r.
1639. Dał mu wówczas stanowisko altarzysty w krakowskiej
katedrze, a następnie tytuł kantora tarnowskiego. Zamieścił
polihistor odę łacińską Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.
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O swym dobrodzieju i opiekunie nie zapomniał
Starowolski w następnym dziele, mianowicie w Arce
testamentu zamykającej sobie kazania niedzielne całego roku3,
wydanej w Krakowie u Krzysztofa Schedla w latach 1648-49
w dwóch częściach. W części drugiej znalazły się trzy mowy
pogrzebowe „ dla pamiątki” a wśród nich Na Śmierć Zadzika
wraz z tekstem łacińskim nagrobka w katedrze wawelskiej.
Natomiast w dedykacji skierowanej do kanonika krakowskiego
Al. Brzeskiego, który był jednym z egzekutorów testamentu
biskupa przypomniał – ponownie – powołanie kapłańskie
i zasługi w tym względzie Zadzika, kreśląc tę postać jako
wielkiego niegdy sekretarza, wielkiego potem kanclerza, a na
koniec wielkiego ojczyzny senatora, [którego] mądre wyroki
i mądre postępki na przykład czasowo potomnym, słusznie
bardzo wysławiać mamy.aaaaaaaa

Sarmaticus, a w jego podtytule iście barokowym znalazło
się określenie biskupa jako opiekuna Akademii Krakowskiej,
co przy funkcji autora, jako historiografa uniwersyteckiego,
nabiera wymowy merytorycznej. (…)

Łaciński tekst Ody M. Sarbiewskiego

Żywot J. Zadzika z Vitae Antistitum Cracoviesium Sz. Starowolskiego

Postać fundatora kieleckiego pałacu biskupów
krakowskich znalazła się też w innych tekstach polihistora,
m.in. w zebranych epitafiach krakowskich umieszczonych
wraz z epitafiami z innych miast w dziele zatytułowanym
Monumenta Sarmatorum4 oraz dedykowanych Piotrowi
Gembickiemu żywotach biskupów krakowskich – Vitae
Antistitum Cracoviensium wraz z wierszem Stanisława
Bieżanowskiego, sławiącym Jakuba Zadzika za jego
pertraktacje z Moskalami i Szwedami.
Jak wielkim wydarzeniem w kraju i w Krakowie w roku
1642 była śmierć Jakuba Zadzika świadczy szereg dalszych
żywotów pisanych przez autorów różnego autoramentu. I choć
nie dorównują one pod względem literackim pracom Szymona
Starowolskiego, są świadectwem wielkiego autorytetu, jakim
cieszył się zażycia zmarły biskup. Ten szczególny autorytet
poświęcił na początku XX w. Adam Szelągowski, jeden
z największych orędowników nadania wyjątkowego znaczeni
postaci Zadzika w historii epoki Wazów, porównujący go do
kardynała Richelieu i Oxenstierny.
Wśród plejady autorów na czoło wysuwa się Jan
Cynerski Rachtamowicz. (…) Tytuł dziełka brzmi: Nestor

Wiele szczegółów dotyczących zainteresowań
umysłowych Jakuba Zadzika znalazło się w dziełku Jana
Skrobkowica, zatytułowanym Korab na morzu… wydanym
w typografii Andrzeja Piotrkowczyka w 1642 r., gdzie m.in.
w okresie dzieciństwa późniejszego biskupa czytamy:
„albowiem jako godnej pamięci rodzice jegp przypominali
mu często, we trzech zaraz leciach książki” i nieco dalej:
„niepodobna go było uśpić, póki mu jakiegoś szpargału pod
głowę nie podłożono”5. Utwór otwiera dedykacja dla siostry
zmarłego biskupa, Teresy, przełożonej klasztoru św. Agnieszki
w Krakowie. Dalej przytoczone jest kazanie wygłoszone
na egzekwiach w tym kościele. Autor na wstępie wychwala
„pomiarkowane afekty biskupa”. Kreśli dzieje choroby,
dalej sławi jego miłośnictwo nauki, wcześniejsze dokonania
życiowe itp. W dwa lata później wydał Skrobkowic ponownie
to kazanie u Piotra Elerta w Warszawie, wspólnie z kazaniem
poświęconym
biskupowi
warmińskiemu
Mikołajowi
Szyszkowskiemu6. Epitafium Cupressus funebris ad mauzoleum
illustrissimi et reverendissimi domini. D. Iacobi Zadzik,
w wierszowanej postaci, poświęcił zmarłemu biskupowi
Ignacy Stanisław Slachetka. Utwór otwiera dedykacja dla
wspomnianego wcześniej egzekutora testamentu Zadzika
archidiakona zawichojskiego Al. Brzeskiego. Również
w strofach i antystrofach napisany został przez kanonika
od św. Anny w Krakowie i profesora Kolegium Większego
Akademii Krakowskiej Joachima Speronowica kolejny
utwór poświecony pamięci Jakuba Zadzika, pod tytułem
Lugrubis lessus. In maestrissimo funebre… Iacobo Zadzik7.
Autor przypomina biskupa jako pogromcę różnowierców
Rakowskich i wileńskich. Utwór ten powstał na zamówienie
Szkół Nowodworskich w podzięce zmarłemu dobrodziejowi
za hojny dar na cele edukacyjne. Warto dodać, że tak jak
w kilku innych wymienionych drukach, tak i tutaj poemat
zdobi drzeworytowe wyobrażenie herbu Zadzika – Korab.
Jest to langowy drzeworyt wykonany w oficynie Fr. Cezarego.
(…)
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Inne druki okolicznościowe wydawane po śmierci
Zadzika w miarę upływu czasu nawiązywały do często
wyrażanej w testamencie jego ostatniej woli lub były
odległym echem wspomnień o człowieku cenionym przez
kolejne pokolenia. Tu warto wspomnieć o Krzysztofie
Najmanowicu, rektorze Uniwersytetu Krakowskiego, o jego
licznych procesach sądowych z Radą Miejską Krakowa
z nawet Akademią. Procesom tym towarzyszyło sporo druków
sądowych. Z jednego z nich dowiadujemy sięo losach kwot
zapisanych przez Jakuba Zadzika na kanonizację Jana Kantego.
Z inicjatywy Jana Piskorskiego, sześciokrotnego rektora
Uniwersytetu zostały wydane mające w murach tej uczelni
pewną tradycję oracje na cześć założycieli i dobroczyńców,
wśród których poczesne miejsce zajmował Jakub Zadzik. (…)

Przypisy:
1
K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. I-34, Kraków 1870-1951, t. 29,
s.193,
2
Tamże, s. 187,
3
Tamże, s. 188,
4
Sz. Starowolski, Arka… Część wtóra, Kraków 1649, s. 624- 51:
Estreicher, t. I, s. 195,
5
J.L. Skrobkowic, Korab…, Kraków 1642, s. 8. Nawyki te miały się
niebawem zmienić w trwałe bibliofilstwo, czego dowodem pozostają
księgozbiory Zadzika, z których najbardziej reprezentatywny jest księgozbiór
krakowski przechowywany przez krewniaka biskupa Jakuba Sarnowskiego,
wcielony do Biblioteki Kolegium Większego z r. 1683. Księgozbiory
Zadzika opatrzone były superexlibrisami z herbem Korab i towarzyszącym
napisem: Jacobus Zadzik Per Tot Discrimina. (…) Natomiast na ślady
kieleckiego księgozbioru Zadzika natknął się autor w bibliotece katedralnej.
Por. Cz. Erber, Jan Brożek… Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. 9, 1975,
s. 263 z podobizn ą sygnatury Zadzika
6
J.L. Skrobkowic, Peregrynacja szcześliwa dwóch biskupów wielkich
krakowskiego i warmińskiego… Warszawa 1644,
7
L. Skrobowica, Peregrynacja szczęśliwa… Warszawa 1644,

Walka o polskie niebo (Melchior
Wańkowicz, Wrzesień żagwiący,
Warszawa 1990)

nie przewidywały większego wydatku niż w planie produkcji.
Wobec tego fabryki wyjednywały pozwolenie na zwiększenie
produkcji, uruchamiały dodatkowe zmiany robotników, a sumy
osiągnięte ze sprzedaży za granicę pozwalały odpowiednio
zwiększać dany dział produkcji na nasze potrzeby.
Z chwilą wybuchu wojny maszyny nasze były dobre,
ale nieliczne. Choć może liczniejsze niż niejednego państwa,
które wiele później od nas weszło do wojny i miało czas się
przygotować.
Myśliwców pełnej krwi typu P11 mieliśmy z chwilą
wybuchu wojny 7 dywizjonów po 2 eskadry, po 10 samolotów
w eskadrze. Razem – 140. O pomocniczych czaplach, RXIII,
wyżłach, „erwudziakach”, szkolnych maszynach itp. trudno
mówić. Nie były przeznaczone do walki.
Było tych samolotów towarzyszących: 6 eskadr
czapli, mających zadania obserwacyjne, rozporządzających
szybkością 200 km i 6 eskadr RXIII o szybkości 130 km
Kiedy wojna wybuchła, każda z 5 armii otrzymała
po jednym dywizjonie myśliwców (tzn. po 2 eskadry, czyli
po 20 myśliwców), a Warszawa otrzymała 5 eskadr, tzn. 50
myśliwców.
Bombowców czystej krwi, tzn. łosi, mieliśmy 2
dywizjony (dowodzone przez mjr. Weraksę i kpt. Cwynara),
tzn. 40 sztuk. Był to bombowiec na owe czasy nie ustępujący
pierwszorzędnym światowym bombowcom. Miał nośność
2 tys. kg, szybkość 360 km, zasięg 1000 km Najcięższe
bomby, jakimi rozporządzaliśmy, były 300 kilowe, ale były to
„skorupy” przestarzałego typu. Dobre były bomby 150 i 200
kilowe, a poza tym kilowe „myszki” zapalające i elektronowe
zapalające dwustugramówki. Uzbrojone były w 3 karabiny
maszynowe. Łosie pod Piotrkowem opóźniły o dwa dni pochód
niemiecki, bombardując niemieckie kolumny pancerne.
Karasie były samolotami dalekiego rozpoznania,
które mogły być używane do bombardowania. Było ich dwa
dywizjony (pod mjr. Reszke i mjr. Białym) i jedna eskadra
samodzielna pod mjr. Skibińskim. Karasie miały szybkość 250
km, obciążenie 600 kg, uzbrojenie – 3 karabiny maszynowe,
obsadę: pilot, strzelec i obserwator.
Był to poroniony typ samolotu, odrzucony w Anglii,
odrzucony we Francji, który powstał u nas jako prototyp
w 1932 roku. Strasznie powolny, niezwrotny, mała lotność,
wymagał dużych lotnisk.
W drodze było i nie doszło już 150 bombowców
Ferrey Battle, 100 francuskich myśliwców maran (po 6
karabinów maszynowych) i 14 hurricanów po 8 karabinów
maszynowych.
W chwili wybuchu wojny Niemcy w ogóle posiadali
38oo maszyn, w czym: 1400 bombowców z lotu poziomego,

Wybrał: Andrzej Ruszkowski
Od Redakcji
Prezentujemy poniżej reportaż Melchiora Wańkowicza
(1892-1974), z Września żagwiącego, zbioru reportaży o kampanii
wrześniowej, wydanego po raz pierwszy w 1947 roku w Londynie.
Melchior Wańkowicz wybitny pisarz, dziennikarz,
reportażysta i zarazem publicysta, w reportażu zatytułowanym
Walka o polskie niebo, przekonywująco charakteryzuje olbrzymi,
aczkolwiek niewystarczający, wysiłek naszego ówczesnego
Państwa, przygotowującego się do obrony w obliczu wojny
wywołanej przez faszystowskie Niemcy i komunistyczny Związek
Radziecki, wysiłek Polski zdradzonej przez Francję i Anglię sojuszników, którzy nie dotrzymali złożonych zobowiązań. Pisze
o dysproporcji sił polskich i sił agresorów, porównuje ilość i jakość
uczestniczących we wrześniu 1939 w walkach samolotów, opisuje
wysiłek i determinację Polaków walczących z poświęceniem mimo
braku szans zakończenia wojny na swoją korzyść. Wiedza o tych
faktach jest niezbędna dla właściwej oceny bohaterstwa polskich
lotników stawiających opór najeźdźcom z 1939 roku. Cześć Ich
pamięci!
Andrzej Ruszkowski

WALKA O POLSKIE NIEBO
Samolot przestarzały jest przeznaczony na rzeź. Nie
stać nas było na zmienianie co dwa lata całego lotnictwa. I
tak w 1938 roku wydaliśmy na lotnictwo 230 milionów, gdy
w 1936 – 120 milionów, a w 1935 – 68 milionów. Śmieszne
to cyfry, gdy się weźmie pod uwagę, że bezpośrednio po
wybuchu wojny alianci zamówili w Ameryce sprzęt wojenny,
przeważnie lotniczy, za 1 miliard funtów (25 miliardów zł.),
ale tragiczne, jeśli się zważy, że całkowity budżet państwa
polskiego nie przenosił 2 i ½ miliarda złotych.
Budżet więc nasz lotniczy (jakże mały w stosunku
do zadań i jak duży w stosunku do możliwości Polski) był
użyty nie na wyprodukowanie jednorazowo samolotów, a na
ciągłe kosztowne budowanie prototypów i postawienie fabryk,
które w razie potrzeby mogły te prototypy mogły masowo
produkować. Wskutek tego mieliśmy maszyny świetne,
chętnie nabywane przez obcych. Eksport sprzętu wojennego
był podyktowany następującymi względami. Fabryki
broni, a więc i działek przeciwlotniczych, miały przydziały
obstalunków. Za więcej wojsko by nie zapłaciło, bo budżety
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200 nurkowców (w tym sławny condor), 1000 myśliwców,
200 maszyn rozpoznawczych i inne.
Bombowce były to dorniery o nośności
1200
kg, szybkości 360 km, i heinkle (które stanowiły gros
bombardującego lotnictwa niemieckiego) o nośności 1000 kg
i szybkości 320 km.
Niemcy użyli w polskiej kampanii 800 bombowców.
Ich myśliwce były to dwuosobowe meserszmity
o szybkości 360 km, przy czym typ cięższy miał 6 ckm i 2
działka 20 mm, a typ lżejszy 4 ckm i jedno działko 20 mm.
Niemal wszystkie myśliwce były rzucone na Polskę.
Poza tym w Polsce pracowały rozpoznawcze niemieckie
DO 17, o olbrzymim na tamte czasy zasięgu 2000 km
Słabe liczbą, lotnictwo usiłowało nadrobić pracą
i przygotowaniem. Po zajęciu Czechosłowacji wyszkolono
w pilotażu 1100 pilotów, w czym 600 podchorążych, reszta –
podoficerowie. W największym punkcie szkolenia, w Dęblinie,
z każdego z jego pięciu lotnisk co dzień odbywa się po tysiąc
dwieście lotów. Zamiast jednej normalnej ekipy uczniów,
cztery zmiany ćwiczą codziennie – ale obsługa i instruktorzy

są ci sami dla wszystkich czterech zmian. Te same maszyny
należy ciągle szykować. Pracują dwanaście godzin na
dobę w tej odpowiedzialnej pracy – bez najmniejszego
szemrania, z niesłabnącym zapałem. To dlatego mogliśmy
po zakończeniu polskiej kampanii dać aliantom kontyngent
lotniczy, nieproporcjonalnie duży w stosunku do posiadanego
przez Polskę sprzętu. Szkoła podchorążych ze 140 wzrosła do
600. Ta najmłodsza broń miała już swoje tradycje – tradycje
„zielonych wianków” (odznaka lotników latających bojowo
w czasie wojny polsko-bolszewickiej). Maszerując na start
śpiewali marsz lotniczy porucznika Latwisa (zabił się jako
instruktor). Najstarszy rocznik przed promocją leciał do
Warszawy złożyć wieniec przed pomnikiem lotnika. Ostatnia
promocja odbyła się w polu, w dniu 5 września. Następnego
dnia zginęło dwu spośród promowanych (zestrzelono wówczas
5 niemieckich maszyn).
(Melchior Wańkowicz, Wrzesień żagwiący, Warszawa
1990, s. 162-164)

RECENZJE
O książce Łukasza Łydżby:
Lwowski III/6 Dywizjon Myśliwski
Andrzej Ruszkowski
Książka ukazała się w funkcjonującym od kilku lat na
rynku księgarskim poznańskim Wydawnictwie Vesper, które
w serii Dywizjony myśliwskie września 1939 przygotowało dla
pasjonatów polskiego lotnictwa, jak na razie, cztery książki.
Na atrakcyjnych okładkach tych książek wydawca umieścił
sceny walk samolotów PZL P.11, wówczas podstawowych
myśliwców w naszym lotnictwie, z samolotami niemieckich
agresorów.
Autorem książek jest Łukasz Łydżba, poznaniak,
jednocześnie pasjonat i wybitny znawca zmagań powietrznych
w 1939 roku polskich lotników z niemieckimi i sowieckimi
najeźdźcami.
Niniejszy artykuł poświęcony jest książce o lwowskim
III/6 Dywizjonie Myśliwskim (z 6 PL z Lwowa), w skład
którego wchodziły dwie eskadry: 161 Eskadra Myśliwska
(EM) (9 samolotów PZL P.11c + 2 PZL P.11a) i 162 EM – 10
PZL P.7a. Eskadry te, przydzielone Armii Łódź, przyleciały 31
VIII 1939r. z lotniska Skniłów k. Lwowa na lotnisko polowe
Widzew-Ksawerów i tam stacjonowały do 6 września.
Na okładce książki utrwalono scenę z walki ppor. pil.
Mariana Trzebińskiego ze 161. EM z niemieckim Dornierem
- Do 17E/F ze Stabsstaffel/KG 77. W dniu 3 IX 1939 r. polski
pilot, po starcie z zasadzki w rejonie wsi Chojne - Rembieszów
w okolicach Sieradza, około godz. 11-ej, uszkodził niemiecki
samolot, którego załogę stanowili: obs. Olt. Otolski i pilot Olt.
Kaschn. Jak się okazało, po przymusowym lądowaniu pod
Kluczborkiem ( wówczas Kreuzburg na terenie III Rzeszy)
niemiecki samolot miał postrzelane skrzydłowe zbiorniki
paliwa i uszkodzony silnik.
We wstępie książki autor opisuje okoliczności
utworzenia Dywizjonu Myśliwskiego (III/6DM) w 1937r.
i powody, dla których musiał on wziąć na siebie ciężar walki
z niemiecką 4. Flotą Powietrzną (posiadającą 763 samoloty

bojowe) atakującą obszar Polski broniony przez Armę Łódź.
(Ta flota była użyta także częściowo przeciwko Armiom:
Kraków i Poznań). Lwowski III/6 DM do walki z Niemcami
mógł wystawić tylko 21 samolotów myśliwskich. Niestety,
polskich samolotów było nie tylko mniej, ale były one
także wolniejsze i słabiej uzbrojone. Całkowicie metalowe
niemieckie myśliwce były szybsze od PZL P. 7a i P.11 o około
120 do 175 km/h; nawet niemieckie bombowce były od nich
szybsze o ok. 30 – 50 km/h. Uniknięcie całkowitej zagłady
i odnoszenie w tej sytuacji nawet sukcesów polscy lotnicy
zawdzięczali dobremu wyszkoleniu, imponującemu duchowi
bojowemu oraz zwrotności polskich samolotów, dzięki czemu
możliwym było wymanewrowanie w boju i namierzenie
w celowniku szybszych samolotów niemieckich.
Czytelników regionalnego kwartalnika zainteresują
przede wszystkim te działania Lwowskiego Dywizjonu,
które miały miejsce od wybuchu wojny w dniu 1 września
do 6 września, tj. w czasie, kiedy Armia Łódź walczyła,
odchodząc w boju od granicy na główną linię obrony, tylko,
niestety, częściowo przygotowaną - na linii Warty i Widawki.
W tym czasie działania obu Eskadr Dywizjonu koncentrowały
się w zachodniej części województwa łódzkiego, czyli na
terytorium historycznej Ziemi Sieradzkiej.
W pierwszych
dniach września samoloty
przemieszczano z głównego lotniska w Widzewie-Ksawerowie
na lądowiska polowe urządzone dla zasadzek obok wiosek:
Kłoniszew, Wola Wężykowa, Orchów. Te lądowiska zostały
wyznaczone jeszcze przed wojną przez Dowództwo Lotnictwa
Armii Łódź. Gdy nasze wojska szykowały się do boju na linii
Warty, uruchomiono też na kilka dni lądowisko na polach wsi
Rembieszów nad Wartą, chociaż Autor twierdzi, że chodzi
o wieś Chojne, położoną wprawdzie w pobliżu, lecz na zach.
brzegu rzeki. Zamaskowane samoloty startowały z nich na
sygnał posterunków obserwacyjnych na przechwytywanie
samolotów wroga, na tzw. wymiatanie wrogich samolotów
lub zwalczanie wskazanych celów naziemnych. Niestety,
z reguły jednak polskie samoloty nie były w stanie dogonić
będących w zasięgu wzroku samolotów niemieckich.
Autor przytacza przypadki strzelania do polskich
samolotów przez polskie oddziały, które nie mogły ich
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odróżnić od samolotów niemieckich. Przykładem była m.
in. tragedia pchor. pil. Wiesława Chomasa i ppor. pil. Piotra
Ruszla, którzy, po wykonaniu zadania bojowego, podchodzili
do lądowania na lądowisku w Orchowie k. Łasku i zostali
zestrzeleni przez polskie ckm-y ubezpieczające oddziały 4
pp. z 2 Dywizji Legionów wyładowywane na stacji PKP
w Łasku. 21-letni ppor. pilot Piotr Ruszel poniósł śmierć.
Wypada tez zauważyć, że Autor opisując przymusowe
lądowanie ppor. pilota Zdzisława Zadrozińskiego z 162 EM
na samolocie PZL P.7a , nr 6.133, nr boczny „10” przyjmuje
za pewne, że miało ono miejsce koło Pabianic między wsiami
Chocianowice a Łaskowice, tymczasem istnieje zdjęcie
(patrz s. 18 w NSS nr 4/2011) z opisem w języku niemieckim,
z którego wynika, że ten samolot wylądował przy szosie
Sieradz – Zduńska Wola. Jak było naprawdę?
Ł. Łydżba, korzystając z wielu przekazów
(literatury, licznych artykułów, zeznań świadków, źródeł
polskich i niemieckich) opisuje liczne walki powietrzne
stoczone przez polskich pilotów z niemieckimi samolotami.
Symptomatyczny jest opis takiej walki ppor. pilota Edwarda
Kramarskiego, stoczonej w dniu 2 września k. Sędziejowic.
Nasz pilot, na PZL P.11c nr boczny 5, uzbrojony w dwa
wmontowane w kadłub km-y wzór 33 kal. 7.9mm (w ok. 1/3
egzemplarzy P-11c dodano dwa karabiny maszynowe wzór 33
umieszczone w skrzydłach, kaliber 7.9 mm), walczył z dwoma
dwusilnikowymi Messerschmittami Bf110 uzbrojonymi,
każdy, w 5 karabinów maszynowych MG 17 kal. 7,9 mm, 2
nkm MG FF 20 mm. Polski samolot został zestrzelony i spadł
w płomieniach na las w pobliżu wioski Emilianów, gdzie,
po wojnie, uczczono Jego pamięć obeliskiem, a miejscowa
ludność pamięta o ofierze życia pilota pochowanego na
łódzkim cmentarzu na Dołach.
Dalsze rozdziały książki poświęcone są wydarzeniom
w następnych dniach września, a w kolejnym rozdziale
autor opisuje walki w dniach od 7 do 17 września, kiedy
to Dywizjon walczył w rejonie Lublina i Łucka aż do dnia,
w którym do najeźdźców niemieckich przyłączył się agresor
sowiecki. Książka kończy się opisem (w rozdziale „17
września”) akcji III/6DM w rejonie Tarnopola i Stanisławowa

oraz w obronie Lwowa, polegającej na rozpoznaniu sytuacji
na froncie, w toku której prawdopodobnie ppor. pilot
Zdzisław Zadroziński zestrzelił dwa trzymiejscowe sowieckie
bombowce - Tupolewy SB2, bombardujące stację kolejową
w rejonie Nadwórnej – przygranicznego miast powiatowego
II Rzeczypospolitej. W obliczu atakującej od wschodu
armii sowieckiej ostatnie sprawne cztery polskie samoloty
Dywizjonu odleciały w dniu 18 września do Rumunii.
Także ekipa techniczna z ostatniej zasadzki Dywizjonu
w Stanisławowie przekroczyła wtedy granicę z Rumunią.
W podsumowaniu Autor przekonująco dowodzi, że
Lwowski III/6 DM był zgraną i dobrze wyszkoloną jednostką
lotniczą, która nie mogła jednak wypełnić postawionego
zadania, bowiem jej siły, wobec przygniatającej przewagi
Niemców, były niewystarczające. Piloci tego Dywizjonu
prowadzili z oddaniem walki od pierwszego dnia wojny aż do
napaści na Polskę drugiego wroga - Związku Radzieckiego
i odnieśli siedem lub osiem zwycięstw powietrznych, nie
licząc nie udokumentowanych. W starciach z Luftwaffe
poległo trzech pilotów, a dwóch zostało rannych. Dywizjon
stracił w czasie walk dziewięć myśliwców – zestrzelonych
i uszkodzonych, pozostałe zostały zniszczone w czasie
nalotu Messerschmittów Bf 109 na lotnisko KsawerówWidzew. Auto w zakończeniu książki zamieszcza także
krótką wzmiankę o udziale klucza samolotów z III/6
DM, krótko przed wybuchem wojny, w składzie eskadry
przydzielonej Korpusowi Ochrony Pogranicza (KOP)
z lądowiskiem w Orłówce koło Sarn z zadaniem obserwacji
z powietrza przemieszczania się wojsk Armii Czerwonej
w rejonie pasa nadgranicznego. Książka zawiera też, wpisany
w przedwojenną mapę Polski, szlak bojowy III/6 DM oraz
bibliografię świadczącą o korzystaniu autora z archiwów,
relacji, korespondencji, wywiadów, bogatej literatury
i zasobów internetu. Miło zauważyć, że autor korzystał także
z materiałów opublikowanych w kwartalniku Na Sieradzkich
Szlakach.

Nie pytaj, co kraj może uczynić dla ciebie. Pytaj, co ty możesz
uczynić dla kraju
- John Fitzgerald Kennedy
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