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PRZYWRACANIE PAMIĘCI
Muzea nie tylko gromadzą i udostępniają zabytki kultury materialnej. Ważną rolą 
instytucji muzealnych jest także dokumentowanie zjawisk kultury duchowej oraz 
prowadzenie działań edukacyjnych, których celem jest zainteresowanie społeczeństwa 
szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego. W działalności tej ważne miejsce 
zajmuje kultywowanie, a często przywracanie pamięci o wydarzeniach i bohaterach 
związanych z lokalną historią. Trudne i bolesne dzieje naszej Ojczyzny spowodowały, że 
pewne fakty z jej historii były przemilczane lub wręcz wypierane ze zbiorowej pamięci. 
Dotyczyło to również prywatnych życiorysów, w których także ukrywano pewne fakty  
związane z uczestnictwem w działaniach wojennych i życiu politycznym II RP. Po 1945 
r. do r. 1980, a nawet do lat 90. ubiegłego wieku, jedną z takich „niewygodnych” kwestii 
była wojna polsko-bolszewicka 1920 r., która w tym okresie niemal zniknęła z podręczników 
historii, a tam, gdzie już musiała się pojawić, przedstawiana była w sposób zafałszowany. 
Na zapomnienie skazywano także ustawione w miejscach publicznych pomniki, 
usuwano tablice. Dziś, po stu latach od tamtych wydarzeń niewielu już pamięta, że 
Lubelszczyzna, a także powiat puławski, odegrały w nich znaczącą rolę. To w Puławach 
tworzyły się plany kontruderzenia, które ruszyło znad Wieprza 16 sierpnia 1920 r. Tu 
także formował się jeden ze szwadronów  Pułku Lubelskiej Jazdy Ochotniczej, wchodzącego 
w skład tworzonej przez majora Feliksa Jaworskiego Brygady Jazdy, która wsławiła się 
w bitwie pod Skrzeszewem i Frankopolem, blokując 16 Armii bolszewickiej przeprawę na 
Bugu, zmuszając ją do zmiany kierunku marszu, a w konsekwencji całkowitego rozbicia  
22 sierpnia 1920 r. w bitwie pod Białymstokiem. W walkach tych uczestniczyli mieszkańcy 
okolicznych gmin, a wśród nich właściciele zamku w Janowcu, który od 1975 r. jest 
oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Byli to Władysław 
Godycki-Ćwirko i Leon Kozłowski, walczący m.in. w szeregach Jazdy Ochotniczej. 
Postaciom tym, a także miejscom upamiętniającym wydarzenia 1920 r. poświęcony był 
projekt realizowany przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. W ramach 
działań projektowych prowadzono badania historyczne, organizowano wykłady, lekcje 
żywej historii w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznej, wystawy, rajdy rowerowe 
szlakiem miejsc pamięci oraz wyjazd na pole bitwy pod Skrzeszewem i Frankopolem. 
Ważnym aspektem tych działań było duże zaangażowanie w realizację projektu 
młodzieży szkolnej i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mające znaczący 
wymiar edukacyjny. Efektem tych prac są przygotowane materiały, będące nie tylko 
wyjątkowym przewodnikiem po lokalnych miejscach pamięci związanych z wojną 1920 r., 
ale także, dzięki opracowanym przez uczestników projektu tekstom wspomnieniowym
i informacyjnym, swoistym podręcznikiem uczącym regionalnej historii i patriotyzmu. 

Dr Piotr Kondraciuk
Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

ODKRYĆ Z NIEPAMIĘCI



31 maja 2011 roku w budynku Szkoły nastąpił wybuch gazu, który spowodował katastrofę 
budowlaną, która wyłączyła budynek z użytkowania. 14 maja 2012 roku oddano do 
użytku modułową szkołę kontenerową. 3 września 2018 roku nastąpiło uroczyste 
oddanie do użytku nowego budynku szkoły podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku 
Szkolnego.

W nowym budynku szkoły prężnie działa Kółko Miłośników Historii pod kierunkiem 
nauczyciela – Pana Marcina Pisuli. Uczniowie poznają bliższą i bardziej odległą historię 
naszego kraju. W szkole są organizowane różne wystawy historyczne. Wspólnie
z Muzeum Nadwiślańskim prowadzimy szereg projektów edukacyjnych. Jednym z nich 
jest projekt „Odkryć z niepamięci”, który przybliża przede wszystkim uczniom, ale 
również turystom odwiedzającym nasze miasteczko, historię sprzed 100 lat. Dzięki temu 
projektowi poznajemy historię wojny polsko-bolszewickiej. Odkrywamy ślady tej wojny 
na naszym terenie. Okazuje się, że śladów tych jest bardzo wiele. Celem projektu
jest również poznanie kultury i życia codziennego mieszkańców tamtego okresu.
W Kazimierzu Dolnym obcowanie z historią jest rzeczą naturalną. Szereg historycznych 
budowli, zabytków, miejsc pamięci sprawia, że historia naszego kraju staje się łatwiejsza 
do poznania. Aby poznanie historii było jeszcze łatwiejsze, sensowne okazuje się 
prowadzenie tego typu projektów.

Janusz Raczkiewicz
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół

w Kazimierzu Dolnym

STOWARZYSZENIE KAZIMIERSKI
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
Jest organizacją młodą, działająca od 2018 r. Naszą siedzibą jest Kazimierski Ośrodek 
Kultury, Promocji i Turystyki mieszczący się przy ul. Lubelskiej 12 w Kazimierzu Dolnym, 
który od początku naszej działalności wspiera nas merytorycznie i rzeczowo. Władze 
Stowarzyszenia stanowi 6-osobowy Zarząd. Prezesem jest Pani Grażyna Białkowska vel 
Białas, wiceprezesem niżej podpisana Izabela Janik. Aktywną działalność rozpoczęliśmy 
od października 2018 r., wcześniej prowadziliśmy nieformalne działania mające na celu 
spopularyzowanie idei uniwersytetu w środowisku  kazimierskich seniorów. W chwili 
rozpoczęcia działalności uniwersytet liczył 30 słuchaczy, obecnie mamy ponad 50-ciu 
aktywnych studentów. Najważniejsze cele naszego Stowarzyszenia, zapisane w statucie,
to prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i rekreacyjnej dla osób 
starszych, włączanie seniorów do systemu kształcenia ustawicznego, upowszechnianie 
profilaktyki zdrowotnej, działania o charakterze integracyjnym, propagowanie pozytywnego 
wizerunku osób starszych i integracja międzypokoleniowa. Dla osiągnięcia celów 
statutowych Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi dla swoich słuchaczy i osób wspierających 
różnorodne działania: cykliczne wykłady specjalistów z różnych dziedzin: historia sztuki, 
historia regionu, psychologia, literatura, przyroda; lektorat języka angielskiego, sesje jogi, 

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ
 W KAZIMIERZU DOLNYM
Pod koniec XV w. lub na początku XVI w. rektor Fary ks. Jan Lubrański dał Kazimierzowi 
nauczyciela na utrzymanie, dla którego wydzielił część dochodów ze wsi Zbędowice.
Od XVI w. do XVIII w. istniała przy Farze Szkoła Parafialna. W 1790 r. powstała Szkoła 
Elementarna (w izbie wielkiej szpitaliku św. Anny). W XIX w. Szkoła była nadal
w szpitaliku. Utrzymywało ją miasto. 

W 1919 r. Karol Siciński zaprojektował budynek szkoły. Następnie budował szkołę w 1929 r. 
i 1954 r. W 1927 r. powstaje spółka, która zmierza do utworzenia Średniej Szkoły 
Koedukacyjnej. W 1931 r. rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku Szkoły Powszechnej 
(były tu dwie szkoły). Uczyli się Polacy i Żydzi. Szkoła mieściła się w kamienicy pod
Św. Krzysztofem, była finansowana przez magistrat miejski i samych uczniów. Dyrektorem 
szkoły został Mieczysław Pyrkosz. Żywotność Liceum była bardzo krótka – zostało 
zlikwidowane w 1930 roku. W 1933 r. wmurowano tablicę pamiątkową na budynku szkoły.

W 1939 r. Wermacht zajął budynek. Uczniowie przenieśli się do różnych budynków. 
Uczniom zabrano podręczniki, wprowadzono wiele zakazów. Dzieciom żydowskim 
zakazano się uczyć. Po odejściu wojska szkoła istniała nadal. Kazimierz nie posiadał 
szkoły stopnia licealnego aż do 1945 roku. W tym właśnie roku z inicjatywy księdza 
Józefa Jachuły powstaje Szkoła Podstawowa i Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. 
Ksiądz Jachuła pełnił funkcję dyrektora szkoły przez okres dwóch lat. W czerwcu 1947 
roku szkoła została zamknięta. Tylko ogromny wysiłek i starania Ignacego Dzierżyńskiego 
(emerytowanego nauczyciela) sprawiły, że od 1 września 1947 roku rozpoczęły się zajęcia 
w szkole. Funkcjonowanie szkoły średniej na terenie gminy Kazimierz datuje się od
1 września 1947 roku – jako prywatne, a od 1949 roku jako Publiczne Liceum Ogólnokształcące.

W 1951 roku w maju odbyła się pierwsza matura w dziejach szkoły, do której przystąpiło 
26 osób. W roku szkolnym 1951/52 nastąpiło połączenie szkoły podstawowej i liceum
w szkołę jedenastoletnią. Stwierdzono konieczność budowy skrzydła dla liceum. Energicznie 
przystąpiono do działania i już 13 czerwca 1953 roku położono kamień węgielny pod 
budowę budynku według projektu architekta Karola Sicińskiego. Budowa trwała cztery 
lata przy wielkiej ofiarności społeczeństwa miasta i okolic, W listopadzie 1957 roku 
skrzydło liceum zostało oddane do użytku.

W roku szkolnym 1966/67 nastąpił podział szkoły na szkołę podstawową i liceum.
W systemie oświaty następują radykalne zmiany, w 1973 r. powstała Zbiorcza Szkoła 
Gminna. W 1975 r. ZSG otrzymała Sztandar i imię Kazimierza Wielkiego. W 1985 r. 
nastąpił podział szkoły na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Od 1 stycznia 
1996 roku organem prowadzącym szkołę stała się Gmina Kazimierz Dolny. Gminny 
Zespół Szkół powstał 1 września 2007 r. na skutek połączenia trzech szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. 
Siedzibą Szkoły do 31 maja 2011 roku był budynek przy ulicy Szkolnej 1.

nordick walking, warsztaty rękodzieła, kółko teatralne. Część naszych działań finansujemy 
ze składek członkowskich, ale bezustannie aplikujemy o środki zewnętrzne. Do tej pory 
udało nam się uzyskać 4 granty, dzięki którym stworzyliśmy stronę internetową UTW, 
kupiliśmy komputer, rzutnik, aparat fotograficzny oraz zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru 
Starego w Lublinie, wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Historii 
Żydów Polskich i Centrum Nauki Kopernik, warsztaty komputerowe oraz warsztaty jogi.
W ramach jednego z projektów na rzecz społeczności lokalnej byliśmy współorganizatorami 
w 2019 r. wydarzenia pod nazwą 3DwKD, czyli Dziadowski Dzień Dziecka w Kazimierzu 
Dolnym. Aplikujemy o kolejne środki na naszą działalność, czy z sukcesem – to się dopiero 
okaże. Największą wartością naszego Stowarzyszenia są studenci, ich chęć działania, 
wspaniała integracja dużej i różnorodnej grupy osób. Mobilizują Zarząd do podejmowania 
nowych aktywności podpowiadają, jakie warsztaty, spotkania, wyjazdy, zajęcia możemy 
zorganizować. Ich aktywność jest nieoceniona i dobrze wróży rozwojowi naszego 
Stowarzyszenia. Jesteśmy obecnie jednym z partnerów w projekcie „Ocalić z niepamięci” 
realizowanym przez Muzeum Nadwiślańskie, ale nasza współpraca z muzeum sięga 
początków naszej działalności.

Izabela Janik
Wiceprzes Stowarzyszenia Kazimierski

Uniwersytet Trzecieego Wieku

STOWARZYSZENIE WOŁYŃSKI
RAJD MOTOCYKLOWY

,,Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. 
Kierując się tym mottem, Stowarzyszenie 
Wołyński Rajd Motocyklowy pielęgnuje 
pamięć historyczną o ofiarach rzezi 
wołyńskiej, organizując rajdy motocyklowe 
na Kresy, a także porządkując zapomniane 
polskie cmentarze i miejsca pamięci 
narodowej na Ukrainie i w Polsce.Współ-
pracujemy z polskimi i ukraińskimi 
stowarzyszeniami, w tym z Narodowym 
Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą – Polonika. Organizujemy akcje: 
„Wołyńskie światełko pamięci”
na zapomnianych cmentarzach polskich na 
Ukrainie, „Kresowa paczka”, w ramach 
której przekazujemy zebrane w polskich 
szkołach artykuły naszym rodakom 
mieszkającym na Ukrainie, oraz „Odnaleziona 
mogiła”, która pozwala rodzinom odnaleźć 

ODKRYĆ Z NIEPAMIĘCI
Projekt „Odkryć z niepamięci" został zrealizowany przez Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym z okazji obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jest 
odpowiedzią na potrzebę zwiększenia świadomości lokalnej społeczności o wpływie 
miejscowych bohaterów na wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej z terenów gmin 
Kazimierz Dolny i Janowiec. Dzięki dotacji ze środków Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej" 
zorganizowaliśmy szereg działań, które przypominały o walkach o ojczyznę.

Sto lat temu, gdy trwała walka o niepodległość narodu polskiego, wielu mężczyzn, często 
młodych ochotników bez przeszkolenia wojskowego, ziemian czy rolników, zaciągało się 
do wojska, aby walczyć z wrogiem ze wschodu. Wojna polsko – bolszewicka, której 
kulminacyjnym punktem była zwycięska Bitwa Warszawska, Cud nad Wisłą, pozwoliła 
cieszyć się, na jakiś czas, upragnioną niepodległością. Dziś z uśmiechem i wdzięcznością 
możemy podziękować tym, którzy walczyli i oddali życie dla ojczyzny, nas i dla następnych 
pokoleń. Wystawa i katalog – przewodnik „Odkryć z niepamięci” są wyrazem upamięt-
nienia, wdzięczności i uznania dla bohaterskich mieszkańców z terenu gmin Kazimierz 
Dolny i Janowiec.

Partnerami w projekcie są wspaniali ludzie, w różnym wieku, mocno zaangażowani
w działania społeczne swoich miejscowości. Uczniowie ze szkolnego Kółka Miłośników 
Historii Gminnego Zespołu Szkół pod opieką Pana Marcina Pisuli, nauczyciela historii, 
którzy włożyli dużo pracy przy stworzeniu bohatera i jego historii w dalszej części 
katologu – przewodnika do wystawy. Stowarzyszenie „Kazimierski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku” swoją ogromną wiedzą, doświadczeniem i nieocenioną pomocą 
przyczynił się do powstania planszowej części wystawy, i całego projektu. Koordynatorem 
ze strony stowarzyszenia jest Pani Izabela Janik. Członkowie stowarzyszenia „Wołyński 
Rajd Motocyklowy”, którego prezesem jest Pan Henryk Kozak, opracowali merytorycznie
wiele punktów – Miejsc Pamięci Narodowej, zorganizowali rajdy rowerowe z historycznymi 
opowieściami dla młodzieży i turystów.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za wspólne świętowanie tak ważnego 
wydarzenia, jakim była zwycięska Bitwa Warszawska oraz za nieocenioną pomoc. 
Pomogliście odkryć z niepamięci wiele miejsc, wydarzeń i bohaterów, których poznaliśmy
i o których będziemy pamiętać.

Agnieszka Ragaman
Koordynator projektu „Odkryć z niepamięci”
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31 maja 2011 roku w budynku Szkoły nastąpił wybuch gazu, który spowodował katastrofę 
budowlaną, która wyłączyła budynek z użytkowania. 14 maja 2012 roku oddano do 
użytku modułową szkołę kontenerową. 3 września 2018 roku nastąpiło uroczyste 
oddanie do użytku nowego budynku szkoły podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku 
Szkolnego.

W nowym budynku szkoły prężnie działa Kółko Miłośników Historii pod kierunkiem 
nauczyciela – Pana Marcina Pisuli. Uczniowie poznają bliższą i bardziej odległą historię 
naszego kraju. W szkole są organizowane różne wystawy historyczne. Wspólnie
z Muzeum Nadwiślańskim prowadzimy szereg projektów edukacyjnych. Jednym z nich 
jest projekt „Odkryć z niepamięci”, który przybliża przede wszystkim uczniom, ale 
również turystom odwiedzającym nasze miasteczko, historię sprzed 100 lat. Dzięki temu 
projektowi poznajemy historię wojny polsko-bolszewickiej. Odkrywamy ślady tej wojny 
na naszym terenie. Okazuje się, że śladów tych jest bardzo wiele. Celem projektu
jest również poznanie kultury i życia codziennego mieszkańców tamtego okresu.
W Kazimierzu Dolnym obcowanie z historią jest rzeczą naturalną. Szereg historycznych 
budowli, zabytków, miejsc pamięci sprawia, że historia naszego kraju staje się łatwiejsza 
do poznania. Aby poznanie historii było jeszcze łatwiejsze, sensowne okazuje się 
prowadzenie tego typu projektów.

Janusz Raczkiewicz
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół

w Kazimierzu Dolnym

STOWARZYSZENIE KAZIMIERSKI
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
Jest organizacją młodą, działająca od 2018 r. Naszą siedzibą jest Kazimierski Ośrodek 
Kultury, Promocji i Turystyki mieszczący się przy ul. Lubelskiej 12 w Kazimierzu Dolnym, 
który od początku naszej działalności wspiera nas merytorycznie i rzeczowo. Władze 
Stowarzyszenia stanowi 6-osobowy Zarząd. Prezesem jest Pani Grażyna Białkowska vel 
Białas, wiceprezesem niżej podpisana Izabela Janik. Aktywną działalność rozpoczęliśmy 
od października 2018 r., wcześniej prowadziliśmy nieformalne działania mające na celu 
spopularyzowanie idei uniwersytetu w środowisku  kazimierskich seniorów. W chwili 
rozpoczęcia działalności uniwersytet liczył 30 słuchaczy, obecnie mamy ponad 50-ciu 
aktywnych studentów. Najważniejsze cele naszego Stowarzyszenia, zapisane w statucie,
to prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i rekreacyjnej dla osób 
starszych, włączanie seniorów do systemu kształcenia ustawicznego, upowszechnianie 
profilaktyki zdrowotnej, działania o charakterze integracyjnym, propagowanie pozytywnego 
wizerunku osób starszych i integracja międzypokoleniowa. Dla osiągnięcia celów 
statutowych Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi dla swoich słuchaczy i osób wspierających 
różnorodne działania: cykliczne wykłady specjalistów z różnych dziedzin: historia sztuki, 
historia regionu, psychologia, literatura, przyroda; lektorat języka angielskiego, sesje jogi, 

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ
 W KAZIMIERZU DOLNYM
Pod koniec XV w. lub na początku XVI w. rektor Fary ks. Jan Lubrański dał Kazimierzowi 
nauczyciela na utrzymanie, dla którego wydzielił część dochodów ze wsi Zbędowice.
Od XVI w. do XVIII w. istniała przy Farze Szkoła Parafialna. W 1790 r. powstała Szkoła 
Elementarna (w izbie wielkiej szpitaliku św. Anny). W XIX w. Szkoła była nadal
w szpitaliku. Utrzymywało ją miasto. 

W 1919 r. Karol Siciński zaprojektował budynek szkoły. Następnie budował szkołę w 1929 r. 
i 1954 r. W 1927 r. powstaje spółka, która zmierza do utworzenia Średniej Szkoły 
Koedukacyjnej. W 1931 r. rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku Szkoły Powszechnej 
(były tu dwie szkoły). Uczyli się Polacy i Żydzi. Szkoła mieściła się w kamienicy pod
Św. Krzysztofem, była finansowana przez magistrat miejski i samych uczniów. Dyrektorem 
szkoły został Mieczysław Pyrkosz. Żywotność Liceum była bardzo krótka – zostało 
zlikwidowane w 1930 roku. W 1933 r. wmurowano tablicę pamiątkową na budynku szkoły.

W 1939 r. Wermacht zajął budynek. Uczniowie przenieśli się do różnych budynków. 
Uczniom zabrano podręczniki, wprowadzono wiele zakazów. Dzieciom żydowskim 
zakazano się uczyć. Po odejściu wojska szkoła istniała nadal. Kazimierz nie posiadał 
szkoły stopnia licealnego aż do 1945 roku. W tym właśnie roku z inicjatywy księdza 
Józefa Jachuły powstaje Szkoła Podstawowa i Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. 
Ksiądz Jachuła pełnił funkcję dyrektora szkoły przez okres dwóch lat. W czerwcu 1947 
roku szkoła została zamknięta. Tylko ogromny wysiłek i starania Ignacego Dzierżyńskiego 
(emerytowanego nauczyciela) sprawiły, że od 1 września 1947 roku rozpoczęły się zajęcia 
w szkole. Funkcjonowanie szkoły średniej na terenie gminy Kazimierz datuje się od
1 września 1947 roku – jako prywatne, a od 1949 roku jako Publiczne Liceum Ogólnokształcące.

W 1951 roku w maju odbyła się pierwsza matura w dziejach szkoły, do której przystąpiło 
26 osób. W roku szkolnym 1951/52 nastąpiło połączenie szkoły podstawowej i liceum
w szkołę jedenastoletnią. Stwierdzono konieczność budowy skrzydła dla liceum. Energicznie 
przystąpiono do działania i już 13 czerwca 1953 roku położono kamień węgielny pod 
budowę budynku według projektu architekta Karola Sicińskiego. Budowa trwała cztery 
lata przy wielkiej ofiarności społeczeństwa miasta i okolic, W listopadzie 1957 roku 
skrzydło liceum zostało oddane do użytku.

W roku szkolnym 1966/67 nastąpił podział szkoły na szkołę podstawową i liceum.
W systemie oświaty następują radykalne zmiany, w 1973 r. powstała Zbiorcza Szkoła 
Gminna. W 1975 r. ZSG otrzymała Sztandar i imię Kazimierza Wielkiego. W 1985 r. 
nastąpił podział szkoły na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Od 1 stycznia 
1996 roku organem prowadzącym szkołę stała się Gmina Kazimierz Dolny. Gminny 
Zespół Szkół powstał 1 września 2007 r. na skutek połączenia trzech szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. 
Siedzibą Szkoły do 31 maja 2011 roku był budynek przy ulicy Szkolnej 1.

nordick walking, warsztaty rękodzieła, kółko teatralne. Część naszych działań finansujemy 
ze składek członkowskich, ale bezustannie aplikujemy o środki zewnętrzne. Do tej pory 
udało nam się uzyskać 4 granty, dzięki którym stworzyliśmy stronę internetową UTW, 
kupiliśmy komputer, rzutnik, aparat fotograficzny oraz zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru 
Starego w Lublinie, wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Historii 
Żydów Polskich i Centrum Nauki Kopernik, warsztaty komputerowe oraz warsztaty jogi.
W ramach jednego z projektów na rzecz społeczności lokalnej byliśmy współorganizatorami 
w 2019 r. wydarzenia pod nazwą 3DwKD, czyli Dziadowski Dzień Dziecka w Kazimierzu 
Dolnym. Aplikujemy o kolejne środki na naszą działalność, czy z sukcesem – to się dopiero 
okaże. Największą wartością naszego Stowarzyszenia są studenci, ich chęć działania, 
wspaniała integracja dużej i różnorodnej grupy osób. Mobilizują Zarząd do podejmowania 
nowych aktywności podpowiadają, jakie warsztaty, spotkania, wyjazdy, zajęcia możemy 
zorganizować. Ich aktywność jest nieoceniona i dobrze wróży rozwojowi naszego 
Stowarzyszenia. Jesteśmy obecnie jednym z partnerów w projekcie „Ocalić z niepamięci” 
realizowanym przez Muzeum Nadwiślańskie, ale nasza współpraca z muzeum sięga 
początków naszej działalności.

Izabela Janik
Wiceprzes Stowarzyszenia Kazimierski

Uniwersytet Trzecieego Wieku

STOWARZYSZENIE WOŁYŃSKI
RAJD MOTOCYKLOWY

,,Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. 
Kierując się tym mottem, Stowarzyszenie 
Wołyński Rajd Motocyklowy pielęgnuje 
pamięć historyczną o ofiarach rzezi 
wołyńskiej, organizując rajdy motocyklowe 
na Kresy, a także porządkując zapomniane 
polskie cmentarze i miejsca pamięci 
narodowej na Ukrainie i w Polsce.Współ-
pracujemy z polskimi i ukraińskimi 
stowarzyszeniami, w tym z Narodowym 
Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą – Polonika. Organizujemy akcje: 
„Wołyńskie światełko pamięci”
na zapomnianych cmentarzach polskich na 
Ukrainie, „Kresowa paczka”, w ramach 
której przekazujemy zebrane w polskich 
szkołach artykuły naszym rodakom 
mieszkającym na Ukrainie, oraz „Odnaleziona 
mogiła”, która pozwala rodzinom odnaleźć 

STRONA 3ODKRYĆ Z NIEPAMIĘCI



31 maja 2011 roku w budynku Szkoły nastąpił wybuch gazu, który spowodował katastrofę 
budowlaną, która wyłączyła budynek z użytkowania. 14 maja 2012 roku oddano do 
użytku modułową szkołę kontenerową. 3 września 2018 roku nastąpiło uroczyste 
oddanie do użytku nowego budynku szkoły podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku 
Szkolnego.

W nowym budynku szkoły prężnie działa Kółko Miłośników Historii pod kierunkiem 
nauczyciela – Pana Marcina Pisuli. Uczniowie poznają bliższą i bardziej odległą historię 
naszego kraju. W szkole są organizowane różne wystawy historyczne. Wspólnie
z Muzeum Nadwiślańskim prowadzimy szereg projektów edukacyjnych. Jednym z nich 
jest projekt „Odkryć z niepamięci”, który przybliża przede wszystkim uczniom, ale 
również turystom odwiedzającym nasze miasteczko, historię sprzed 100 lat. Dzięki temu 
projektowi poznajemy historię wojny polsko-bolszewickiej. Odkrywamy ślady tej wojny 
na naszym terenie. Okazuje się, że śladów tych jest bardzo wiele. Celem projektu
jest również poznanie kultury i życia codziennego mieszkańców tamtego okresu.
W Kazimierzu Dolnym obcowanie z historią jest rzeczą naturalną. Szereg historycznych 
budowli, zabytków, miejsc pamięci sprawia, że historia naszego kraju staje się łatwiejsza 
do poznania. Aby poznanie historii było jeszcze łatwiejsze, sensowne okazuje się 
prowadzenie tego typu projektów.

Janusz Raczkiewicz
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół

w Kazimierzu Dolnym

STOWARZYSZENIE KAZIMIERSKI
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
Jest organizacją młodą, działająca od 2018 r. Naszą siedzibą jest Kazimierski Ośrodek 
Kultury, Promocji i Turystyki mieszczący się przy ul. Lubelskiej 12 w Kazimierzu Dolnym, 
który od początku naszej działalności wspiera nas merytorycznie i rzeczowo. Władze 
Stowarzyszenia stanowi 6-osobowy Zarząd. Prezesem jest Pani Grażyna Białkowska vel 
Białas, wiceprezesem niżej podpisana Izabela Janik. Aktywną działalność rozpoczęliśmy 
od października 2018 r., wcześniej prowadziliśmy nieformalne działania mające na celu 
spopularyzowanie idei uniwersytetu w środowisku  kazimierskich seniorów. W chwili 
rozpoczęcia działalności uniwersytet liczył 30 słuchaczy, obecnie mamy ponad 50-ciu 
aktywnych studentów. Najważniejsze cele naszego Stowarzyszenia, zapisane w statucie,
to prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i rekreacyjnej dla osób 
starszych, włączanie seniorów do systemu kształcenia ustawicznego, upowszechnianie 
profilaktyki zdrowotnej, działania o charakterze integracyjnym, propagowanie pozytywnego 
wizerunku osób starszych i integracja międzypokoleniowa. Dla osiągnięcia celów 
statutowych Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi dla swoich słuchaczy i osób wspierających 
różnorodne działania: cykliczne wykłady specjalistów z różnych dziedzin: historia sztuki, 
historia regionu, psychologia, literatura, przyroda; lektorat języka angielskiego, sesje jogi, 

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ
 W KAZIMIERZU DOLNYM
Pod koniec XV w. lub na początku XVI w. rektor Fary ks. Jan Lubrański dał Kazimierzowi 
nauczyciela na utrzymanie, dla którego wydzielił część dochodów ze wsi Zbędowice.
Od XVI w. do XVIII w. istniała przy Farze Szkoła Parafialna. W 1790 r. powstała Szkoła 
Elementarna (w izbie wielkiej szpitaliku św. Anny). W XIX w. Szkoła była nadal
w szpitaliku. Utrzymywało ją miasto. 

W 1919 r. Karol Siciński zaprojektował budynek szkoły. Następnie budował szkołę w 1929 r. 
i 1954 r. W 1927 r. powstaje spółka, która zmierza do utworzenia Średniej Szkoły 
Koedukacyjnej. W 1931 r. rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku Szkoły Powszechnej 
(były tu dwie szkoły). Uczyli się Polacy i Żydzi. Szkoła mieściła się w kamienicy pod
Św. Krzysztofem, była finansowana przez magistrat miejski i samych uczniów. Dyrektorem 
szkoły został Mieczysław Pyrkosz. Żywotność Liceum była bardzo krótka – zostało 
zlikwidowane w 1930 roku. W 1933 r. wmurowano tablicę pamiątkową na budynku szkoły.

W 1939 r. Wermacht zajął budynek. Uczniowie przenieśli się do różnych budynków. 
Uczniom zabrano podręczniki, wprowadzono wiele zakazów. Dzieciom żydowskim 
zakazano się uczyć. Po odejściu wojska szkoła istniała nadal. Kazimierz nie posiadał 
szkoły stopnia licealnego aż do 1945 roku. W tym właśnie roku z inicjatywy księdza 
Józefa Jachuły powstaje Szkoła Podstawowa i Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. 
Ksiądz Jachuła pełnił funkcję dyrektora szkoły przez okres dwóch lat. W czerwcu 1947 
roku szkoła została zamknięta. Tylko ogromny wysiłek i starania Ignacego Dzierżyńskiego 
(emerytowanego nauczyciela) sprawiły, że od 1 września 1947 roku rozpoczęły się zajęcia 
w szkole. Funkcjonowanie szkoły średniej na terenie gminy Kazimierz datuje się od
1 września 1947 roku – jako prywatne, a od 1949 roku jako Publiczne Liceum Ogólnokształcące.

W 1951 roku w maju odbyła się pierwsza matura w dziejach szkoły, do której przystąpiło 
26 osób. W roku szkolnym 1951/52 nastąpiło połączenie szkoły podstawowej i liceum
w szkołę jedenastoletnią. Stwierdzono konieczność budowy skrzydła dla liceum. Energicznie 
przystąpiono do działania i już 13 czerwca 1953 roku położono kamień węgielny pod 
budowę budynku według projektu architekta Karola Sicińskiego. Budowa trwała cztery 
lata przy wielkiej ofiarności społeczeństwa miasta i okolic, W listopadzie 1957 roku 
skrzydło liceum zostało oddane do użytku.

W roku szkolnym 1966/67 nastąpił podział szkoły na szkołę podstawową i liceum.
W systemie oświaty następują radykalne zmiany, w 1973 r. powstała Zbiorcza Szkoła 
Gminna. W 1975 r. ZSG otrzymała Sztandar i imię Kazimierza Wielkiego. W 1985 r. 
nastąpił podział szkoły na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Od 1 stycznia 
1996 roku organem prowadzącym szkołę stała się Gmina Kazimierz Dolny. Gminny 
Zespół Szkół powstał 1 września 2007 r. na skutek połączenia trzech szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. 
Siedzibą Szkoły do 31 maja 2011 roku był budynek przy ulicy Szkolnej 1.

nordick walking, warsztaty rękodzieła, kółko teatralne. Część naszych działań finansujemy 
ze składek członkowskich, ale bezustannie aplikujemy o środki zewnętrzne. Do tej pory 
udało nam się uzyskać 4 granty, dzięki którym stworzyliśmy stronę internetową UTW, 
kupiliśmy komputer, rzutnik, aparat fotograficzny oraz zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru 
Starego w Lublinie, wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Historii 
Żydów Polskich i Centrum Nauki Kopernik, warsztaty komputerowe oraz warsztaty jogi.
W ramach jednego z projektów na rzecz społeczności lokalnej byliśmy współorganizatorami 
w 2019 r. wydarzenia pod nazwą 3DwKD, czyli Dziadowski Dzień Dziecka w Kazimierzu 
Dolnym. Aplikujemy o kolejne środki na naszą działalność, czy z sukcesem – to się dopiero 
okaże. Największą wartością naszego Stowarzyszenia są studenci, ich chęć działania, 
wspaniała integracja dużej i różnorodnej grupy osób. Mobilizują Zarząd do podejmowania 
nowych aktywności podpowiadają, jakie warsztaty, spotkania, wyjazdy, zajęcia możemy 
zorganizować. Ich aktywność jest nieoceniona i dobrze wróży rozwojowi naszego 
Stowarzyszenia. Jesteśmy obecnie jednym z partnerów w projekcie „Ocalić z niepamięci” 
realizowanym przez Muzeum Nadwiślańskie, ale nasza współpraca z muzeum sięga 
początków naszej działalności.

Izabela Janik
Wiceprzes Stowarzyszenia Kazimierski

Uniwersytet Trzecieego Wieku

STOWARZYSZENIE WOŁYŃSKI
RAJD MOTOCYKLOWY

,,Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. 
Kierując się tym mottem, Stowarzyszenie 
Wołyński Rajd Motocyklowy pielęgnuje 
pamięć historyczną o ofiarach rzezi 
wołyńskiej, organizując rajdy motocyklowe 
na Kresy, a także porządkując zapomniane 
polskie cmentarze i miejsca pamięci 
narodowej na Ukrainie i w Polsce.Współ-
pracujemy z polskimi i ukraińskimi 
stowarzyszeniami, w tym z Narodowym 
Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą – Polonika. Organizujemy akcje: 
„Wołyńskie światełko pamięci”
na zapomnianych cmentarzach polskich na 
Ukrainie, „Kresowa paczka”, w ramach 
której przekazujemy zebrane w polskich 
szkołach artykuły naszym rodakom 
mieszkającym na Ukrainie, oraz „Odnaleziona 
mogiła”, która pozwala rodzinom odnaleźć 
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31 maja 2011 roku w budynku Szkoły nastąpił wybuch gazu, który spowodował katastrofę 
budowlaną, która wyłączyła budynek z użytkowania. 14 maja 2012 roku oddano do 
użytku modułową szkołę kontenerową. 3 września 2018 roku nastąpiło uroczyste 
oddanie do użytku nowego budynku szkoły podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku 
Szkolnego.

W nowym budynku szkoły prężnie działa Kółko Miłośników Historii pod kierunkiem 
nauczyciela – Pana Marcina Pisuli. Uczniowie poznają bliższą i bardziej odległą historię 
naszego kraju. W szkole są organizowane różne wystawy historyczne. Wspólnie
z Muzeum Nadwiślańskim prowadzimy szereg projektów edukacyjnych. Jednym z nich 
jest projekt „Odkryć z niepamięci”, który przybliża przede wszystkim uczniom, ale 
również turystom odwiedzającym nasze miasteczko, historię sprzed 100 lat. Dzięki temu 
projektowi poznajemy historię wojny polsko-bolszewickiej. Odkrywamy ślady tej wojny 
na naszym terenie. Okazuje się, że śladów tych jest bardzo wiele. Celem projektu
jest również poznanie kultury i życia codziennego mieszkańców tamtego okresu.
W Kazimierzu Dolnym obcowanie z historią jest rzeczą naturalną. Szereg historycznych 
budowli, zabytków, miejsc pamięci sprawia, że historia naszego kraju staje się łatwiejsza 
do poznania. Aby poznanie historii było jeszcze łatwiejsze, sensowne okazuje się 
prowadzenie tego typu projektów.

Janusz Raczkiewicz
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół

w Kazimierzu Dolnym

STOWARZYSZENIE KAZIMIERSKI
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
Jest organizacją młodą, działająca od 2018 r. Naszą siedzibą jest Kazimierski Ośrodek 
Kultury, Promocji i Turystyki mieszczący się przy ul. Lubelskiej 12 w Kazimierzu Dolnym, 
który od początku naszej działalności wspiera nas merytorycznie i rzeczowo. Władze 
Stowarzyszenia stanowi 6-osobowy Zarząd. Prezesem jest Pani Grażyna Białkowska vel 
Białas, wiceprezesem niżej podpisana Izabela Janik. Aktywną działalność rozpoczęliśmy 
od października 2018 r., wcześniej prowadziliśmy nieformalne działania mające na celu 
spopularyzowanie idei uniwersytetu w środowisku  kazimierskich seniorów. W chwili 
rozpoczęcia działalności uniwersytet liczył 30 słuchaczy, obecnie mamy ponad 50-ciu 
aktywnych studentów. Najważniejsze cele naszego Stowarzyszenia, zapisane w statucie,
to prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i rekreacyjnej dla osób 
starszych, włączanie seniorów do systemu kształcenia ustawicznego, upowszechnianie 
profilaktyki zdrowotnej, działania o charakterze integracyjnym, propagowanie pozytywnego 
wizerunku osób starszych i integracja międzypokoleniowa. Dla osiągnięcia celów 
statutowych Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi dla swoich słuchaczy i osób wspierających 
różnorodne działania: cykliczne wykłady specjalistów z różnych dziedzin: historia sztuki, 
historia regionu, psychologia, literatura, przyroda; lektorat języka angielskiego, sesje jogi, 

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ
 W KAZIMIERZU DOLNYM
Pod koniec XV w. lub na początku XVI w. rektor Fary ks. Jan Lubrański dał Kazimierzowi 
nauczyciela na utrzymanie, dla którego wydzielił część dochodów ze wsi Zbędowice.
Od XVI w. do XVIII w. istniała przy Farze Szkoła Parafialna. W 1790 r. powstała Szkoła 
Elementarna (w izbie wielkiej szpitaliku św. Anny). W XIX w. Szkoła była nadal
w szpitaliku. Utrzymywało ją miasto. 

W 1919 r. Karol Siciński zaprojektował budynek szkoły. Następnie budował szkołę w 1929 r. 
i 1954 r. W 1927 r. powstaje spółka, która zmierza do utworzenia Średniej Szkoły 
Koedukacyjnej. W 1931 r. rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku Szkoły Powszechnej 
(były tu dwie szkoły). Uczyli się Polacy i Żydzi. Szkoła mieściła się w kamienicy pod
Św. Krzysztofem, była finansowana przez magistrat miejski i samych uczniów. Dyrektorem 
szkoły został Mieczysław Pyrkosz. Żywotność Liceum była bardzo krótka – zostało 
zlikwidowane w 1930 roku. W 1933 r. wmurowano tablicę pamiątkową na budynku szkoły.

W 1939 r. Wermacht zajął budynek. Uczniowie przenieśli się do różnych budynków. 
Uczniom zabrano podręczniki, wprowadzono wiele zakazów. Dzieciom żydowskim 
zakazano się uczyć. Po odejściu wojska szkoła istniała nadal. Kazimierz nie posiadał 
szkoły stopnia licealnego aż do 1945 roku. W tym właśnie roku z inicjatywy księdza 
Józefa Jachuły powstaje Szkoła Podstawowa i Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. 
Ksiądz Jachuła pełnił funkcję dyrektora szkoły przez okres dwóch lat. W czerwcu 1947 
roku szkoła została zamknięta. Tylko ogromny wysiłek i starania Ignacego Dzierżyńskiego 
(emerytowanego nauczyciela) sprawiły, że od 1 września 1947 roku rozpoczęły się zajęcia 
w szkole. Funkcjonowanie szkoły średniej na terenie gminy Kazimierz datuje się od
1 września 1947 roku – jako prywatne, a od 1949 roku jako Publiczne Liceum Ogólnokształcące.

W 1951 roku w maju odbyła się pierwsza matura w dziejach szkoły, do której przystąpiło 
26 osób. W roku szkolnym 1951/52 nastąpiło połączenie szkoły podstawowej i liceum
w szkołę jedenastoletnią. Stwierdzono konieczność budowy skrzydła dla liceum. Energicznie 
przystąpiono do działania i już 13 czerwca 1953 roku położono kamień węgielny pod 
budowę budynku według projektu architekta Karola Sicińskiego. Budowa trwała cztery 
lata przy wielkiej ofiarności społeczeństwa miasta i okolic, W listopadzie 1957 roku 
skrzydło liceum zostało oddane do użytku.

W roku szkolnym 1966/67 nastąpił podział szkoły na szkołę podstawową i liceum.
W systemie oświaty następują radykalne zmiany, w 1973 r. powstała Zbiorcza Szkoła 
Gminna. W 1975 r. ZSG otrzymała Sztandar i imię Kazimierza Wielkiego. W 1985 r. 
nastąpił podział szkoły na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Od 1 stycznia 
1996 roku organem prowadzącym szkołę stała się Gmina Kazimierz Dolny. Gminny 
Zespół Szkół powstał 1 września 2007 r. na skutek połączenia trzech szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. 
Siedzibą Szkoły do 31 maja 2011 roku był budynek przy ulicy Szkolnej 1.

nordick walking, warsztaty rękodzieła, kółko teatralne. Część naszych działań finansujemy 
ze składek członkowskich, ale bezustannie aplikujemy o środki zewnętrzne. Do tej pory 
udało nam się uzyskać 4 granty, dzięki którym stworzyliśmy stronę internetową UTW, 
kupiliśmy komputer, rzutnik, aparat fotograficzny oraz zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru 
Starego w Lublinie, wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Historii 
Żydów Polskich i Centrum Nauki Kopernik, warsztaty komputerowe oraz warsztaty jogi.
W ramach jednego z projektów na rzecz społeczności lokalnej byliśmy współorganizatorami 
w 2019 r. wydarzenia pod nazwą 3DwKD, czyli Dziadowski Dzień Dziecka w Kazimierzu 
Dolnym. Aplikujemy o kolejne środki na naszą działalność, czy z sukcesem – to się dopiero 
okaże. Największą wartością naszego Stowarzyszenia są studenci, ich chęć działania, 
wspaniała integracja dużej i różnorodnej grupy osób. Mobilizują Zarząd do podejmowania 
nowych aktywności podpowiadają, jakie warsztaty, spotkania, wyjazdy, zajęcia możemy 
zorganizować. Ich aktywność jest nieoceniona i dobrze wróży rozwojowi naszego 
Stowarzyszenia. Jesteśmy obecnie jednym z partnerów w projekcie „Ocalić z niepamięci” 
realizowanym przez Muzeum Nadwiślańskie, ale nasza współpraca z muzeum sięga 
początków naszej działalności.

Izabela Janik
Wiceprzes Stowarzyszenia Kazimierski

Uniwersytet Trzecieego Wieku

STOWARZYSZENIE WOŁYŃSKI
RAJD MOTOCYKLOWY

,,Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. 
Kierując się tym mottem, Stowarzyszenie 
Wołyński Rajd Motocyklowy pielęgnuje 
pamięć historyczną o ofiarach rzezi 
wołyńskiej, organizując rajdy motocyklowe 
na Kresy, a także porządkując zapomniane 
polskie cmentarze i miejsca pamięci 
narodowej na Ukrainie i w Polsce.Współ-
pracujemy z polskimi i ukraińskimi 
stowarzyszeniami, w tym z Narodowym 
Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą – Polonika. Organizujemy akcje: 
„Wołyńskie światełko pamięci”
na zapomnianych cmentarzach polskich na 
Ukrainie, „Kresowa paczka”, w ramach 
której przekazujemy zebrane w polskich 
szkołach artykuły naszym rodakom 
mieszkającym na Ukrainie, oraz „Odnaleziona 
mogiła”, która pozwala rodzinom odnaleźć Fo
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31 maja 2011 roku w budynku Szkoły nastąpił wybuch gazu, który spowodował katastrofę 
budowlaną, która wyłączyła budynek z użytkowania. 14 maja 2012 roku oddano do 
użytku modułową szkołę kontenerową. 3 września 2018 roku nastąpiło uroczyste 
oddanie do użytku nowego budynku szkoły podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku 
Szkolnego.

W nowym budynku szkoły prężnie działa Kółko Miłośników Historii pod kierunkiem 
nauczyciela – Pana Marcina Pisuli. Uczniowie poznają bliższą i bardziej odległą historię 
naszego kraju. W szkole są organizowane różne wystawy historyczne. Wspólnie
z Muzeum Nadwiślańskim prowadzimy szereg projektów edukacyjnych. Jednym z nich 
jest projekt „Odkryć z niepamięci”, który przybliża przede wszystkim uczniom, ale 
również turystom odwiedzającym nasze miasteczko, historię sprzed 100 lat. Dzięki temu 
projektowi poznajemy historię wojny polsko-bolszewickiej. Odkrywamy ślady tej wojny 
na naszym terenie. Okazuje się, że śladów tych jest bardzo wiele. Celem projektu
jest również poznanie kultury i życia codziennego mieszkańców tamtego okresu.
W Kazimierzu Dolnym obcowanie z historią jest rzeczą naturalną. Szereg historycznych 
budowli, zabytków, miejsc pamięci sprawia, że historia naszego kraju staje się łatwiejsza 
do poznania. Aby poznanie historii było jeszcze łatwiejsze, sensowne okazuje się 
prowadzenie tego typu projektów.

Janusz Raczkiewicz
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół

w Kazimierzu Dolnym

STOWARZYSZENIE KAZIMIERSKI
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
Jest organizacją młodą, działająca od 2018 r. Naszą siedzibą jest Kazimierski Ośrodek 
Kultury, Promocji i Turystyki mieszczący się przy ul. Lubelskiej 12 w Kazimierzu Dolnym, 
który od początku naszej działalności wspiera nas merytorycznie i rzeczowo. Władze 
Stowarzyszenia stanowi 6-osobowy Zarząd. Prezesem jest Pani Grażyna Białkowska vel 
Białas, wiceprezesem niżej podpisana Izabela Janik. Aktywną działalność rozpoczęliśmy 
od października 2018 r., wcześniej prowadziliśmy nieformalne działania mające na celu 
spopularyzowanie idei uniwersytetu w środowisku  kazimierskich seniorów. W chwili 
rozpoczęcia działalności uniwersytet liczył 30 słuchaczy, obecnie mamy ponad 50-ciu 
aktywnych studentów. Najważniejsze cele naszego Stowarzyszenia, zapisane w statucie,
to prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i rekreacyjnej dla osób 
starszych, włączanie seniorów do systemu kształcenia ustawicznego, upowszechnianie 
profilaktyki zdrowotnej, działania o charakterze integracyjnym, propagowanie pozytywnego 
wizerunku osób starszych i integracja międzypokoleniowa. Dla osiągnięcia celów 
statutowych Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi dla swoich słuchaczy i osób wspierających 
różnorodne działania: cykliczne wykłady specjalistów z różnych dziedzin: historia sztuki, 
historia regionu, psychologia, literatura, przyroda; lektorat języka angielskiego, sesje jogi, 

miejsca pochówku swoich przodków na 
Kresach.Chcemy, aby pamięć o rzezi 
wołyńskiej pozostała w naszej świadomo-
ści, ale by nie stała się powodem do 
nienawiści i uprzedzeń.

Henryk Kozak
Prezes stowarzyszenia

Wołyński Rajd Motocyklowy

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ
 W KAZIMIERZU DOLNYM
Pod koniec XV w. lub na początku XVI w. rektor Fary ks. Jan Lubrański dał Kazimierzowi 
nauczyciela na utrzymanie, dla którego wydzielił część dochodów ze wsi Zbędowice.
Od XVI w. do XVIII w. istniała przy Farze Szkoła Parafialna. W 1790 r. powstała Szkoła 
Elementarna (w izbie wielkiej szpitaliku św. Anny). W XIX w. Szkoła była nadal
w szpitaliku. Utrzymywało ją miasto. 

W 1919 r. Karol Siciński zaprojektował budynek szkoły. Następnie budował szkołę w 1929 r. 
i 1954 r. W 1927 r. powstaje spółka, która zmierza do utworzenia Średniej Szkoły 
Koedukacyjnej. W 1931 r. rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku Szkoły Powszechnej 
(były tu dwie szkoły). Uczyli się Polacy i Żydzi. Szkoła mieściła się w kamienicy pod
Św. Krzysztofem, była finansowana przez magistrat miejski i samych uczniów. Dyrektorem 
szkoły został Mieczysław Pyrkosz. Żywotność Liceum była bardzo krótka – zostało 
zlikwidowane w 1930 roku. W 1933 r. wmurowano tablicę pamiątkową na budynku szkoły.

W 1939 r. Wermacht zajął budynek. Uczniowie przenieśli się do różnych budynków. 
Uczniom zabrano podręczniki, wprowadzono wiele zakazów. Dzieciom żydowskim 
zakazano się uczyć. Po odejściu wojska szkoła istniała nadal. Kazimierz nie posiadał 
szkoły stopnia licealnego aż do 1945 roku. W tym właśnie roku z inicjatywy księdza 
Józefa Jachuły powstaje Szkoła Podstawowa i Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. 
Ksiądz Jachuła pełnił funkcję dyrektora szkoły przez okres dwóch lat. W czerwcu 1947 
roku szkoła została zamknięta. Tylko ogromny wysiłek i starania Ignacego Dzierżyńskiego 
(emerytowanego nauczyciela) sprawiły, że od 1 września 1947 roku rozpoczęły się zajęcia 
w szkole. Funkcjonowanie szkoły średniej na terenie gminy Kazimierz datuje się od
1 września 1947 roku – jako prywatne, a od 1949 roku jako Publiczne Liceum Ogólnokształcące.

W 1951 roku w maju odbyła się pierwsza matura w dziejach szkoły, do której przystąpiło 
26 osób. W roku szkolnym 1951/52 nastąpiło połączenie szkoły podstawowej i liceum
w szkołę jedenastoletnią. Stwierdzono konieczność budowy skrzydła dla liceum. Energicznie 
przystąpiono do działania i już 13 czerwca 1953 roku położono kamień węgielny pod 
budowę budynku według projektu architekta Karola Sicińskiego. Budowa trwała cztery 
lata przy wielkiej ofiarności społeczeństwa miasta i okolic, W listopadzie 1957 roku 
skrzydło liceum zostało oddane do użytku.

W roku szkolnym 1966/67 nastąpił podział szkoły na szkołę podstawową i liceum.
W systemie oświaty następują radykalne zmiany, w 1973 r. powstała Zbiorcza Szkoła 
Gminna. W 1975 r. ZSG otrzymała Sztandar i imię Kazimierza Wielkiego. W 1985 r. 
nastąpił podział szkoły na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Od 1 stycznia 
1996 roku organem prowadzącym szkołę stała się Gmina Kazimierz Dolny. Gminny 
Zespół Szkół powstał 1 września 2007 r. na skutek połączenia trzech szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. 
Siedzibą Szkoły do 31 maja 2011 roku był budynek przy ulicy Szkolnej 1.

nordick walking, warsztaty rękodzieła, kółko teatralne. Część naszych działań finansujemy 
ze składek członkowskich, ale bezustannie aplikujemy o środki zewnętrzne. Do tej pory 
udało nam się uzyskać 4 granty, dzięki którym stworzyliśmy stronę internetową UTW, 
kupiliśmy komputer, rzutnik, aparat fotograficzny oraz zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru 
Starego w Lublinie, wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Historii 
Żydów Polskich i Centrum Nauki Kopernik, warsztaty komputerowe oraz warsztaty jogi.
W ramach jednego z projektów na rzecz społeczności lokalnej byliśmy współorganizatorami 
w 2019 r. wydarzenia pod nazwą 3DwKD, czyli Dziadowski Dzień Dziecka w Kazimierzu 
Dolnym. Aplikujemy o kolejne środki na naszą działalność, czy z sukcesem – to się dopiero 
okaże. Największą wartością naszego Stowarzyszenia są studenci, ich chęć działania, 
wspaniała integracja dużej i różnorodnej grupy osób. Mobilizują Zarząd do podejmowania 
nowych aktywności podpowiadają, jakie warsztaty, spotkania, wyjazdy, zajęcia możemy 
zorganizować. Ich aktywność jest nieoceniona i dobrze wróży rozwojowi naszego 
Stowarzyszenia. Jesteśmy obecnie jednym z partnerów w projekcie „Ocalić z niepamięci” 
realizowanym przez Muzeum Nadwiślańskie, ale nasza współpraca z muzeum sięga 
początków naszej działalności.

Izabela Janik
Wiceprzes Stowarzyszenia Kazimierski

Uniwersytet Trzecieego Wieku

STOWARZYSZENIE WOŁYŃSKI
RAJD MOTOCYKLOWY

,,Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. 
Kierując się tym mottem, Stowarzyszenie 
Wołyński Rajd Motocyklowy pielęgnuje 
pamięć historyczną o ofiarach rzezi 
wołyńskiej, organizując rajdy motocyklowe 
na Kresy, a także porządkując zapomniane 
polskie cmentarze i miejsca pamięci 
narodowej na Ukrainie i w Polsce.Współ-
pracujemy z polskimi i ukraińskimi 
stowarzyszeniami, w tym z Narodowym 
Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą – Polonika. Organizujemy akcje: 
„Wołyńskie światełko pamięci”
na zapomnianych cmentarzach polskich na 
Ukrainie, „Kresowa paczka”, w ramach 
której przekazujemy zebrane w polskich 
szkołach artykuły naszym rodakom 
mieszkającym na Ukrainie, oraz „Odnaleziona 
mogiła”, która pozwala rodzinom odnaleźć 
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31 maja 2011 roku w budynku Szkoły nastąpił wybuch gazu, który spowodował katastrofę 
budowlaną, która wyłączyła budynek z użytkowania. 14 maja 2012 roku oddano do 
użytku modułową szkołę kontenerową. 3 września 2018 roku nastąpiło uroczyste 
oddanie do użytku nowego budynku szkoły podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku 
Szkolnego.

W nowym budynku szkoły prężnie działa Kółko Miłośników Historii pod kierunkiem 
nauczyciela – Pana Marcina Pisuli. Uczniowie poznają bliższą i bardziej odległą historię 
naszego kraju. W szkole są organizowane różne wystawy historyczne. Wspólnie
z Muzeum Nadwiślańskim prowadzimy szereg projektów edukacyjnych. Jednym z nich 
jest projekt „Odkryć z niepamięci”, który przybliża przede wszystkim uczniom, ale 
również turystom odwiedzającym nasze miasteczko, historię sprzed 100 lat. Dzięki temu 
projektowi poznajemy historię wojny polsko-bolszewickiej. Odkrywamy ślady tej wojny 
na naszym terenie. Okazuje się, że śladów tych jest bardzo wiele. Celem projektu
jest również poznanie kultury i życia codziennego mieszkańców tamtego okresu.
W Kazimierzu Dolnym obcowanie z historią jest rzeczą naturalną. Szereg historycznych 
budowli, zabytków, miejsc pamięci sprawia, że historia naszego kraju staje się łatwiejsza 
do poznania. Aby poznanie historii było jeszcze łatwiejsze, sensowne okazuje się 
prowadzenie tego typu projektów.

Janusz Raczkiewicz
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół

w Kazimierzu Dolnym

STOWARZYSZENIE KAZIMIERSKI
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
Jest organizacją młodą, działająca od 2018 r. Naszą siedzibą jest Kazimierski Ośrodek 
Kultury, Promocji i Turystyki mieszczący się przy ul. Lubelskiej 12 w Kazimierzu Dolnym, 
który od początku naszej działalności wspiera nas merytorycznie i rzeczowo. Władze 
Stowarzyszenia stanowi 6-osobowy Zarząd. Prezesem jest Pani Grażyna Białkowska vel 
Białas, wiceprezesem niżej podpisana Izabela Janik. Aktywną działalność rozpoczęliśmy 
od października 2018 r., wcześniej prowadziliśmy nieformalne działania mające na celu 
spopularyzowanie idei uniwersytetu w środowisku  kazimierskich seniorów. W chwili 
rozpoczęcia działalności uniwersytet liczył 30 słuchaczy, obecnie mamy ponad 50-ciu 
aktywnych studentów. Najważniejsze cele naszego Stowarzyszenia, zapisane w statucie,
to prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i rekreacyjnej dla osób 
starszych, włączanie seniorów do systemu kształcenia ustawicznego, upowszechnianie 
profilaktyki zdrowotnej, działania o charakterze integracyjnym, propagowanie pozytywnego 
wizerunku osób starszych i integracja międzypokoleniowa. Dla osiągnięcia celów 
statutowych Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi dla swoich słuchaczy i osób wspierających 
różnorodne działania: cykliczne wykłady specjalistów z różnych dziedzin: historia sztuki, 
historia regionu, psychologia, literatura, przyroda; lektorat języka angielskiego, sesje jogi, 

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI 19 PUŁKU
UŁANÓW WOŁYŃSKICH IM. GEN. EDMUNDA 
RÓŻYCKIEGO W OPOLU
Nasza fascynacja 19 Pułkiem Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego w Ostrogu 
nad Horyniem wzięła się przede wszystkim z połączenia dwóch pasji: koni i ojczyzny.
Ich wielkim symbolem jest niewątpliwie słynna bitwa kawalerii polskiej pod Mokrą. Tam, 
1 września 1939 roku Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem płk. J. Filipowicza, 
w skład której wchodzili ułani z 19 Pułku, we wsi Mokra powstrzymywała przez cały dzień 
niemiecką 4 Dywizję Pancerną wspieraną przez lotnictwo.  Przygoda z oddawaniem 
honorów pod pomnikiem w Mokrej zaczęła się ponad 34 lata temu, kiedy to Andrzej 
Wróblewski i Janusz Zapendowski – opolscy miłośnicy koni i wielcy patrioci, zdecydowali 
się udać tam rajdem i w ten oto sposób zapoczątkować naszą ułańską tradycję. Do 2009 roku 
z Opola i okolic wyjeżdżała co roku coraz liczniejsza grupa jeźdźców. Wyjazdy do Mokrej 
przysporzyły nam wielu przyjaciół z grona żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Jednym 
z wypróbowanych był śp. Zygmunt Wachuda z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Na jego prośbę 
o utworzenie Stowarzyszenia 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, już po jego śmierci, zebraliśmy 
grupę miłośników kawalerii i w 2009 roku powołaliśmy Stowarzyszenie. 11. 08. 2010 roku
w Sali im. Karola Musioła w Opolskim Ratuszu w obecności Prezydenta Miasta Ryszarda 
Zembaczyńskiego odbyła się uroczystość przekazania tradycji 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
przez Prezesa Zrzeszenia Kół Kawaleryjskich II RP w Londynie mjr. Zbigniewa Makowieckiego 
i Wiceprezesa, a jednocześnie oficera 19 Pułku Ułanów, rtm. Tadeusza Bączkowskiego. 
Otrzymaliśmy wtedy patent nadający nam prawo do noszenia barw tego pułku. Od tego 
czasu udało nam się zorganizować i przeprowadzić wiele imprez, pokazów, wykładów, 
konferencji, rajdów, spotkań w szkołach i przedszkolach oraz lekcji historycznych i wystaw 
muzealnych w różnych częściach naszego kraju. Braliśmy udział w wielu imprezach 
ogólnopolskich takich jak Mistrzostwa Świata  Militari w Poznaniu (4 miejsce drużynowo), 
Marsz Cieni w Warszawie,  Wielka Rewia Kawalerii w Krakowie ( 1 miejsce w Zawodach 
Militarii dla Mirosława Obiegłego), Inscenizacje Bitwy pod Komarowem i wiele innych.
Co roku bierzemy udział we wszystkich uroczystościach państwowych związanych
z narodowymi  świętami Konstytucji 3 Maja, Wojska Polskiego, 11 listopada oraz wielu innych. 
Współpracujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Sztabem Wojewódzkim WP, 10 Brygadą 
Logistyczną w Opolu, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz
ze Stowarzyszeniem Rodzina 19 Pułku Ułanów w Warszawie. Prowadzimy też badania 
historyczne, odkrywamy nowe szczegóły historii Polski i 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. 
Odnajdujemy ludzi i pokazujemy ich losy. Prowadzimy też działalność przywracającą pamięć 
pewnych tradycji kawaleryjskich – rytuał polowej mszy świętej, bal kawaleryjski, zawody 
Militari, Święto Pułkowe. Mamy też plany związane z kontynuacją naszej działalności oraz
z nowymi pomysłami. Chcielibyśmy zrealizować film fabularny o bitwie pod Mokrą i 19 Pułku 
Ułanów oraz wydać monografię dotyczącą 19 Pułku Ułanów Wołyńskich.

Tomasz Sawicki

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ
 W KAZIMIERZU DOLNYM
Pod koniec XV w. lub na początku XVI w. rektor Fary ks. Jan Lubrański dał Kazimierzowi 
nauczyciela na utrzymanie, dla którego wydzielił część dochodów ze wsi Zbędowice.
Od XVI w. do XVIII w. istniała przy Farze Szkoła Parafialna. W 1790 r. powstała Szkoła 
Elementarna (w izbie wielkiej szpitaliku św. Anny). W XIX w. Szkoła była nadal
w szpitaliku. Utrzymywało ją miasto. 

W 1919 r. Karol Siciński zaprojektował budynek szkoły. Następnie budował szkołę w 1929 r. 
i 1954 r. W 1927 r. powstaje spółka, która zmierza do utworzenia Średniej Szkoły 
Koedukacyjnej. W 1931 r. rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku Szkoły Powszechnej 
(były tu dwie szkoły). Uczyli się Polacy i Żydzi. Szkoła mieściła się w kamienicy pod
Św. Krzysztofem, była finansowana przez magistrat miejski i samych uczniów. Dyrektorem 
szkoły został Mieczysław Pyrkosz. Żywotność Liceum była bardzo krótka – zostało 
zlikwidowane w 1930 roku. W 1933 r. wmurowano tablicę pamiątkową na budynku szkoły.

W 1939 r. Wermacht zajął budynek. Uczniowie przenieśli się do różnych budynków. 
Uczniom zabrano podręczniki, wprowadzono wiele zakazów. Dzieciom żydowskim 
zakazano się uczyć. Po odejściu wojska szkoła istniała nadal. Kazimierz nie posiadał 
szkoły stopnia licealnego aż do 1945 roku. W tym właśnie roku z inicjatywy księdza 
Józefa Jachuły powstaje Szkoła Podstawowa i Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. 
Ksiądz Jachuła pełnił funkcję dyrektora szkoły przez okres dwóch lat. W czerwcu 1947 
roku szkoła została zamknięta. Tylko ogromny wysiłek i starania Ignacego Dzierżyńskiego 
(emerytowanego nauczyciela) sprawiły, że od 1 września 1947 roku rozpoczęły się zajęcia 
w szkole. Funkcjonowanie szkoły średniej na terenie gminy Kazimierz datuje się od
1 września 1947 roku – jako prywatne, a od 1949 roku jako Publiczne Liceum Ogólnokształcące.

W 1951 roku w maju odbyła się pierwsza matura w dziejach szkoły, do której przystąpiło 
26 osób. W roku szkolnym 1951/52 nastąpiło połączenie szkoły podstawowej i liceum
w szkołę jedenastoletnią. Stwierdzono konieczność budowy skrzydła dla liceum. Energicznie 
przystąpiono do działania i już 13 czerwca 1953 roku położono kamień węgielny pod 
budowę budynku według projektu architekta Karola Sicińskiego. Budowa trwała cztery 
lata przy wielkiej ofiarności społeczeństwa miasta i okolic, W listopadzie 1957 roku 
skrzydło liceum zostało oddane do użytku.

W roku szkolnym 1966/67 nastąpił podział szkoły na szkołę podstawową i liceum.
W systemie oświaty następują radykalne zmiany, w 1973 r. powstała Zbiorcza Szkoła 
Gminna. W 1975 r. ZSG otrzymała Sztandar i imię Kazimierza Wielkiego. W 1985 r. 
nastąpił podział szkoły na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Od 1 stycznia 
1996 roku organem prowadzącym szkołę stała się Gmina Kazimierz Dolny. Gminny 
Zespół Szkół powstał 1 września 2007 r. na skutek połączenia trzech szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. 
Siedzibą Szkoły do 31 maja 2011 roku był budynek przy ulicy Szkolnej 1.

nordick walking, warsztaty rękodzieła, kółko teatralne. Część naszych działań finansujemy 
ze składek członkowskich, ale bezustannie aplikujemy o środki zewnętrzne. Do tej pory 
udało nam się uzyskać 4 granty, dzięki którym stworzyliśmy stronę internetową UTW, 
kupiliśmy komputer, rzutnik, aparat fotograficzny oraz zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru 
Starego w Lublinie, wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Historii 
Żydów Polskich i Centrum Nauki Kopernik, warsztaty komputerowe oraz warsztaty jogi.
W ramach jednego z projektów na rzecz społeczności lokalnej byliśmy współorganizatorami 
w 2019 r. wydarzenia pod nazwą 3DwKD, czyli Dziadowski Dzień Dziecka w Kazimierzu 
Dolnym. Aplikujemy o kolejne środki na naszą działalność, czy z sukcesem – to się dopiero 
okaże. Największą wartością naszego Stowarzyszenia są studenci, ich chęć działania, 
wspaniała integracja dużej i różnorodnej grupy osób. Mobilizują Zarząd do podejmowania 
nowych aktywności podpowiadają, jakie warsztaty, spotkania, wyjazdy, zajęcia możemy 
zorganizować. Ich aktywność jest nieoceniona i dobrze wróży rozwojowi naszego 
Stowarzyszenia. Jesteśmy obecnie jednym z partnerów w projekcie „Ocalić z niepamięci” 
realizowanym przez Muzeum Nadwiślańskie, ale nasza współpraca z muzeum sięga 
początków naszej działalności.

Izabela Janik
Wiceprzes Stowarzyszenia Kazimierski

Uniwersytet Trzecieego Wieku

STOWARZYSZENIE WOŁYŃSKI
RAJD MOTOCYKLOWY

,,Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. 
Kierując się tym mottem, Stowarzyszenie 
Wołyński Rajd Motocyklowy pielęgnuje 
pamięć historyczną o ofiarach rzezi 
wołyńskiej, organizując rajdy motocyklowe 
na Kresy, a także porządkując zapomniane 
polskie cmentarze i miejsca pamięci 
narodowej na Ukrainie i w Polsce.Współ-
pracujemy z polskimi i ukraińskimi 
stowarzyszeniami, w tym z Narodowym 
Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą – Polonika. Organizujemy akcje: 
„Wołyńskie światełko pamięci”
na zapomnianych cmentarzach polskich na 
Ukrainie, „Kresowa paczka”, w ramach 
której przekazujemy zebrane w polskich 
szkołach artykuły naszym rodakom 
mieszkającym na Ukrainie, oraz „Odnaleziona 
mogiła”, która pozwala rodzinom odnaleźć 
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Kampania wojenna 1809 r. – 1810 r.

Tablica Pamiątkowa Żołnierzy Wojska 
Polskiego 1809 r. – 1810 r. Znajduje się na 
ścianie Kaplicy Górskich w kazimierskiej 
Farze. Poświęcona jest upamiętnieniu 
żołnierzy polskich walczących w kampanii 
wojennej w 1809 r. pod dowództwem 
księcia Józefa Poniatowskiego, którzy 
zmarli w lazarecie wojskowym
w Kazimierzu Dolnym, od czerwca 1809 r. 
do lutego 1810 r. Pierwotnie tablica 
znajdowała się przy kaplicy przeciwległej. 
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenia miało 
miejsce 11 listopada 1999 r. Tekst tablicy 
powstał na podstawie badań historycznych   
Kazimierza Parfianowicza.

Powstanie listopadowe 1830 r. – 1831 r.

Pomnik hrabiego Juliusza Małachowskiego
znajduje się u wylotu wąwozu noszącego 
także jego imię. Pomnik upamiętnia 
miejsce śmierci bohatera powstania 
listopadowego Juliusza Małachowskiego
i wydarzenia, które rozegrały się w tej 
okolicy 18 kwietnia 1831 r. „W obronie 
wzgórz kazimierskich, idąc z kosą
do kontrataku zginął najdzielniejszy
z dzielnych – ppłk Juliusz Małachowski, 
wpisując sią na trwale w historię miasta”
(dr Waldemar Bednarski „Powiat Kazimierski 
w powstaniu listopadowym – katalog 
wystawy z 1981 r.”).

Pomnik w Parchatce. Miejsce spoczynku 
powstańców listopadowych 1830 r.
i styczniowych 1863 r.
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MARCIN PISULA

WYBRANE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
NA TERENIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY
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Powstanie styczniowe

Najstarszy pomnik powstania styczniowego 
w Kazimierzu Dolnym. Mieszczący się na 
terenie starego cmentarza przypomina płytę 
nagrobną. Został założony w 1917 r. i należy 
do najstarszych pomników upamiętniających 
powstanie styczniowe w Polsce.

Pomiędzy Kościołem Farnym a zamkiem 
znajduje się nowy pomnik. Utworzony
został w 150. rocznicę powstania styczniowego
z inicjatywy parafii i księdza proboszcza 
Tomasza Lewniewskiego.

Naprzeciw Kościoła Farnego, na budynku 
tzw. organistówki umieszczony został 
krzyż – pomnik poświęcony postaci 
księdza Mateusza Serwińskiego.
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Kolejnym obiektem upamiętniającym 
powstanie styczniowe jest krzyż i tablica 
na rozwidleniu dróg w Lesie Miejskim.
W miejscu tym  spotkali się powstańcy 
dnia 1 lutego 1863 r. aby odmówić 
modlitwę i otrzymać błogosławieństwo.
W 60. rocznicę wybuchu powstania  
postawiono nowy krzyż i umieszczono na 
nim datę 1863 r. W 100. rocznicę powstania 
postawiono murowany krzyż, wykonany 
przez pana Władysława Gila, którego ojciec 
Aleksander stawiał wspomniany drewniany 
krzyż. W 2012 r. z inspiracji Kazimierza 
Parfianowicza i Tadeusza Strzępka 
odnowiono miejsce upamiętnienia. Została 
wmurowana tablica poświęcona 150. 
rocznicy wybuchu powstania.

Mieszkańcom Kazimierza walczącym
w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) 
poświęcona jest tablica znajdująca się

Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Kazimierzu Dolnym. Obelisk poświęcony 
Bitwie Warszawskiej i Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu.

Pomnik znajduje się obok muru Klasztoru 
Franciszkanów w Kazimierzu. Obelisk 
został wystawiony z inicjatywy Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego
w 78. rocznicę Bitwy Warszawskiej (1998 r.). 
Głównym inicjatorem powstania pomnika 
był ówczesny prezes TPK Ryszard Lubicki.
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w krużgankach Klasztoru Ojców Franciszkanów 
w Kazimierzu Dolnym. Tablica powstała
z inicjatywy potomków żołnierzy POW 
Bagdana Kuzioły oraz Romualda Tarłowskiego. 
Autorem tablicy jest pan Bartłomiej Pniewski. 
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy miało miejsce 13 lipca 2019 r.
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Tablica poświęcona pamięci Ignacego 
Kołodziejczyka znajduje się w krużgankach 
klasztornych. Powstała z inicjatywy 
Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza. 
Ignacy Kołodziejczyk był od roku 1923 
sekretarzem kazimierskiego magistratu. 
Aktywnie działał w Towarzystwie 
Przyjaciół Kazimierza. Popularyzował 
wiedzę o miasteczku opracowując 
przewodniki. Zanim rozpoczął pracę
w kazimierskim magistracie był żołnierzem 
walczącym w wojnie polsko – bolszewickiej 
i Bitwie Warszawskiej 1920 roku, w której 
został ranny.

W tym samym czasie został także 
ufundowany krzyż ze stosowną tablicą, 
który znalazł się w krużgankach Klasztoru 
OO Franciszkanów.
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Pomnik Bitwy Warszawskiej
w Wierzchoniowie.

W centralnej części Wierzchoniowa, 
naprzeciw remizy strażackiej w pobliżu 
miejsca nieistniejącej już szkoły podsta-
wowej znajduje się najstarsze i przez 
długie lata jedyne w  naszej gminie 
upamiętnienie Bitwy Warszawskiej 1920 r.
i jej bohaterów. Pomnik składa się obecnie 
z kopca, krzyża z medalionem z wizerunkiem 
Józefa Piłsudskiego, pamiątkowej płyty
i tablicy z nazwiskami osiemnastu 
poległych w Bitwie Warszawskiej 
mieszkańców Wierzchoniowa i najbliższych 
okolic. Pomnik powstał w latach między-
wojennych, najprawdopodobniej w dziesiątą 
rocznicę bitwy, czyli w 1930 r. Przetrwał 
okres okupacji hitlerowskiej.

W okresie powojennym tablica była 
kilkakrotnie wykradana przez komunistyczne 
władze. Dzięki staraniom miejscowego 
społecznika pana Stanisława Pałki udało 
się odzyskać zrabowaną tablicę. Z inicjatywy 
mieszkańców Wierzchoniowa i lokalnych 
władz zrekonstruowano tablicę i odnowiono  
pomnik. W Święto Odzyskania Niepodle-
głości 11 listopada 2015 r. odbyło się jego 
uroczyste ponowne odsłonięcie
i poświęcenie.
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IZABELA JANIK

FOTOGRAFIA RODZINNA
Na fotografii uwieczniony jest mój dziadek 
ze strony mamy, Stanisław Trojanowski ze 
swoją drugą żoną a moją babcią Władysławą 
Trojanowską z domu Młodnicką, moja mama 
Irena oraz jej siostra Krystyna. Fotografia 
została wykonana na początku lat trzydziestych 
ubiegłego wieku. Jest to jedyna fotografia
z tego czasu, jaka się zachowała w rodzinnych 
archiwach. Brakuje na niej syna dziadka
z pierwszego małżeństwa – Zygmunta. 
Zarówno podczas I wojny światowej, jak
i wojny polsko-bolszewickiej, dziadkowie 
mieszkali w Kazimierzu Dolnym przy ulicy 
Krakowskiej. W tamtym czasie nie było 
jeszcze domu, w którym ja obecnie 
mieszkam. Dziadkowie mieli niewielką 
chatkę stojącą blisko ulicy. Po wybudowaniu 
obecnego domu, a budowę rozpoczął dziadek 
w międzywojniu, chatka została rozebrana. 
Do dzisiaj, kopiąc w ogródku można się 
natknąć na fachowo ociosane kamienie,
z których była zbudowana. W tym samym 

miejscu przy ulicy Krakowskiej mieszka już trzecie pokolenie rodziny. Dziadek trudnił się 
rolnictwem, posiadał sporo jak na owe czasy ziemi i dodatkowo parał się handlem. Wspólnie 
z babcią wyrabiali domowym sposobem wędliny, dziadek jeździł po okolicy i je sprzedawał. 
Babcia była gospodynią domową. Dziadek zmarł w 1965 r. kiedy miałam 8 lat. Moje 
wspomnienia o nim to spacery ścieżką nad Wisłą pośród zarośli (nie było oczywiście jeszcze 
wału przeciwpowodziowego) i opowieści o tym, jak to kiedyś bywało. Między innymi, jako
że dziadek był człowiekiem towarzyskim, o potańcówkach urządzanych w domach, grach
i zabawach, jakimi umilano sobie długie zimowe wieczory. W mojej pamięci zachował się obraz 
wysokiego, starszego pana z laseczką, eleganckiego i zawsze szarmanckiego wobec kobiet.
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BOGUSŁAW NIEMIRKA

OCHOTNICY W SIERPNIU 1920 ROKU
W BRYGADZIE MAJORA FELIKSA
JAWORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE UŁANA 
WŁADYSŁAWA GODYCKIEGO-ĆWIRKO
Z OBLAS, WŁAŚCICIELA ZAMKU W JANOWCU
Zwycięska kontrofensywa wojsk polskich w sierpniu
1920 r. miała także ważny epizod w postaci bitwy polskich 
ułanów pod Skrzeszewem i Frankopolem nad Bugiem. Tu 
w dniu 19 sierpnia 1920 r. polscy żołnierze przecięli drogę 
odwrotu bolszewikom. W boju zginęło ok. 40 ułanów,
w większości ochotników.
Bitwa pod Skrzeszewem i Frankopolem na Podlasiu była fragmentem polskiej kontrofen-
sywy znad Wieprza na tyły wojsk rosyjskich atakujących Warszawę. Wśród polskich 
jednostek znalazła się Brygada Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego, powstała
w sposób improwizowany w lecie 1920 r. Podstawowy trzon składał się z ochotników
z lubelskiego i siedleckiego, wśród nich był jeden szwadron sformowany z ochotników
z powiatu puławskiego.

Ułani Jaworskiego wyruszyli do walki 16 sierpnia 1920 r. spod Kocka. Po drodze 
opanowali Radzyń i Międzyrzec, a 18 sierpnia Mordy i Łosice. Tu otrzymano rozkaz 
prowadzenia dalej forsownego pościgu, aby przeszkodzić nieprzyjacielowi w przeprawie 
przez Bug.

Wieczorem 18 sierpnia mjr Jaworski w Mordach zdecydował się na natychmiastowy 
atak na odległe o blisko 30 km cele nad Bugiem, tj. most we Frankopolu i pobliski 
Skrzeszew. Atakowano w 2 oddzielnych kolumnach. Główny szwadron dowodzony przez 
samego Jaworskiego doszedł do mostu już w ciemnościach nocy. W brawurowym ataku 
ułani opanowali most oraz przydrożny folwark we Frankopolu. Przez kilka godzin 
nocnych ułani bronili przeprawy, podejmowali nawet nocne kontrataki w szyku konnym. 
Ponieważ napływały kolejne liczne kolumny sowieckie Polacy musieli się w końcu 
cofnąć na południe, cały czas ostrzeliwując Rosjan uciekających szosą na most.  

Druga kolumna ułanów zaatakowała o świcie Skrzeszew od południa. Ostrzeżeni 
bolszewicy użyli artylerii, ułani musieli się wycofać. Tymczasem szwadron por. 
Aleksandra Piotraszewskiego operujący samodzielnie od wschodu wsi zaatakował 
zaskoczonych Rosjanie od ich odsłoniętego lewego skrzydła i opanował błyskawicznie 
centrum wsi. Wzięto ogromne ilości jeńców i sprzętu wojskowego. W obliczu nadejścia 
kolejnych kolumn sowieckich siły polskie musiały się następnie wycofać ze wsi
w kierunku wschodnim.

Po ewakuacji Skrzeszewa dowództwo polskie szybko uporządkowało swe szeregi. 
Wobec zauważenia powstania przerwy w kolumnach rosyjskich ok. godz. 14 przeprowa-
dzono kolejny atak. Natarcie okazało się skuteczne, po raz kolejny opanowano wieś. 
Polacy, mając w swych szeregach kilku dawnych artylerzystów, uruchomili zdobyte 
armaty i zaczęli ostrzeliwać przeprawę na Bugu. Użycie artylerii przeważyło. Nieprzyjaciel 
uważając, że nadeszły nowe oddziały regularnego wojska polskiego z artylerią, podpalił 
most i wycofał się na wschodni brzeg mostu na Drohiczyn.

Bitwa, pełna dramatycznych nawrotów, zakończyła się błyskotliwym zwycięstwem 
polskich ułanów, przeprawa mostowa na wschód została zamknięta dla Rosjan. Sąsiednia 
1 Dywizja Piechoty opanowała w tym czasie Drohiczyn. Polacy w pościgu szybko ruszyli 
dalej na Białystok.

Straty ułanów były jednak poważne, zginęło blisko 40 ułanów, wśród nich byli i 16-letni 
gimnazjaliści. W boju poległ także 38-letni ułan Władysław Godycki-Ćwirko z Oblas,
z ziemiańskiej rodziny właścicieli zamku w Janowcu. Zwłoki jego zostały potem 
prawdopodobnie przeniesione z kwater żołnierskich w Skrzeszewie do rodzinnego grobu 
Godyckich-Ćwirko na cmentarzu parafialnym w Janowcu. Na ścianie zewnętrznej 
janowieckiego kościoła jego nazwisko znalazło się na ufundowanej ok. 1930 r. tablicy 
memoriałowej poległych żołnierzy 1918-1920 r., tablica zachowała się szczęśliwie do dziś.

ROMUALD TARŁOWSKI

MÓJ DZIADEK, STANISŁAW TARŁOWSKI
Mój Dziadek, Stanisław Tarłowski
z kazimierskiego rodu, żył w latach 1863 r. – 
1937 r. W roku 1892 zawarł związek 
małżeński ze Stanisławą Józefą Trojanowską 
pochodzącą także z Kazimierza, wywodzącą 
się ze znanego rodu Lubicz Niezabitowskich. 
Dochowali się siedmiorga dzieci, trzech 
synów i czterech córek.

Początek XX wieku to wzmożony ruch 
wyzwoleńczy, nasilający się opór wobec 
okupujących naszą Ojczyznę zaborców. 
Najbardziej uświadomieni, nastawieni 
patriotycznie Polacy powołują Polską 
Organizację Wojskową (POW) skupiającą 
najbardziej aktywnych obywateli, 
zdecydowanych na zbrojną walkę
z zaborcami o niepodległą, wolną Ojczyznę.

AGNIESZKA RAGAMAN

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 
W BOCHOTNICY

U podnóża Góry Szelągowej (nazwa miejscowa), od strony Bochotnicy, dawniej znajdowały 
się zabudowania mieszkalne. Dzisiaj stoi metalowy krzyż - mogiła Nieznanego Żołnierza.

Był okres II wojny światowej. W budynkach, po których dziś zostały tylko fundamenty, 
mieszkali Państwo Majewscy. Pani Majewska uczyła w Szkole Podstawowej w Bochotnicy. 
Pewnego dnia rodzina Majewskich poszła na pole. Znaleźli zwłoki. Ponieważ Niemcy 
torturowali i mordowali, to ludzie bali się, aby nie dać im pretekstu do zemsty i aby ich nie 
zabito. Dlatego Majewscy postanowili pojechać do Kazimierza Dolnego, gdzie w klasztorze 
mieściło się gestapo. Chcieli dowiedzieć się, co zrobić z ciałem. Kiedy Niemiec zapytał
o narodowość, Majewski odparł, że nie wie. Przy zabitym nie było dokumentów. „Skoro 
nie wiecie, kto to jest, zakopcie ciało do ziemi” - odrzekł Niemiec.

Majewscy wrócili do Bochotnicy i pochowali zmarłego poza swoją posiadłością, na 
wzgórzu. Aby upamiętnić i oznaczyć miejsce pochówku, prawdopodobnie Majewski, 
postawił drewniany krzyż, który z czasem uległ zniszczeniu. Obecnie na mogile stoi 
krzyż metalowy, bez tablicy nagrobnej.

Mieszkańcy Bochotnicy, Wierzchoniowa i turyści uczcili jak mogli Nieznanego Żołnierza. 
Do dziś prowadzą prace porządkowe, zapalają znicze. Najważniejsze jednak, że pamiętają. 
Odkrywają z niepamięci Tego, któremu nie dane było wrócić po wojnie do domu.

Na podstawie relacji Sołtys Bochotnicy
Pani Jadwigi Kozak
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W okręgu kazimierskim od momentu 
powstania POW jego dowódcą był Karol 
Kuzioła, mieszkaniec Kazimierza. Wśród 
jego podkomendnych znajdował się też 
Stanisław Tarłowski, rolnik na ok. 6,0 
morgach, i jak opowiadała mi Babcia, 
człowiek, który nie potrafił usiedzieć
„na miejscu“. Wciąż gdzieś jeździł, coś 
załatwiał, organizował, i niestety tylko 
dorywczo zajmował się wychowywaniem 
dzieci (a było ich siedmioro), czy pracą
w gospodarstwie. Niemal cała odpowie-

dzialność za wychowywanie dzieci i funkcjonowanie gospodarstwa spadła na żonę, 
czyli moją Babcię Stanisławę. Dzisiaj można powiedzieć, że wówczas jego dominującym 
zajęciem była zapewne działalność w POW.

Mam wrażenie, że to mogło być powodem, iż brak jest dzisiaj jakichkolwiek pamiątek po 
działalności mojego Dziadka, choć może powodem tego braku mogło być także wysiedlenie 
w 1944 roku, czyli wyrzucenie naszej rodziny z domu i wywiezienie nas do wsi Słotwiny 
i potem do Karczmisk. Nasz dom był wówczas zasiedlony przez sztab wojsk radzieckich. 
Po powrocie z wysiedlenia nasz dom zastaliśmy po prostu „ogołocony“. Praktycznie po 
Dziadku jako pamiątkę mam tylko portret (całej postaci) Marszałka Piłsudskiego, przed-
stawiający Marszałka spacerującego prawdopodobnie w Łazienkach.

Na szczęście działalność mojego Dziadka upamiętnił dowódca Karol Kuzioła w swoich 
zapiskach, a także jego współtowarzysze z POW. To ostatni żyjący członek kazimierskiego 
POW, Tadeusz Ulanowski w 1983 r., a więc w 65. rocznicę odzyskania niepodległości 
Polski w 1918 r. stworzył tzw. „Nekrolog“ upamiętniający 21 członków POW, a wśród nich 
także mojego Dziadka Stanisława Tarłowskiego.

Dzisiaj możemy się pochwalić, że w krużgankach Klasztoru OO Franciszkanów
w Kazimierzu wisi granitowa tablica upamiętniająca naszych narodowych bohaterów, 
kazimierzaków walczących o wolność Ojczyzny w szeregach Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Tablica powstała w 2019 r. z mojej inicjatywy, przy bezcennej współpracy 
kolegi Bogdana Kuzioły przechowującego do dzisiaj setki dokumentów zgromadzonych 
przez jego dziadka Karola Kuziolę, bez których dzisiaj wiedzielibyśmy o działalności
POW w Kazimierzu naprawdę bardzo niewiele.

Należy podkreślić wspaniałą postawę, zaangażowanie i nieocenioną pomoc merytoryczną 
i finansową ze strony Burmistrza Kazimierza Dolnego, p. Artura Pomianowskiego, radnej 
p. Ewy Wolnej, prezesa p. Bartłomieja Pniewskiego, Gwardiana Klasztoru O. Eliasza 
Hetmańskiego oraz p. Tadeusza Michalaka.
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BOGUSŁAW NIEMIRKA

OCHOTNICY W SIERPNIU 1920 ROKU
W BRYGADZIE MAJORA FELIKSA
JAWORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE UŁANA 
WŁADYSŁAWA GODYCKIEGO-ĆWIRKO
Z OBLAS, WŁAŚCICIELA ZAMKU W JANOWCU
Zwycięska kontrofensywa wojsk polskich w sierpniu
1920 r. miała także ważny epizod w postaci bitwy polskich 
ułanów pod Skrzeszewem i Frankopolem nad Bugiem. Tu 
w dniu 19 sierpnia 1920 r. polscy żołnierze przecięli drogę 
odwrotu bolszewikom. W boju zginęło ok. 40 ułanów,
w większości ochotników.
Bitwa pod Skrzeszewem i Frankopolem na Podlasiu była fragmentem polskiej kontrofen-
sywy znad Wieprza na tyły wojsk rosyjskich atakujących Warszawę. Wśród polskich 
jednostek znalazła się Brygada Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego, powstała
w sposób improwizowany w lecie 1920 r. Podstawowy trzon składał się z ochotników
z lubelskiego i siedleckiego, wśród nich był jeden szwadron sformowany z ochotników
z powiatu puławskiego.

Ułani Jaworskiego wyruszyli do walki 16 sierpnia 1920 r. spod Kocka. Po drodze 
opanowali Radzyń i Międzyrzec, a 18 sierpnia Mordy i Łosice. Tu otrzymano rozkaz 
prowadzenia dalej forsownego pościgu, aby przeszkodzić nieprzyjacielowi w przeprawie 
przez Bug.

Wieczorem 18 sierpnia mjr Jaworski w Mordach zdecydował się na natychmiastowy 
atak na odległe o blisko 30 km cele nad Bugiem, tj. most we Frankopolu i pobliski 
Skrzeszew. Atakowano w 2 oddzielnych kolumnach. Główny szwadron dowodzony przez 
samego Jaworskiego doszedł do mostu już w ciemnościach nocy. W brawurowym ataku 
ułani opanowali most oraz przydrożny folwark we Frankopolu. Przez kilka godzin 
nocnych ułani bronili przeprawy, podejmowali nawet nocne kontrataki w szyku konnym. 
Ponieważ napływały kolejne liczne kolumny sowieckie Polacy musieli się w końcu 
cofnąć na południe, cały czas ostrzeliwując Rosjan uciekających szosą na most.  

Druga kolumna ułanów zaatakowała o świcie Skrzeszew od południa. Ostrzeżeni 
bolszewicy użyli artylerii, ułani musieli się wycofać. Tymczasem szwadron por. 
Aleksandra Piotraszewskiego operujący samodzielnie od wschodu wsi zaatakował 
zaskoczonych Rosjanie od ich odsłoniętego lewego skrzydła i opanował błyskawicznie 
centrum wsi. Wzięto ogromne ilości jeńców i sprzętu wojskowego. W obliczu nadejścia 
kolejnych kolumn sowieckich siły polskie musiały się następnie wycofać ze wsi
w kierunku wschodnim.

Po ewakuacji Skrzeszewa dowództwo polskie szybko uporządkowało swe szeregi. 
Wobec zauważenia powstania przerwy w kolumnach rosyjskich ok. godz. 14 przeprowa-
dzono kolejny atak. Natarcie okazało się skuteczne, po raz kolejny opanowano wieś. 
Polacy, mając w swych szeregach kilku dawnych artylerzystów, uruchomili zdobyte 
armaty i zaczęli ostrzeliwać przeprawę na Bugu. Użycie artylerii przeważyło. Nieprzyjaciel 
uważając, że nadeszły nowe oddziały regularnego wojska polskiego z artylerią, podpalił 
most i wycofał się na wschodni brzeg mostu na Drohiczyn.

Bitwa, pełna dramatycznych nawrotów, zakończyła się błyskotliwym zwycięstwem 
polskich ułanów, przeprawa mostowa na wschód została zamknięta dla Rosjan. Sąsiednia 
1 Dywizja Piechoty opanowała w tym czasie Drohiczyn. Polacy w pościgu szybko ruszyli 
dalej na Białystok.

Straty ułanów były jednak poważne, zginęło blisko 40 ułanów, wśród nich byli i 16-letni 
gimnazjaliści. W boju poległ także 38-letni ułan Władysław Godycki-Ćwirko z Oblas,
z ziemiańskiej rodziny właścicieli zamku w Janowcu. Zwłoki jego zostały potem 
prawdopodobnie przeniesione z kwater żołnierskich w Skrzeszewie do rodzinnego grobu 
Godyckich-Ćwirko na cmentarzu parafialnym w Janowcu. Na ścianie zewnętrznej 
janowieckiego kościoła jego nazwisko znalazło się na ufundowanej ok. 1930 r. tablicy 
memoriałowej poległych żołnierzy 1918-1920 r., tablica zachowała się szczęśliwie do dziś.

ROMUALD TARŁOWSKI

MÓJ DZIADEK, STANISŁAW TARŁOWSKI
Mój Dziadek, Stanisław Tarłowski
z kazimierskiego rodu, żył w latach 1863 r. – 
1937 r. W roku 1892 zawarł związek 
małżeński ze Stanisławą Józefą Trojanowską 
pochodzącą także z Kazimierza, wywodzącą 
się ze znanego rodu Lubicz Niezabitowskich. 
Dochowali się siedmiorga dzieci, trzech 
synów i czterech córek.

Początek XX wieku to wzmożony ruch 
wyzwoleńczy, nasilający się opór wobec 
okupujących naszą Ojczyznę zaborców. 
Najbardziej uświadomieni, nastawieni 
patriotycznie Polacy powołują Polską 
Organizację Wojskową (POW) skupiającą 
najbardziej aktywnych obywateli, 
zdecydowanych na zbrojną walkę
z zaborcami o niepodległą, wolną Ojczyznę.

W okręgu kazimierskim od momentu 
powstania POW jego dowódcą był Karol 
Kuzioła, mieszkaniec Kazimierza. Wśród 
jego podkomendnych znajdował się też 
Stanisław Tarłowski, rolnik na ok. 6,0 
morgach, i jak opowiadała mi Babcia, 
człowiek, który nie potrafił usiedzieć
„na miejscu“. Wciąż gdzieś jeździł, coś 
załatwiał, organizował, i niestety tylko 
dorywczo zajmował się wychowywaniem 
dzieci (a było ich siedmioro), czy pracą
w gospodarstwie. Niemal cała odpowie-

dzialność za wychowywanie dzieci i funkcjonowanie gospodarstwa spadła na żonę, 
czyli moją Babcię Stanisławę. Dzisiaj można powiedzieć, że wówczas jego dominującym 
zajęciem była zapewne działalność w POW.

Mam wrażenie, że to mogło być powodem, iż brak jest dzisiaj jakichkolwiek pamiątek po 
działalności mojego Dziadka, choć może powodem tego braku mogło być także wysiedlenie 
w 1944 roku, czyli wyrzucenie naszej rodziny z domu i wywiezienie nas do wsi Słotwiny 
i potem do Karczmisk. Nasz dom był wówczas zasiedlony przez sztab wojsk radzieckich. 
Po powrocie z wysiedlenia nasz dom zastaliśmy po prostu „ogołocony“. Praktycznie po 
Dziadku jako pamiątkę mam tylko portret (całej postaci) Marszałka Piłsudskiego, przed-
stawiający Marszałka spacerującego prawdopodobnie w Łazienkach.

Na szczęście działalność mojego Dziadka upamiętnił dowódca Karol Kuzioła w swoich 
zapiskach, a także jego współtowarzysze z POW. To ostatni żyjący członek kazimierskiego 
POW, Tadeusz Ulanowski w 1983 r., a więc w 65. rocznicę odzyskania niepodległości 
Polski w 1918 r. stworzył tzw. „Nekrolog“ upamiętniający 21 członków POW, a wśród nich 
także mojego Dziadka Stanisława Tarłowskiego.

Dzisiaj możemy się pochwalić, że w krużgankach Klasztoru OO Franciszkanów
w Kazimierzu wisi granitowa tablica upamiętniająca naszych narodowych bohaterów, 
kazimierzaków walczących o wolność Ojczyzny w szeregach Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Tablica powstała w 2019 r. z mojej inicjatywy, przy bezcennej współpracy 
kolegi Bogdana Kuzioły przechowującego do dzisiaj setki dokumentów zgromadzonych 
przez jego dziadka Karola Kuziolę, bez których dzisiaj wiedzielibyśmy o działalności
POW w Kazimierzu naprawdę bardzo niewiele.

Należy podkreślić wspaniałą postawę, zaangażowanie i nieocenioną pomoc merytoryczną 
i finansową ze strony Burmistrza Kazimierza Dolnego, p. Artura Pomianowskiego, radnej 
p. Ewy Wolnej, prezesa p. Bartłomieja Pniewskiego, Gwardiana Klasztoru O. Eliasza 
Hetmańskiego oraz p. Tadeusza Michalaka.
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BOGUSŁAW NIEMIRKA

OCHOTNICY W SIERPNIU 1920 ROKU
W BRYGADZIE MAJORA FELIKSA
JAWORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE UŁANA 
WŁADYSŁAWA GODYCKIEGO-ĆWIRKO
Z OBLAS, WŁAŚCICIELA ZAMKU W JANOWCU
Zwycięska kontrofensywa wojsk polskich w sierpniu
1920 r. miała także ważny epizod w postaci bitwy polskich 
ułanów pod Skrzeszewem i Frankopolem nad Bugiem. Tu 
w dniu 19 sierpnia 1920 r. polscy żołnierze przecięli drogę 
odwrotu bolszewikom. W boju zginęło ok. 40 ułanów,
w większości ochotników.
Bitwa pod Skrzeszewem i Frankopolem na Podlasiu była fragmentem polskiej kontrofen-
sywy znad Wieprza na tyły wojsk rosyjskich atakujących Warszawę. Wśród polskich 
jednostek znalazła się Brygada Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego, powstała
w sposób improwizowany w lecie 1920 r. Podstawowy trzon składał się z ochotników
z lubelskiego i siedleckiego, wśród nich był jeden szwadron sformowany z ochotników
z powiatu puławskiego.

Ułani Jaworskiego wyruszyli do walki 16 sierpnia 1920 r. spod Kocka. Po drodze 
opanowali Radzyń i Międzyrzec, a 18 sierpnia Mordy i Łosice. Tu otrzymano rozkaz 
prowadzenia dalej forsownego pościgu, aby przeszkodzić nieprzyjacielowi w przeprawie 
przez Bug.

Wieczorem 18 sierpnia mjr Jaworski w Mordach zdecydował się na natychmiastowy 
atak na odległe o blisko 30 km cele nad Bugiem, tj. most we Frankopolu i pobliski 
Skrzeszew. Atakowano w 2 oddzielnych kolumnach. Główny szwadron dowodzony przez 
samego Jaworskiego doszedł do mostu już w ciemnościach nocy. W brawurowym ataku 
ułani opanowali most oraz przydrożny folwark we Frankopolu. Przez kilka godzin 
nocnych ułani bronili przeprawy, podejmowali nawet nocne kontrataki w szyku konnym. 
Ponieważ napływały kolejne liczne kolumny sowieckie Polacy musieli się w końcu 
cofnąć na południe, cały czas ostrzeliwując Rosjan uciekających szosą na most.  

Druga kolumna ułanów zaatakowała o świcie Skrzeszew od południa. Ostrzeżeni 
bolszewicy użyli artylerii, ułani musieli się wycofać. Tymczasem szwadron por. 
Aleksandra Piotraszewskiego operujący samodzielnie od wschodu wsi zaatakował 
zaskoczonych Rosjanie od ich odsłoniętego lewego skrzydła i opanował błyskawicznie 
centrum wsi. Wzięto ogromne ilości jeńców i sprzętu wojskowego. W obliczu nadejścia 
kolejnych kolumn sowieckich siły polskie musiały się następnie wycofać ze wsi
w kierunku wschodnim.

Po ewakuacji Skrzeszewa dowództwo polskie szybko uporządkowało swe szeregi. 
Wobec zauważenia powstania przerwy w kolumnach rosyjskich ok. godz. 14 przeprowa-
dzono kolejny atak. Natarcie okazało się skuteczne, po raz kolejny opanowano wieś. 
Polacy, mając w swych szeregach kilku dawnych artylerzystów, uruchomili zdobyte 
armaty i zaczęli ostrzeliwać przeprawę na Bugu. Użycie artylerii przeważyło. Nieprzyjaciel 
uważając, że nadeszły nowe oddziały regularnego wojska polskiego z artylerią, podpalił 
most i wycofał się na wschodni brzeg mostu na Drohiczyn.

Bitwa, pełna dramatycznych nawrotów, zakończyła się błyskotliwym zwycięstwem 
polskich ułanów, przeprawa mostowa na wschód została zamknięta dla Rosjan. Sąsiednia 
1 Dywizja Piechoty opanowała w tym czasie Drohiczyn. Polacy w pościgu szybko ruszyli 
dalej na Białystok.

Straty ułanów były jednak poważne, zginęło blisko 40 ułanów, wśród nich byli i 16-letni 
gimnazjaliści. W boju poległ także 38-letni ułan Władysław Godycki-Ćwirko z Oblas,
z ziemiańskiej rodziny właścicieli zamku w Janowcu. Zwłoki jego zostały potem 
prawdopodobnie przeniesione z kwater żołnierskich w Skrzeszewie do rodzinnego grobu 
Godyckich-Ćwirko na cmentarzu parafialnym w Janowcu. Na ścianie zewnętrznej 
janowieckiego kościoła jego nazwisko znalazło się na ufundowanej ok. 1930 r. tablicy 
memoriałowej poległych żołnierzy 1918-1920 r., tablica zachowała się szczęśliwie do dziś.

ROMUALD TARŁOWSKI

MÓJ DZIADEK, STANISŁAW TARŁOWSKI
Mój Dziadek, Stanisław Tarłowski
z kazimierskiego rodu, żył w latach 1863 r. – 
1937 r. W roku 1892 zawarł związek 
małżeński ze Stanisławą Józefą Trojanowską 
pochodzącą także z Kazimierza, wywodzącą 
się ze znanego rodu Lubicz Niezabitowskich. 
Dochowali się siedmiorga dzieci, trzech 
synów i czterech córek.

Początek XX wieku to wzmożony ruch 
wyzwoleńczy, nasilający się opór wobec 
okupujących naszą Ojczyznę zaborców. 
Najbardziej uświadomieni, nastawieni 
patriotycznie Polacy powołują Polską 
Organizację Wojskową (POW) skupiającą 
najbardziej aktywnych obywateli, 
zdecydowanych na zbrojną walkę
z zaborcami o niepodległą, wolną Ojczyznę.

W okręgu kazimierskim od momentu 
powstania POW jego dowódcą był Karol 
Kuzioła, mieszkaniec Kazimierza. Wśród 
jego podkomendnych znajdował się też 
Stanisław Tarłowski, rolnik na ok. 6,0 
morgach, i jak opowiadała mi Babcia, 
człowiek, który nie potrafił usiedzieć
„na miejscu“. Wciąż gdzieś jeździł, coś 
załatwiał, organizował, i niestety tylko 
dorywczo zajmował się wychowywaniem 
dzieci (a było ich siedmioro), czy pracą
w gospodarstwie. Niemal cała odpowie-

dzialność za wychowywanie dzieci i funkcjonowanie gospodarstwa spadła na żonę, 
czyli moją Babcię Stanisławę. Dzisiaj można powiedzieć, że wówczas jego dominującym 
zajęciem była zapewne działalność w POW.

Mam wrażenie, że to mogło być powodem, iż brak jest dzisiaj jakichkolwiek pamiątek po 
działalności mojego Dziadka, choć może powodem tego braku mogło być także wysiedlenie 
w 1944 roku, czyli wyrzucenie naszej rodziny z domu i wywiezienie nas do wsi Słotwiny 
i potem do Karczmisk. Nasz dom był wówczas zasiedlony przez sztab wojsk radzieckich. 
Po powrocie z wysiedlenia nasz dom zastaliśmy po prostu „ogołocony“. Praktycznie po 
Dziadku jako pamiątkę mam tylko portret (całej postaci) Marszałka Piłsudskiego, przed-
stawiający Marszałka spacerującego prawdopodobnie w Łazienkach.

Na szczęście działalność mojego Dziadka upamiętnił dowódca Karol Kuzioła w swoich 
zapiskach, a także jego współtowarzysze z POW. To ostatni żyjący członek kazimierskiego 
POW, Tadeusz Ulanowski w 1983 r., a więc w 65. rocznicę odzyskania niepodległości 
Polski w 1918 r. stworzył tzw. „Nekrolog“ upamiętniający 21 członków POW, a wśród nich 
także mojego Dziadka Stanisława Tarłowskiego.

Dzisiaj możemy się pochwalić, że w krużgankach Klasztoru OO Franciszkanów
w Kazimierzu wisi granitowa tablica upamiętniająca naszych narodowych bohaterów, 
kazimierzaków walczących o wolność Ojczyzny w szeregach Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Tablica powstała w 2019 r. z mojej inicjatywy, przy bezcennej współpracy 
kolegi Bogdana Kuzioły przechowującego do dzisiaj setki dokumentów zgromadzonych 
przez jego dziadka Karola Kuziolę, bez których dzisiaj wiedzielibyśmy o działalności
POW w Kazimierzu naprawdę bardzo niewiele.

Należy podkreślić wspaniałą postawę, zaangażowanie i nieocenioną pomoc merytoryczną 
i finansową ze strony Burmistrza Kazimierza Dolnego, p. Artura Pomianowskiego, radnej 
p. Ewy Wolnej, prezesa p. Bartłomieja Pniewskiego, Gwardiana Klasztoru O. Eliasza 
Hetmańskiego oraz p. Tadeusza Michalaka.
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BOGUSŁAW NIEMIRKA

OCHOTNICY W SIERPNIU 1920 ROKU
W BRYGADZIE MAJORA FELIKSA
JAWORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE UŁANA 
WŁADYSŁAWA GODYCKIEGO-ĆWIRKO
Z OBLAS, WŁAŚCICIELA ZAMKU W JANOWCU
Zwycięska kontrofensywa wojsk polskich w sierpniu
1920 r. miała także ważny epizod w postaci bitwy polskich 
ułanów pod Skrzeszewem i Frankopolem nad Bugiem. Tu 
w dniu 19 sierpnia 1920 r. polscy żołnierze przecięli drogę 
odwrotu bolszewikom. W boju zginęło ok. 40 ułanów,
w większości ochotników.
Bitwa pod Skrzeszewem i Frankopolem na Podlasiu była fragmentem polskiej kontrofen-
sywy znad Wieprza na tyły wojsk rosyjskich atakujących Warszawę. Wśród polskich 
jednostek znalazła się Brygada Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego, powstała
w sposób improwizowany w lecie 1920 r. Podstawowy trzon składał się z ochotników
z lubelskiego i siedleckiego, wśród nich był jeden szwadron sformowany z ochotników
z powiatu puławskiego.

Ułani Jaworskiego wyruszyli do walki 16 sierpnia 1920 r. spod Kocka. Po drodze 
opanowali Radzyń i Międzyrzec, a 18 sierpnia Mordy i Łosice. Tu otrzymano rozkaz 
prowadzenia dalej forsownego pościgu, aby przeszkodzić nieprzyjacielowi w przeprawie 
przez Bug.

Wieczorem 18 sierpnia mjr Jaworski w Mordach zdecydował się na natychmiastowy 
atak na odległe o blisko 30 km cele nad Bugiem, tj. most we Frankopolu i pobliski 
Skrzeszew. Atakowano w 2 oddzielnych kolumnach. Główny szwadron dowodzony przez 
samego Jaworskiego doszedł do mostu już w ciemnościach nocy. W brawurowym ataku 
ułani opanowali most oraz przydrożny folwark we Frankopolu. Przez kilka godzin 
nocnych ułani bronili przeprawy, podejmowali nawet nocne kontrataki w szyku konnym. 
Ponieważ napływały kolejne liczne kolumny sowieckie Polacy musieli się w końcu 
cofnąć na południe, cały czas ostrzeliwując Rosjan uciekających szosą na most.  

Druga kolumna ułanów zaatakowała o świcie Skrzeszew od południa. Ostrzeżeni 
bolszewicy użyli artylerii, ułani musieli się wycofać. Tymczasem szwadron por. 
Aleksandra Piotraszewskiego operujący samodzielnie od wschodu wsi zaatakował 
zaskoczonych Rosjanie od ich odsłoniętego lewego skrzydła i opanował błyskawicznie 
centrum wsi. Wzięto ogromne ilości jeńców i sprzętu wojskowego. W obliczu nadejścia 
kolejnych kolumn sowieckich siły polskie musiały się następnie wycofać ze wsi
w kierunku wschodnim.

Po ewakuacji Skrzeszewa dowództwo polskie szybko uporządkowało swe szeregi. 
Wobec zauważenia powstania przerwy w kolumnach rosyjskich ok. godz. 14 przeprowa-
dzono kolejny atak. Natarcie okazało się skuteczne, po raz kolejny opanowano wieś. 
Polacy, mając w swych szeregach kilku dawnych artylerzystów, uruchomili zdobyte 
armaty i zaczęli ostrzeliwać przeprawę na Bugu. Użycie artylerii przeważyło. Nieprzyjaciel 
uważając, że nadeszły nowe oddziały regularnego wojska polskiego z artylerią, podpalił 
most i wycofał się na wschodni brzeg mostu na Drohiczyn.

Bitwa, pełna dramatycznych nawrotów, zakończyła się błyskotliwym zwycięstwem 
polskich ułanów, przeprawa mostowa na wschód została zamknięta dla Rosjan. Sąsiednia 
1 Dywizja Piechoty opanowała w tym czasie Drohiczyn. Polacy w pościgu szybko ruszyli 
dalej na Białystok.

Straty ułanów były jednak poważne, zginęło blisko 40 ułanów, wśród nich byli i 16-letni 
gimnazjaliści. W boju poległ także 38-letni ułan Władysław Godycki-Ćwirko z Oblas,
z ziemiańskiej rodziny właścicieli zamku w Janowcu. Zwłoki jego zostały potem 
prawdopodobnie przeniesione z kwater żołnierskich w Skrzeszewie do rodzinnego grobu 
Godyckich-Ćwirko na cmentarzu parafialnym w Janowcu. Na ścianie zewnętrznej 
janowieckiego kościoła jego nazwisko znalazło się na ufundowanej ok. 1930 r. tablicy 
memoriałowej poległych żołnierzy 1918-1920 r., tablica zachowała się szczęśliwie do dziś.

ROMUALD TARŁOWSKI

MÓJ DZIADEK, STANISŁAW TARŁOWSKI
Mój Dziadek, Stanisław Tarłowski
z kazimierskiego rodu, żył w latach 1863 r. – 
1937 r. W roku 1892 zawarł związek 
małżeński ze Stanisławą Józefą Trojanowską 
pochodzącą także z Kazimierza, wywodzącą 
się ze znanego rodu Lubicz Niezabitowskich. 
Dochowali się siedmiorga dzieci, trzech 
synów i czterech córek.

Początek XX wieku to wzmożony ruch 
wyzwoleńczy, nasilający się opór wobec 
okupujących naszą Ojczyznę zaborców. 
Najbardziej uświadomieni, nastawieni 
patriotycznie Polacy powołują Polską 
Organizację Wojskową (POW) skupiającą 
najbardziej aktywnych obywateli, 
zdecydowanych na zbrojną walkę
z zaborcami o niepodległą, wolną Ojczyznę.

W okręgu kazimierskim od momentu 
powstania POW jego dowódcą był Karol 
Kuzioła, mieszkaniec Kazimierza. Wśród 
jego podkomendnych znajdował się też 
Stanisław Tarłowski, rolnik na ok. 6,0 
morgach, i jak opowiadała mi Babcia, 
człowiek, który nie potrafił usiedzieć
„na miejscu“. Wciąż gdzieś jeździł, coś 
załatwiał, organizował, i niestety tylko 
dorywczo zajmował się wychowywaniem 
dzieci (a było ich siedmioro), czy pracą
w gospodarstwie. Niemal cała odpowie-

dzialność za wychowywanie dzieci i funkcjonowanie gospodarstwa spadła na żonę, 
czyli moją Babcię Stanisławę. Dzisiaj można powiedzieć, że wówczas jego dominującym 
zajęciem była zapewne działalność w POW.

Mam wrażenie, że to mogło być powodem, iż brak jest dzisiaj jakichkolwiek pamiątek po 
działalności mojego Dziadka, choć może powodem tego braku mogło być także wysiedlenie 
w 1944 roku, czyli wyrzucenie naszej rodziny z domu i wywiezienie nas do wsi Słotwiny 
i potem do Karczmisk. Nasz dom był wówczas zasiedlony przez sztab wojsk radzieckich. 
Po powrocie z wysiedlenia nasz dom zastaliśmy po prostu „ogołocony“. Praktycznie po 
Dziadku jako pamiątkę mam tylko portret (całej postaci) Marszałka Piłsudskiego, przed-
stawiający Marszałka spacerującego prawdopodobnie w Łazienkach.

Na szczęście działalność mojego Dziadka upamiętnił dowódca Karol Kuzioła w swoich 
zapiskach, a także jego współtowarzysze z POW. To ostatni żyjący członek kazimierskiego 
POW, Tadeusz Ulanowski w 1983 r., a więc w 65. rocznicę odzyskania niepodległości 
Polski w 1918 r. stworzył tzw. „Nekrolog“ upamiętniający 21 członków POW, a wśród nich 
także mojego Dziadka Stanisława Tarłowskiego.

Dzisiaj możemy się pochwalić, że w krużgankach Klasztoru OO Franciszkanów
w Kazimierzu wisi granitowa tablica upamiętniająca naszych narodowych bohaterów, 
kazimierzaków walczących o wolność Ojczyzny w szeregach Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Tablica powstała w 2019 r. z mojej inicjatywy, przy bezcennej współpracy 
kolegi Bogdana Kuzioły przechowującego do dzisiaj setki dokumentów zgromadzonych 
przez jego dziadka Karola Kuziolę, bez których dzisiaj wiedzielibyśmy o działalności
POW w Kazimierzu naprawdę bardzo niewiele.

Należy podkreślić wspaniałą postawę, zaangażowanie i nieocenioną pomoc merytoryczną 
i finansową ze strony Burmistrza Kazimierza Dolnego, p. Artura Pomianowskiego, radnej 
p. Ewy Wolnej, prezesa p. Bartłomieja Pniewskiego, Gwardiana Klasztoru O. Eliasza 
Hetmańskiego oraz p. Tadeusza Michalaka.
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TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.
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TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

STRONA 19ODKRYĆ Z NIEPAMIĘCI



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.
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TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

STRONA 21ODKRYĆ Z NIEPAMIĘCI



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.
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TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

STRONA 23ODKRYĆ Z NIEPAMIĘCI



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.
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TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

STRONA 25ODKRYĆ Z NIEPAMIĘCI



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

Po 100 latach od Bitwy Warszawskiej
dziękujemy wszystkim żołnierzom walczącym

na frontach za to, że odzyskali dla nas wolną Polskę. 

Młodzież ze szkolnego Kółka Miłośników Historii
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TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

Dziennik Józefa
Autorstwa młodzieży ze szkolnego Kółka Miłośników Historii

Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
ze szczególnym zaangażowaniem

Małgorzaty Góreckiej, Alicji Księskiej i Weroniki Kubiś



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

14 VI 1859

Mam na imię Józek. Dziś są moje urodziny. Mam 13 lat. Mieszkam

z rodzicami i rodzeństwem w Wierzchoniowie. Mówi się, że to urocza, 

piękna i spokojna wieś. Raj na ziemi. Płynie tędy rzeka. Z podwórka 

widzę budynek papierni. Niedaleko jest pałac w Celejowie. Ten dziennik 

dostałem w prezencie od rodziców. Jestem bardzo uradowany. Będę tu 

opisywał moje przeżycia. 

1862

Wczoraj dziadek opowiadał mi o czasach, kiedy służył u samego Księcia 

Józefa w okresie Księstwa Warszawskiego. Siedzieliśmy w izbie w kuchni. 

Zacząłem wtedy myśleć o tym, jak mógłbym pomóc w odzyskaniu 

wolności. Chcę walczyć za ojczyznę tak jak dziadek! 

Obowiązek walki o wolną i niepodległą Polskę przekazał mi dziadek. 

Nauczył mnie miłości do ukochanej ojczyzny. Jest dla mnie wzorem do 

naśladowania. Chciałbym iść w jego ślady..

----------------------------------------------------------------------------------

Dziennik Józefa



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Dziennik Józefa

1863 – 1864

W mieście, w Kazimierzu Dolnym, mówią, że już pora zacząć walczyć

o niepodległość. Moskale wprowadzają coraz większy rygor. Jestem

wzburzony, ponieważ dziś aresztowali Adama. Zarzucają mu udział spisku.

Oznajmiłem ojcu, że chcę zaciągnąć się do wojska, aby walczyć o Polskę,

o której opowiadał mi dziadek. Przeraził go mój pomysł. Sam był ranny, 

kiedy walczył 32 lata temu. Na moje szczęście nie może mi zabronić, gdyż 

ukończyłem już 16 lat. Dzisiaj razem z kolegami poszedłem do punktu 

zbiorczego znajdującego się w Kazimierzu. Widzieliśmy, stojące na rynku 

oddziały studentów z Puław. Przydzielili mnie do jednego z oddziałów. Mój 

dowódca jest niewiele starszy ode mnie. Ma na imię Leon.

Dowódca Leon Frankowski poinformował nasz oddział o gotowości do 

walki. Idziemy na bój! Gdy powiedziałem o tym ojcu zmartwił się, ale wiem, 

że będzie ze mnie dumny. Przekazał mi swoją kosę, którą kiedyś walczył 

o wolność.

Znów byłem w Kazimierzu. Dziś dużo się działo. Najpierw zebranie 

w sztabie magistratu przy rynku, potem u Broniewiczów. Zaplanowaliśmy,

że odczytamy akt utworzenia Rządu Narodowego. Trzeba było bić się 

z żandarmerią. Przy okazji pościągaliśmy kilka rosyjskich orłów.



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

Dziennik Józefa

Po kilku dniach opuściliśmy Kazimierz. Na wzgórzu nad miastem 
odmówiliśmy wspólnie modlitwę z księdzem Mateuszem Serwińskim. 
Ruszamy w kierunku Sandomierza. Ojciec wiele mi opowiadał o tym 
mieście. Tam spotkał po raz pierwszy moją matkę. Pracowała w piekarni, 
gdzie kupował najlepszy chleb. Do Sandomierza nie dotarliśmy. Nocą 
zaatakowali nas Moskale. Wielu moich kolegów poniosło śmierć. Oddział 
rozproszył się po lesie, a ja ranny, zdołałem uciec do pobliskiej wioski. 
Przyjęli mnie dobrzy gospodarze, u których ukrywałem się przez jakiś 
czas. Dowiedziałem się, że mojego dowódcę, Leona Frankowskiego, 
Moskale skazali na śmierć i powiesili na szubienicy. Ksiądz Serwiński 
trafił do niewoli. Moje rany prawie się zagoiły. Sądzę, że niedługo 
wyruszę w dalszą drogę.

Wyjeżdżam. Postanowiłem dołączyć do oddziałów, które poszły walczyć 
w Góry Świętokrzyskie, podobnie jak mój stryj Józef Broniewicz. Moskale, 
za pomoc powstańcom, spalili mu folwark Walencję. Na szczęście on 
przeżył. Mimo przegranej jestem dumny, że podążam drogą mojego 
dziadka, kontynuując walkę o Polskę, jednocześnie dając innym nadzieję 
życia w wolnym kraju. Postanowiłem, że wracam do domu w Wierzchoniowie.

1870

Dowiedziałem się, że zostanę ojcem. Anna, moja ukochana, również 
jest bardzo szczęśliwa. Mamy nadzieję, że nasze dziecko pokocha Polskę 
równie mocno jak my.

----------------------------------------------------------------------------------



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

Dziennik Józefa

W tej sytuacji nie mogę przyznać się do udziału w powstaniu. Wszystkich 
wysyłają na Sybir. Na razie udało mi się  uniknąć aresztowania, mimo 
że pytali mnie co robiłem w czasie powstania. Z zawodu jestem kowalem. 
Wykonuję dobrą robotę, więc mam dużo zamówień od władz. Na chleb dla 
rodziny zawsze starczy. 

1880

Posłaliśmy dzieci do szkoły w Kazimierzu Dolnym przy szpitaliku Św. Anny. 
Muszą zdobyć wykształcenie, aby mieć w przyszłości dobrą pracę.

Najstarszy syn skarży się, ze w szkole musi mówić po rosyjsku. W domu 
mówimy z żoną po polsku, jednak we wszystkich urzędach nie wolno.
W szkole też.

1906

Wstąpiłem do straży ogniowej. Naczelnikiem jest mój przyjaciel, Kazimierz 
Ruciński.

1911

Dziś razem z Kaziem (Kazimierzem Rucińskim) byliśmy u Olka (Aleksandra 
Berensa) w Hotelu Polskim. Ugościł nas bardzo miło. Poczęstował nas 
swoim przysmakiem, tortem fasolowym, przygotowanym specjalnie z okazji 
urodzin jego żony.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

1914 – 1918

Znalazłem dziennik na strychu. Wszystkie wspomnienia wróciły. Dzieci 

są już dorosłe. Starałem się wychować je w duchu patriotyzmu. Mój 

najstarszy syn wstąpił do armii. Jest znakomitym żołnierzem, jak mój 

dziadek. Z najstarszym synem poszedłem do miasta (Kazimierza 

Dolnego). Chcemy zgłosić się na Komendę Polskiej Organizacji Wojskowej 

do komendanta Czerwińskiego (Karol Kuzioła). Nawoływałem mężczyzn 

do wstąpienia w szeregi armii. Sam jestem już za stary do walki na 

froncie. Niech idą młodzi. Dziś przejeżdżałem przez Kazimierz, ponieważ 

rozwożę prasę. Widzę, niestety, jak sytuacja mieszkańców miasta 

pogarsza się. Przez wojnę wszystko niszczeje. Niegdyś piękne kamienice 

przy rynku, popadają w ruinę. Aż strach pomyśleć co z tego zostanie. 

Wojna skończyła się! Doczekałem wolnej Polski! Nie jestem już młody. 

Za kilka dni skończę 72 lata. Nasz ukochany syn wrócił do domu. 

Dziękujemy Bogu i Najświętszej Panience, że ten koszmar się już skończył.

1919 

Myślałem, że już nigdy nie będę musiał stanąć w obronie mojej ojczyzny. 

Rzeczywistość okazała się inna. Latem, na rynku w Kazimierzu, usłyszałem 

o zbliżających się ze wschodu wojskach bolszewickich. Nie biorę udziału 

w wojnie, gdyż nie jestem sprawny fizycznie. Pomagam w magazynach. 

Wydaję plecaki, namioty czy buty. Coraz częściej widzę znajome twarze. 

Byli już Syroka, Lenart, Grzegorczyk, Przepiórka.

Dziennik Józefa

Czasem sprawdzam jak przebiegają szkolenia piechoty. Dziś widziałem 

kolejnych z mojej miejscowości. Do jednostki poszli już Pawłowski

i Wrzos. Z tego co się dowiedziałem Skocz jest w jednostce tyłowej. 

1920

Na polecenie Ministra Spraw Wojskowych otrzymałem stopień podpo-

rucznika Wojska Polskiego i stałą pensję dożywotnią, 300 marek 

miesięcznie. Byłem w Puławach, aby spotkać się z Marszałkiem Józefem 

Piłsudskim. Byłem dumny, że mogę podać mu rękę. Przyszedł list od syna. 

Napisał, że wyruszył z oddziałami z Nadwieprza w kierunku Warszawy

z kontrofensywą, tak jak wielu mieszkańców z Wierzchoniowa. Wygraliśmy 

z bolszewikami! Nasi dzielni żołnierze ocalili Polskę przed czerwoną 

zarazą! Jestem dumny z każdego walczącego kadeta, który poświęcił 

życie i ze wszystkich, którym udało się powrócić do domów.

1921

Nie wszyscy wrócili do Wierzchoniowa. Ci młodzi, którym dawałem buty 

z magazynu i ci, których uczyłem musztry niestety nie mieli szczęścia na 

froncie. Do domów nie wrócili: F. Kołodyński, J. Adamczyk, P. Woś, 

J. Skocz, S. Skocz, P. Jabłoński, K. Rodzik, S. Syroka, S. Lenart,

W. Szykuła, F. Grzegorczyk, W. Rusek, K. Pokraka, S. Pawłowski, 

P. Wrzos, J. Mokijewski, A. Przepiórka, P. Giza. Niech pamięć o poległych 

wśród mieszkańców Wierzchoniowa nigdy nie zginie!

1923

Marszałek Józef Piłsudski cztery lata temu przyznał wszystkim weteranom, 
a także i mnie, weteranowi powstania styczniowego, prawo do noszenia 
w dni uroczyste mundurów Wojsk Polskich. Dziś dostałem nowy 
mundur. Surdut jest o wiele wygodniejszy od tego, który nosiłem za 
młodu. Żona mówi, że lepiej w nim wyglądam. 

1928

 Moja rodzina się powiększa. Dziś urodził się mój pierwszy prawnuk! 
Proszę Boga i Panienkę Przenajświętszą, aby mój potomek cieszył się 
wolnością jak najdłużej. W wojsku uczono mnie, że są dwa rodzaje 
wolności: wewnętrzna, od grzechu i zewnętrzna, od nieprzyjaciela. Niech 
Wszyscy Święci mają moją rodzinę i ojczyznę w opiece. 

1933

Dziś z innymi weteranami świętuję 70. rocznicę powstania styczniowego! 
Wspominam jaki to kiedyś byłem silny i młody. Duch wolności narodu we 
mnie nie zginął, gorzej ze zdrowiem. Dostałem wyjątkowe odznaczenie – 
Krzyż Walecznych, nadany przez Komitet Obywatelski Obchodów 
70-lecia Powstania Styczniowego w Warszawie. Myślę sobie, że ja 
narodowi odwdzięczyłem się walką, teraz naród polski dba o mnie i moją 
rodzinę. Dziękuję. Szczęść Boże.

1939

Jestem chory. Czuję się coraz gorzej. Nie mogę chodzić, leżę w łóżku. Ręka 
mi się trzęsie. Myślę, co dalej i modlę się o przebaczenie za grzechy. 
Weteranów Powstania Styczniowego ledwo niecałe czterdziestu żyje. 
Teraz i na mnie przyszła pora dołączyć do reszty oddziału w szeregach 
Pana....

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

1914 – 1918

Znalazłem dziennik na strychu. Wszystkie wspomnienia wróciły. Dzieci 

są już dorosłe. Starałem się wychować je w duchu patriotyzmu. Mój 

najstarszy syn wstąpił do armii. Jest znakomitym żołnierzem, jak mój 

dziadek. Z najstarszym synem poszedłem do miasta (Kazimierza 

Dolnego). Chcemy zgłosić się na Komendę Polskiej Organizacji Wojskowej 

do komendanta Czerwińskiego (Karol Kuzioła). Nawoływałem mężczyzn 

do wstąpienia w szeregi armii. Sam jestem już za stary do walki na 

froncie. Niech idą młodzi. Dziś przejeżdżałem przez Kazimierz, ponieważ 

rozwożę prasę. Widzę, niestety, jak sytuacja mieszkańców miasta 

pogarsza się. Przez wojnę wszystko niszczeje. Niegdyś piękne kamienice 

przy rynku, popadają w ruinę. Aż strach pomyśleć co z tego zostanie. 

Wojna skończyła się! Doczekałem wolnej Polski! Nie jestem już młody. 

Za kilka dni skończę 72 lata. Nasz ukochany syn wrócił do domu. 

Dziękujemy Bogu i Najświętszej Panience, że ten koszmar się już skończył.

1919 

Myślałem, że już nigdy nie będę musiał stanąć w obronie mojej ojczyzny. 

Rzeczywistość okazała się inna. Latem, na rynku w Kazimierzu, usłyszałem 

o zbliżających się ze wschodu wojskach bolszewickich. Nie biorę udziału 

w wojnie, gdyż nie jestem sprawny fizycznie. Pomagam w magazynach. 

Wydaję plecaki, namioty czy buty. Coraz częściej widzę znajome twarze. 

Byli już Syroka, Lenart, Grzegorczyk, Przepiórka.

Dziennik Józefa

Czasem sprawdzam jak przebiegają szkolenia piechoty. Dziś widziałem 

kolejnych z mojej miejscowości. Do jednostki poszli już Pawłowski

i Wrzos. Z tego co się dowiedziałem Skocz jest w jednostce tyłowej. 

1920

Na polecenie Ministra Spraw Wojskowych otrzymałem stopień podpo-

rucznika Wojska Polskiego i stałą pensję dożywotnią, 300 marek 

miesięcznie. Byłem w Puławach, aby spotkać się z Marszałkiem Józefem 

Piłsudskim. Byłem dumny, że mogę podać mu rękę. Przyszedł list od syna. 

Napisał, że wyruszył z oddziałami z Nadwieprza w kierunku Warszawy

z kontrofensywą, tak jak wielu mieszkańców z Wierzchoniowa. Wygraliśmy 

z bolszewikami! Nasi dzielni żołnierze ocalili Polskę przed czerwoną 

zarazą! Jestem dumny z każdego walczącego kadeta, który poświęcił 

życie i ze wszystkich, którym udało się powrócić do domów.

1921

Nie wszyscy wrócili do Wierzchoniowa. Ci młodzi, którym dawałem buty 

z magazynu i ci, których uczyłem musztry niestety nie mieli szczęścia na 

froncie. Do domów nie wrócili: F. Kołodyński, J. Adamczyk, P. Woś, 

J. Skocz, S. Skocz, P. Jabłoński, K. Rodzik, S. Syroka, S. Lenart,

W. Szykuła, F. Grzegorczyk, W. Rusek, K. Pokraka, S. Pawłowski, 

P. Wrzos, J. Mokijewski, A. Przepiórka, P. Giza. Niech pamięć o poległych 

wśród mieszkańców Wierzchoniowa nigdy nie zginie!

1923

Marszałek Józef Piłsudski cztery lata temu przyznał wszystkim weteranom, 
a także i mnie, weteranowi powstania styczniowego, prawo do noszenia 
w dni uroczyste mundurów Wojsk Polskich. Dziś dostałem nowy 
mundur. Surdut jest o wiele wygodniejszy od tego, który nosiłem za 
młodu. Żona mówi, że lepiej w nim wyglądam. 

1928

 Moja rodzina się powiększa. Dziś urodził się mój pierwszy prawnuk! 
Proszę Boga i Panienkę Przenajświętszą, aby mój potomek cieszył się 
wolnością jak najdłużej. W wojsku uczono mnie, że są dwa rodzaje 
wolności: wewnętrzna, od grzechu i zewnętrzna, od nieprzyjaciela. Niech 
Wszyscy Święci mają moją rodzinę i ojczyznę w opiece. 

1933

Dziś z innymi weteranami świętuję 70. rocznicę powstania styczniowego! 
Wspominam jaki to kiedyś byłem silny i młody. Duch wolności narodu we 
mnie nie zginął, gorzej ze zdrowiem. Dostałem wyjątkowe odznaczenie – 
Krzyż Walecznych, nadany przez Komitet Obywatelski Obchodów 
70-lecia Powstania Styczniowego w Warszawie. Myślę sobie, że ja 
narodowi odwdzięczyłem się walką, teraz naród polski dba o mnie i moją 
rodzinę. Dziękuję. Szczęść Boże.

1939

Jestem chory. Czuję się coraz gorzej. Nie mogę chodzić, leżę w łóżku. Ręka 
mi się trzęsie. Myślę, co dalej i modlę się o przebaczenie za grzechy. 
Weteranów Powstania Styczniowego ledwo niecałe czterdziestu żyje. 
Teraz i na mnie przyszła pora dołączyć do reszty oddziału w szeregach 
Pana....

----------------------------------------------------------------------------------



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

POSŁOWIE DO DZIENNIKA JÓZEFA
Kim był Józef z Wierzchoniowa? Postać jest tworem fantazji grupy młodzieży
z kazimierskiej Szkoły Podstawowej, członków Kółka Miłośników Historii. Mimo, że jest 
to postać fikcyjna, nasz bohater mógł żyć na kazimierskiej ziemi. W opowieści młodzieży 
przewijają się bohaterowie jak z bajki, obok postaci fikcyjnych są też postaci autentyczne 
i przede wszystkim realia historyczne.

Józek przyszedł na świat w 1847 r. Mimo, że od ostatniego wielkiego zrywu minęło 
prawie półtorej dekady, rany po powstaniu listopadowym nie zdążyły się zagoić na dobre. 
Zaledwie rok wcześniej zakończyło się nieudane powstanie krakowskie, sąsiedni zabór 
ogarnęły krwawe wydarzenia zwane rabacją galicyjską, wkrótce Europa zacznie się 
budzić w Wiośnie Ludów.

Nasz bohater, mógł być synem listopadowego powstańca. Mógł być też wnukiem 
żołnierza armii Księstwa Warszawskiego, która pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego 
doszła do Kazimierza. Wielu rannych żołnierzu leczyło się w kazimierskim lazarecie, 
wielu też poległo, o czym wspomina tablica w kazimierskiej Farze.

W wieku 16 lat, nasz bohater mógł już sam zaciągnąć się do powstańczego oddziału
w Kazimierzu Dolnym.

Kazimierz odegrał ważną rolę w początkowym okresie powstania. W pobliskich 
Puławach zawiązał się oddział powstańczy składający się ze studentów Instytutu 
Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego. Założycielem i dowódcą oddziału był Leon 
Frankowski. Już 22 stycznia oddział wkroczył do Kazimierza. Do oddziału wstępowała 
miejscowa ludność oraz ochotnicy z terenu Lubelszczyzny. Powstańcy ulokowali swój 
sztab na Górach w folwarku Walencja, należącym do zubożałego szlachcica Józefa 
Boniewicza, herbu Radwan. Nie sposób tu pomiąć ważnej roli duchowieństwa. Zakonnik 
Franciszek Głowacki podjął się roli kapelana. Cywilnym naczelnikiem powstania został 
ksiądz proboszcz Mateusz Serwiński. Za swój udział w powstaniu został zesłany do 
Tobolska, z którego już nie wrócił. Okres tzw. ”Republiki Kazimierskiej” trwał zaledwie 
kilka dni. Pierwszego lutego 1863 r. oddział opuścił miasteczko. Na Miejskich Polach nad 
miasteczkiem żołnierze spotkali się, aby wspólnie ze swoim kapelanem pomodlić się 
przed dalszą drogą. Następnego przeprawili się przez Wisłę. Dnia 08 lutego powstańcy 
zostali z zaskoczenia zaatakowani pod Słupczą. Nierówna bitwa zakończyła sią klęską 
powstańców. Leon Frankowski został skazany i powieszony 16 czerwca 1863 r.
w Lublinie. Nasz Józef mógł z oddziałem powstańczym dojść także do Słupczy. 
Większość słabo uzbrojonych i źle wyszkolonych powstańców zginęła lub trafiła
do niewoli. Faktem jest, że część powstańców przeżyła i w śród nich mógł znaleźć się 
nasz bohater, który będąc właściwie jeszcze dzieckiem został uratowany przez życzli-
wych mu ludzi.

Jak toczyły się losy naszego Józefa po powstaniu wiemy mało. Założył rodzinę, wstąpił 
do straży ogniowej, bywał w Hotelu Polskim Berensów.

W czasie I wojny światowej, nie będąc już co prawda młodym, mógł związać się lub 
wspierać działającą na naszym obszarze Polską Organizację Wojskową. Losy kazimierskich 
peowiaków możemy poznać z publikacji pana Bogdana Kuzioły, mieszkańca Kazimierza 
Dolnego, potomka żołnierza POW. Jego wnuczka, uczennica klasy siódmej Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu, na podstawie relacji dziadka napisała artykuł znajdujący się 
w tej publikacji.

Dochodzimy wreszcie do sierpnia 1920 r. i do sławetnej Bitwy Warszawskiej, której setną 
rocznicę obchodzimy w tym roku.

Nasz bohater mimo szczerych chęci ze względu już na swój podeszły wiek nie przeszedł 
rekrutacji do armii. Jego syn mógł podtrzymać tradycje rodzinne i pójść walczyć
z bolszewicką armią. Pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego mógł wyruszyć
z kontrofensywą, która 16 sierpnia znad Bugu ruszyła na przedpola Warszawy, aby
zadać cios wrogowi.

Warto jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego akurat Wierzchoniów? To 
właśnie tam znajduje się pomnik z nazwiskami mieszkańców Wierzchoniowa i okolic, 
którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej, oddając za Ojczyznę największy dar, swoje 
własne życie.

Pięknie położona pod wzniesieniami Płaskowyżu Nałęczowskiego, przecięta przez nurty 
rzeczki Bystrej wieś była idyllą na naszej postaci. Tam spędził także ostatnie lata życia. 
W siedemdziesiątą rocznicę wybuchu powstania styczniowego w 1933 r. otrzymał jakże 
zasłużony Krzyż Walecznych. Umarł jeszcze w wolnym kraju – II Rzeczypospolitej.

Myślę, że jego los mógłby stać się kanwą powieści lub posłużyć jako scenariusz 
historycznego filmu czy nawet serialu.

Marcin Pisula
Nauczyciel i opiekun Kółka Miłośników Historii

w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym.

1914 – 1918

Znalazłem dziennik na strychu. Wszystkie wspomnienia wróciły. Dzieci 

są już dorosłe. Starałem się wychować je w duchu patriotyzmu. Mój 

najstarszy syn wstąpił do armii. Jest znakomitym żołnierzem, jak mój 

dziadek. Z najstarszym synem poszedłem do miasta (Kazimierza 

Dolnego). Chcemy zgłosić się na Komendę Polskiej Organizacji Wojskowej 

do komendanta Czerwińskiego (Karol Kuzioła). Nawoływałem mężczyzn 

do wstąpienia w szeregi armii. Sam jestem już za stary do walki na 

froncie. Niech idą młodzi. Dziś przejeżdżałem przez Kazimierz, ponieważ 

rozwożę prasę. Widzę, niestety, jak sytuacja mieszkańców miasta 

pogarsza się. Przez wojnę wszystko niszczeje. Niegdyś piękne kamienice 

przy rynku, popadają w ruinę. Aż strach pomyśleć co z tego zostanie. 

Wojna skończyła się! Doczekałem wolnej Polski! Nie jestem już młody. 

Za kilka dni skończę 72 lata. Nasz ukochany syn wrócił do domu. 

Dziękujemy Bogu i Najświętszej Panience, że ten koszmar się już skończył.

1919 

Myślałem, że już nigdy nie będę musiał stanąć w obronie mojej ojczyzny. 

Rzeczywistość okazała się inna. Latem, na rynku w Kazimierzu, usłyszałem 

o zbliżających się ze wschodu wojskach bolszewickich. Nie biorę udziału 

w wojnie, gdyż nie jestem sprawny fizycznie. Pomagam w magazynach. 

Wydaję plecaki, namioty czy buty. Coraz częściej widzę znajome twarze. 

Byli już Syroka, Lenart, Grzegorczyk, Przepiórka.

Czasem sprawdzam jak przebiegają szkolenia piechoty. Dziś widziałem 

kolejnych z mojej miejscowości. Do jednostki poszli już Pawłowski

i Wrzos. Z tego co się dowiedziałem Skocz jest w jednostce tyłowej. 

1920

Na polecenie Ministra Spraw Wojskowych otrzymałem stopień podpo-

rucznika Wojska Polskiego i stałą pensję dożywotnią, 300 marek 

miesięcznie. Byłem w Puławach, aby spotkać się z Marszałkiem Józefem 

Piłsudskim. Byłem dumny, że mogę podać mu rękę. Przyszedł list od syna. 

Napisał, że wyruszył z oddziałami z Nadwieprza w kierunku Warszawy

z kontrofensywą, tak jak wielu mieszkańców z Wierzchoniowa. Wygraliśmy 

z bolszewikami! Nasi dzielni żołnierze ocalili Polskę przed czerwoną 

zarazą! Jestem dumny z każdego walczącego kadeta, który poświęcił 

życie i ze wszystkich, którym udało się powrócić do domów.

1921

Nie wszyscy wrócili do Wierzchoniowa. Ci młodzi, którym dawałem buty 

z magazynu i ci, których uczyłem musztry niestety nie mieli szczęścia na 

froncie. Do domów nie wrócili: F. Kołodyński, J. Adamczyk, P. Woś, 

J. Skocz, S. Skocz, P. Jabłoński, K. Rodzik, S. Syroka, S. Lenart,

W. Szykuła, F. Grzegorczyk, W. Rusek, K. Pokraka, S. Pawłowski, 

P. Wrzos, J. Mokijewski, A. Przepiórka, P. Giza. Niech pamięć o poległych 

wśród mieszkańców Wierzchoniowa nigdy nie zginie!

1923

Marszałek Józef Piłsudski cztery lata temu przyznał wszystkim weteranom, 
a także i mnie, weteranowi powstania styczniowego, prawo do noszenia 
w dni uroczyste mundurów Wojsk Polskich. Dziś dostałem nowy 
mundur. Surdut jest o wiele wygodniejszy od tego, który nosiłem za 
młodu. Żona mówi, że lepiej w nim wyglądam. 

1928

 Moja rodzina się powiększa. Dziś urodził się mój pierwszy prawnuk! 
Proszę Boga i Panienkę Przenajświętszą, aby mój potomek cieszył się 
wolnością jak najdłużej. W wojsku uczono mnie, że są dwa rodzaje 
wolności: wewnętrzna, od grzechu i zewnętrzna, od nieprzyjaciela. Niech 
Wszyscy Święci mają moją rodzinę i ojczyznę w opiece. 

1933

Dziś z innymi weteranami świętuję 70. rocznicę powstania styczniowego! 
Wspominam jaki to kiedyś byłem silny i młody. Duch wolności narodu we 
mnie nie zginął, gorzej ze zdrowiem. Dostałem wyjątkowe odznaczenie – 
Krzyż Walecznych, nadany przez Komitet Obywatelski Obchodów 
70-lecia Powstania Styczniowego w Warszawie. Myślę sobie, że ja 
narodowi odwdzięczyłem się walką, teraz naród polski dba o mnie i moją 
rodzinę. Dziękuję. Szczęść Boże.

1939

Jestem chory. Czuję się coraz gorzej. Nie mogę chodzić, leżę w łóżku. Ręka 
mi się trzęsie. Myślę, co dalej i modlę się o przebaczenie za grzechy. 
Weteranów Powstania Styczniowego ledwo niecałe czterdziestu żyje. 
Teraz i na mnie przyszła pora dołączyć do reszty oddziału w szeregach 
Pana....



TOMASZ SAWICKI

MAJOR FELIKS JAWORSKI
Feliks Jaworski herbu Sas urodził się 18 października 1882 r. w majątku rodzinnym 
Cyganówce koło Kamieńca Podolskiego z ojca Ludomira i matki Moniki z Romiszewskich 
– Jaworskich, wywodzących się ze sfer ziemiańskich Podola i Wołynia. Dobra
w Cyganówce należały od wieków do rodu Jaworskich.

Jaworscy herbu Sas występują na Rusi Czerwonej i w Małopolsce, dokąd przybyli
z Węgier za czasów Władysława Jagiełły w 1431 r. Przypuszcza się, że pochodzą od 
Wanczałucha, węgierskiego grafa, który jak podaje Niesiecki „wielce sobie zasłużył za 
heroiczne odwagi i przez rycerskie dzieła”. O szlachcie tego rodu można również wiele 
otrzymać wiadomości z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Seweryn Uruski podaje, 
że otrzymali oni za panowania Władysława Jagiełły nadania -wieś Turkę, Jaworę i Ilnik. 
W 1519 roku Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze nadania.

„Z linii Jaworskich tego herbu (Sas) osiedlony na Rusi Czerwonej, a piszący się z Jawory 
Bobronicz Andrzej Antoni w 1742 r. z żoną Konstancją Siekierzyńską zostawił córki
i dwóch synów Józefa i Gabriela, którzy w 1779 r. otrzymali tytuł barona oraz tytuł 
hrabiowski”.

Matka Feliksa Jaworskiego Monika była córką Lucjana Romiszewskiego właściciela 
majątku Borbuhy koło Kamieńca. Druga córka, siostra Moniki, wyszła za mąż za księgarza 
Wolffa. Najmłodszym synem był Witold, inżynier dróg kolejowych, który w czasie
I wojny światowej kwaterował z armią rosyjską w Dobrowodach, majątku autora 
wspomnień o rodzinie Jaworskich. Pisze on, że rodzinne wyjazdy do Borbuch należały 
do ulubionych. Utrwalił się w pamięci obraz tamtejszej młodzieży, spośród której 
najbardziej zapamiętał Oskara Sulgowskiego, a drugim był Feliks Jaworski, wówczas 
dwunastoletni, chłopiec. „był to krępy mocnej budowy zawadiaka imponujący nam 
niebywałą odwagą i brawurową konną jazdą. Miał on swego kuca o nazwie Hulaj Dusza, 
konik ten był tak samo zwariowany, jak jego właściciel, na swym grzbiecie nie znosił 
jeźdźca, a gdy go się dosiadło najpierw stawał dęba, a później ruszał z kopyta i w czasie 
największego galopu raptem stawał, co powodowało salto mortale jeźdźca. Nic, więc 
dziwnego, że nikt nie odważył się go dosiadać, za wyjątkiem Fela, który trzymając się
za szyję i mocno ściskając go nogami potrafił okiełznać swego rumaka”.

We wspomnieniach rodzinnych dom w Borbuhach był niski, o kilku dużych i kilkunastu 
mniejszych ciemnych pokojach, idealny dla licznych rezydentów. Przeważały wśród nich 
liczne ciotki, a gospodarze byli niezwykle gościnni, tak, że pobyt ich przeciągał się do 
kilku dni. Wieczorami, gdy spędzająca wakacje młodzież wracała z wycieczek, odbywały 
się tańce przy dźwiękach staroświeckiego fortepianu w rytmie polek i mazurków lub 
walca, które trwały do późnej nocy. W Borbuhach podziwiano też niespotykany na owe 
czasy grający instrument mechaniczny zwany Kaliope. 

Rodzina Feliksa Jaworskiego należała do rodzin wielodzietnych. Siostry Feliksa: 
Maria ur. w 1891 r., wyszła za ziemianina; Jadwiga ur. w 1899 r. wyszła za mąż
za leśniczego Gordona; Zofia ur. w 1901 r. była wydana za mąż za Zenona Sierżyckiego 
późniejszego rotmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, majora w stanie spoczynku,
a wcześniej od 1918 roku walczącego w Dywizjonie Jazdy Majora Jaworskiego, serdecznie 
z nim zaprzyjaźnionego; Adela ur. w 1905 r. wyszła za mąż za Bronisława Teofila Piwko 
ur. 31 lipca 1884 r. majora 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, odznaczonego Krzyżem 
Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Komendanta PKU w 
Kałuszu, który zmarł w 1935 roku. Bożena, ur. w 1909 r. – w przyszłości Wielebna Matka 
Zbigniewa Jaworska – ze Zgromadzenia S.S. Urszulanek.

Bracia Feliksa: Władysław ur. w 1900 roku, Zygmunt ur. 1905 r. wachmistrz 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, wywieziony na Sybir oraz Ludwik ur. w 1903 roku zamordowany 
w czasie rewolucji przez bolszewików. Do 1917 roku rodzice Feliksa mieszkali
w Cyganówce, po wybuchu rewolucji przenieśli, się do Kijowa, a w 1918 roku wyjechali 
do Polski. Już wówczas Cyganówka została zrujnowana podobnie jak inne dwory Podola
i Wołynia. Wszyscy z rodzeństwa Feliksa kończyli szkoły w Kamieńcu Podolskim.

Nie ma dziś śladu po majątku rodzinnym, zburzono, spustoszono wszystko, „kamień na 
kamieniu nie pozostał, i trawa nie rośnie gdzie stąpał niszczyciel”, pisze autor Czarnego 
Szlaku i tamtych rubieży – Antoni Urbański. Zapewne dobra Jaworskich leżały u stóp 
kamiennego grodu Kamieńca, oblanego zewsząd rzeką Smotrycz, która obejmuje go 
swymi ramionami. Twierdza kamienna przetrwała wieki z murami, basztami, fortami
i tajemnym przejściem podziemnym. Przetrwały też echa pieśni rycerskich opiewające 
czyny rycerzy kresowych. Przemożna moc oddziaływania tych miejsc – objawiła się 
młodemu Feliksowi i zaowocowała nieco później bohaterskimi czynami.

Druga z sióstr Feliksa Jaworskiego Bożena w dniu 15 sierpnia 1985 roku w Gdyni Orłowie 
obchodziła Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej Sióstr Urszulanek jako Czcigodna i wielce 
zasłużona Jubilatka Matka Zbigniewa Jaworska.

Działalność Matki Zbigniewy była wysoko oceniana przez Kościół, któremu „służyła radą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim mądrością” jak pisał o Matce arcybiskup Bronisław 
Dąbrowski do Przewielebnej Matki Prowincjalnej Sióstr Urszulanek na okoliczność Jej 
odejścia do „Bram Niebios” w czerwcu 1993 roku. Matka Zbigniewa brała udział
w pracach międzyzakonnych podejmowanych przez Sługę Bożego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz ówczesnego Kardynała Karola Wojtyłę następnie 
papieża Jana Pawła II. Matka Zbigniewa była w Konsulacie Zakonów i Zgromadzeń 
Żeńskich oraz Przełożoną Prowincjalną w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek. Jedną z cech 
charakteru Wielmożnej Matki Zbigniewy była „nieustraszona, odwaga wobec wrogów
w czasie wojny – zdobywanie sercem nawet nieprzyjaciół – przybliżała wiele dusz do 
Chrystusa Pana”. 

Młody Feliks ukończył ośmioklasowe gimnazjum filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął wyższe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i w Dublanach. W rubryce „zawód” w karcie ewidencyjnej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich 
podawał zawód rolnik. Wojna 1914 r. przerwała jego studia agrarne i los jak wielu 
innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki. Nigdy nie ożenił się, chociaż miał narzeczoną 
pannę Laskowską.

Według danych z dokumentów wojskowych w 1914 r. Feliks Jaworski wstępuje jako 
ochotnik do 2 Pułku Ułanów (Huzarów) w armii rosyjskiej. Od l. VII. do l. X. 1915 r. 
odbywa szkolenie w Szkole Kawalerii w Elizawetgrodzie, którą kończy z wyróżnieniem. 
Od 1. X do l. XII. 1915 r. jako młodszy oficer – podporucznik służy w 17 Pułku Huzarów 
Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca 1917 r. odbywa służbę w Pułku Strzelców 
Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem walczy w Polskim Szturmowym 
Szwadronie Huzarów będąc jego dowódcą.Wreszcie od 15. X. 1917 r. do 10. VI. 1918 r. – 
Feliks Jaworski dowodzi Oddziałem Partyzanckim, stacjonującym w Płoskirowie.

Oto podany w skrócie zapis przebiegu służby wojskowej przed l. XI. 1918 r. Zofia 
Kossak-Szczucka pisała w „Pożodze” o Feliksie Jaworskim: „Jaworski miał młodą 
zamkniętą twarz … . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i podporządko-
wywać. Cechowała go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej 
powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia ludzi, wzbudzenia 
w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego przywiązania. Siła ujarzmiająca. Kochał 
swych żołnierzy miłością dziką i czułą zarazem. A żołnierze ubóstwiali go bez pamięci”. 
Wśród żołnierzy majora Jaworskiego znajdował się też Leon Kozłowski, ostatni właściciel 
zamku w Janowcu. Wraz z majorem brał udział we wszystkich poniżej opisanych 
działaniach szlaku bojowego majora.

W styczniu 1917 r. wstąpił do 3 Pułku Strzelców Legionu Puławskiego, gdzie dowodził 
Oddziałem Konnym Zwiadowców. Następnie w okresie tworzenia się polskich formacji 
wojskowych w Rosji, 7. IV. 1917 r. utworzył Polski Szturmowy Szwadron Huzarów, na 
którego czele walczył w składzie różnych jednostek, aż do załamania się frontu rosyjskiego. 
Po przejściu ze szwadronem w rejon Płoskirowa walczył z bandami w obronie życia
i mienia społeczeństwa polskiego na Ukrainie. W bitwie pod Antoninami Jaworski 
odniósł sześć ran postrzałowych. 22. I. 1918 r. wszedł ze szwadronem pod nazwą 
Dywizjon Szwoleżerów w skład III Korpusu, gdzie następnie sformował Pułk Szwoleżerów. 
W marcu 1918 r. został mianowany na rotmistrza przez dowódcę III Korpusu,
gen. Michaelisa. W czasie kapitulacji korpusu ukrył broń i rynsztunek po okolicznych 
dworach i nie tracąc kontaktu ze swoimi szwoleżerami, stanął w Ludwipolu na czele 
tajnej organizacji wojskowej dla samoobrony przed bandami bolszewickimi. W listopadzie 
na wieść o wskrzeszeniu państwa polskiego wyruszył na czele małego oddziału 
szwoleżerów do Polski, staczając po drodze walki z bolszewikami, przedarł się do 
Włodzimierza Wołyńskiego do grupy mjr. Bończy – Uzdowskiego. W składzie tej grupy 
od 18. XII. 1918 r. jako dowódca szwadronu brał udział we wszystkich walkach
w obszarze Włodzimierza Wołyńskiego i był ranny. Od lutego 1919 r. dowodził Dywizjonem 
Jazdy Kresowej i w marcu uzyskał stopień majora. Na froncie wołyńskim pod Torczynem, 

po śmierci mjr. Lisa – Kuli, objął dowództwo jego grupy i brał z nią udział w zdobyciu 
Łucka, a potem w akcji bojowej 1 Dywizji Piechoty gen. Hallera. Po wcieleniu Dywizjonu 
Jazdy Kresowej we wrześniu 1919 r., do 1 Pułku Strzelców Konnych, przemianowanego 
następnie na IV Wołyński Dywizjon 1 PSK, dowodził grupą na froncie poleskim i brał 
udział w walkach podczas wiosennej ofensywy w 1920 r. W czasie odwrotu 17. VI. 1920 r. 
ponownie został ranny, ale już w lipcu 1920 r. zorganizował oddział pod nazwą Jazda 
Ochotnicza mjr. Jaworskiego, na którego czele wszedł w skład grupy uderzeniowej, 
działającej bezpośrednio pod rozkazami Naczelnego Wodza. Po przełamaniu frontu brał 
udział w pościgu za rozbitymi wojskami bolszewickimi aż do 19. VIII. 1920 r. W tym dniu 
został ranny pod Frankopolem. Po wyjściu ze szpitala jesienią 1920 r. zorganizował
19 Pułk Ułanów, na czele którego od grudnia 1920 r. do czerwca 1921 r. patrolował linię 
demarkacyjną polsko – sowiecką nad Dźwiną. Po wojnie, w czasie kolejnej służby w 2 pułku 
szwoleżerów i 7 pułku ułanów od maja 1921 r. do listopada 1923 r., odbył kurs dla dowódców 
pułków w Rembertowie. 1. XI. 1923 r. przeszedł na własną prośbę do rezerwy, zaś 30. III. 
1925 r. został zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego na podstawie 
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Zmarł po roku 1933, po tym roku jego los jest 
okryty tajemnicą. Uzyskał następujące polskie odznaczenia wojskowe: Virtuti Militari 
klasy V, Krzyż Walecznych – czterokrotnie i odznaki za rany – pięciokrotnie.

Feliks Jaworski był postacią kresowego zagończyka, mężnego rycerza, jakby wyjętą 
z trylogii Sienkiewicza, człowiekiem, którego żywiołem była walka w obronie kresów 
dawnej Rzeczypospolitej.

Powyższy tekst jest kompilacją tekstu opublikowanego w Ułanie Wołyńskim nr 31. Rok 
2007 pt. Korzenie i gniazdo rodowe autorstwa Pani Hanny Różyckiej i wpisu w Wikipedii. 

ZUZANNA CELEJ

PATRIOTYZM RODZINNY
WIKTORIA I KAROL KUZIOŁA
Karol Kuzioła urodził się w Karczmiskach 4 listopada 1883 r. Było to zaledwie 20 lat po 
Powstaniu Styczniowym, o którym pamięć wśród ludzi była wciąż jeszcze żywa. Tam 
też ukończył szkołę powszechną, dzięki czemu umiał czytać i pisać. W 1905 r. wstąpił do 
PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) i włączył się aktywnie w wiele akcji przeciw 
zaborcom.

Ulubioną prasą Karola była gazeta „Lud Polski” – o silnych akcentach niepodległościowych. 
W 1907 r. za swoją działalność na rzecz odzyskania niepodległości był prześladowany
i musiał uciekać za granice. Przez trzy lata przebywał na emigracji we Włoszech, 
Niemczech i Austrii, dzięki czemu biegle poznał język niemiecki. Po powrocie do 
ojczyzny w 1910 r. ożenił się z Wiktorią Kijańską i otworzył zakład szewski. Oboje bardzo 
aktywnie działali w Związku Strzeleckim Ziemi Radomskiej. Karol Kuzioła brał udział

w różnych akcjach, natomiast Wiktoria była kurierką – przenosiła informacje i rozkazy. 
Miała pseudonim „Wisła”. W 1915 r. Karol wyjechał do Lublina i wstąpił do Pierwszej 
Brygady Legionów.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego został oddelegowany do Kazimierza Dolnego, gdzie 
miał utworzyć miejscową komendę POW (Polska Organizacja Wojskowa). Został jej 
komendantem pod pseudonimem „Czerniawski”. Aktywnie angażował się w działalność 
w Kazimierzu poprzez organizowanie wieców, odczytów, kolportażu nielegalnej prasy 
oraz ćwiczenia z uczestnikami .

W 1916 r. Austriacy przeprowadzili w jego domu rewizję - zarekwirowali karabin
i podziemną prasę. Karol ukrywał się przez trzy miesiące, a potem został aresztowany.
W 1918 r. w maju odbyła się rozprawa i został skazany na więzienie. Wyszedł na 
wolność w październiku 1918 r., a 1 listopada wraz ze swoim oddziałem (POW), uzbrojeni 
jedynie w jeden karabin i trzy pistolety rozbroili posterunek wojsk austriackich
i niemieckich w Kazimierzu Dolnym. Następnego dnia brali również udział w rozbrajaniu 
zaborców w Puławach. W czasie aktywnej działalności Karola jako komendanta, jego 
żona Wiktoria również czynnie działała w POW i organizowała pomoc dla żołnierzy 
polskich walczących na froncie Wołyńskim na Ukrainie, organizując wysyłkę paczek 
żywnościowych. Na podstawie zachowanych dość liczne dokumentów z tego okresu
i lat późniejszych, mój dziadek Bogdan Kuzioła napisał książkę „Droga do wolności Karol
i Wiktoria Kuzioła 1918-2018”. Również wspólnie z potomkiem jednego z członków POW 
Romualdem Tarłowskim, wnukiem Stanisława – zainicjowali wmurowanie tablicy 
pamiątkowej na krużgankach klasztoru ojców reformatów poświęconej pamięci
39 członków POW w Kazimierzu Dolnym.

Ja jako potomek Wiktorii i Karola Kuzioła, jestem dumna, że moi przodkowie tak czynnie 
walczyli o odzyskanie naszej niepodległości. To właśnie dzięki takim jak oni, po ponad 
123 latach pod zaborami Polska stała się wolnym krajem, który na nowo zaistniał na 
mapie Europy. 

ANNA EWA SORIA

JAN TADEUSZ KSIĘSKI (1898 – 1957).
ZA PAN BRAT Z WOJNĄ I MUZYKĄ
Ze zdjęć spogląda na nas młody mężczyzna o zamglonym, łagodnym spojrzeniu. Mundur 
i broń niewątpliwie dodają mu powagi, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że żołnierska 
przygoda to nie jest dla niego zajęcie. A jednak to właśnie z wojskiem Jan Tadeusz 
Księski z Kazimierza na wiele lat związał swoje losy.

- Ojciec urodził się w Kazimierzu 24 czerwca 1898 r. Była wtedy wielka burza
z piorunami i ojciec takie burzowe miał życie – mówi syn Jan Księski.

Burza dziejowa 1920 r. omal mu tego życia nie odebrała. W bitwie nad Berezyną dostał 
się do niewoli bolszewickiej. Zachorował ciężko na zapalenie płuc. - Cud, że w ogóle 
przeżył – wspomina syn.

I to był początek końca przygody z wojskiem. Pogłębiające się problemy ze zdrowiem 
zmusiły go ostatecznie do wystąpienia ze służby w 1934 r. Zanim jednak do tego doszło, 
Jan Tadeusz Księski walczył w szeregach Legionów Polskich, Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej, w oddziale partyzanckim rtm. Królikowskiego, w 4 Pułku Strzelców Konnych 
Kresowych armii gen. Hallera, by ostatecznie służyć w Centrum Szkolenia Kadry
w Grudziądzu. Początki jego przygody z wojskiem sięgają czasów, gdy jako student 
konserwatorium muzycznego w Warszawie związał się z ruchem konspiracyjnym. 
Pasjonowała go bowiem muzyka, a słuch miał podobno absolutny. Studia jednak 
przerwała wojna. Latem 1915 r. wrócił do rodziny, którą zawierucha wojenna wygnała
do Wąwolnicy.

- Jako nastawiony patriotycznie z orientacją na Piłsudskiego, rozpowiadałem wszystko 
to, com słyszał i nauczył się w konspiracji warszawskiej – wspomina w swoim pamiętniku 
Jan Tadeusz Księski. 

Rwał się do walki, widząc w wojnie szansę na odzyskanie niepodległości dla Polski. 
Razem z kolegą z Wąwolnicy o nazwisku Siwiec, zwerbowali sześciu innych i stawili
się na punkcie werbunkowo – kwaterunkowym Legionów Polskich w Nałęczowie. 

- Tam po przespanej nocy załadowaliśmy się na wozy dworskie drabiniaste i ze śpiewem 
ruszyliśmy do Lublina – wspomina dalej pod datą 4 sierpnia 1915 r. – W gmachu 
podominikańskim dostaliśmy kwaterę, mundury, czapki z orzełkami polskimi! I staliśmy 
się pierwszymi żołnierzami Polski walczącej o Niepodległość. 

I o tę Niepodległość walczył na froncie wołyńskim w szeregach Lubelskiej Kompanii 
Kadrowej. Bronią i… kornetem!

- Pewnego dnia w rozkazie dziennym umieszczono: wszyscy żołnierze muzykalni 
zameldują się w adiutanturze pułku. Zameldowaliśmy się razem z Siwcem. Obecny
w adiutanturze kapelmistrz przeegzaminował nas, powiedział, że się nadajemy. Na drugi 
dzień dostaliśmy przydział do orkiestry. Ja dostałem kornet, a Siwiec klarnet. Kuliśmy 
gamy codziennie, wydając dźwięki podobne do wszystkiego, lecz nie do muzyki. Ale
po tygodniu poszło.

Poszło tak dobrze, że Księski został wkrótce „pisarzem nut”. Stawiano go za wzór 
muzykalności. 

- Kapelmistrz mnie objaśniał o słuchu absolutnym, który posiadałem w wysokim stopniu. 
Zrobił na przykład taką próbę: kazał ćwiczyć harmonistom marsza „Olimpia” a mnie 
wyjść na podwórze i słuchać. To było rano. Na wieczór kazał mi zagrać tego marsza. 
Wykonałem go bezbłędnie. Księski zyskał w pułku nowy pseudonim: Jasio Absolutny.

Tak muzyka i wojna szły w parze z Księskim aż do 1917 r., kiedy to zachorował i wyjechał 
do domu na rekonwalescencję. Pod jego nieobecność dowództwo niemieckie zażądało od 
oddziałów Piłsudskiego złożenia nowej przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. 

- Na to po chwili milczenia rozległ się przeraźliwy gwizd! W taki sposób 5 pułk zuchowatych 
odmówił złożenia przysięgi – tak kryzys przysięgowy, po którym legionistów rozbrojono
i internowano w obozach opisuje Księski, którego tylko choroba uchroniła przed losem kolegów. 
Jego 10 - dniowy urlop okazał się… bezterminowy: nie było już dokąd z niego wracać.

Księski wkrótce zaciągnął się do Polskiej Organizacji Wojskowej i założył koło POW
w Wąwolnicy. 

- Służba polegała na gromadzeniu broni, agitacji, rozprzestrzenianiu bibuły i przeszkadzaniu 
Austriakom we wszystkim, co się nawinęło – czytamy w jego wspomnieniach. 

Za tę działalność Księski trafił do więzienia w Puławach. Groziła mu nawet – jako 
żołnierzowi – kara śmierci. Ostatecznie wcielono go karnie do wojska. Kiedy odmówił
w Warszawie złożenia przysięgi, trafił do obozu w Szczypiornie, gdzie spotkał się
z dawnymi kolegami z pułku. Zwolniono go dopiero 24 czerwca 1918 r.

Po powrocie do domu znów zaangażował się w działalność POW. Od 2 listopada rozbrajał 
już posterunki austriackie w Wąwolnicy i okolicznych miejscowościach. Czy także
w Kazimierzu? W pamiętniku nie ma o tym wzmianki. Księski wspomina, że Austriacy 
poddawali się bez walki. Dopiero w Niezabitowie peowiacy natrafili na opór „i to Polaków 
i Ukraińców austriackich”. Jan Księski został wtedy ranny w rękę, którą udało się 
wyleczyć dzięki pomocy lekarzy szpitala w Puławach. Podczas tych akcji peowiacy 
zdobyli tyle sprzętu wojskowego – jak pisze Księski – „że można było zaopatrzyć w 
sprzęt dobrą kompanię wojska”.

Broń przydała się zapewne i kompanii puławskiej, wraz z którą Księski po wyleczeniu 
ręki udał się do Lublina, gdzie został wcielony do 23 p.p. Tu jednak znowu zamienił 
karabin na klarnet i w randze sierżanta został szefem orkiestry pułkowej, którą przyszło 
mu zorganizować i prowadzić. Wreszcie w lutym, 1919 r. mając 42 muzyków zaczęliśmy 
robić próby. Orkiestranci byli to przeważnie ludzie fachowi tak, że trudności wielkich
ze szkoleniem nie było. Za miesiąc graliśmy już dobrze. Orkiestra wojskowa Księskiego 
koncertowała nie tylko w jednostce, ale także 2 razy w tygodniu w Parku Lubelskim. 
Młody sierżant założył też wraz z kolegami zespół muzyczny, który regularnie grywał
w lubelskim kinie, w kasynie, a nawet – już po cywilnemu – w kabarecie.

- Mieliśmy szerokie znajomości i powodzenie u dziewcząt – pisze Księski. – Zgrabne 
mundury, spodnie czarne z wypustkami, no i mordy niebrzydkie wzbudzały sympatię
u panien lubelskich, zwłaszcza że pieniędzy nam nigdy nie brakło.

Muzyka i służba – te dwie pasje w życiu Jana Tadeusza Księskiego nieustannie się ze 
sobą przeplatały. Kiedy wybuchła wojna polsko – bolszewicka, klarnet znów przyszło 
odłożyć do futerału. Księski trafił do partyzanckiego oddziału rtm. Królikowskiego.

- Po rozpatrzeniu się skóra mi nieco ścierpła. Z otoczenia bądź co bądź cywilizowanego 
wpadłem w dzikie towarzystwo opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”.  
Różnojęzyczne, umundurowane cudacznie, o wejrzeniach zbójeckich, w papachach, 
nieróżniące się niczym od watach tatarskich. I to ma być wojsko walczące o wolną 
Polskę? Jednak rotmistrz Królikowski potrafił to trzymać w bezwzględnym posłuszeń-
stwie i uległości – dziwił się Księski. – Służba polegała na wysyłaniu patroli, które nieraz 
zapuszczały się 20 – 25 km poza linię frontu. Tam nic niespodziewających się bolszewików 
napadano, rabowano co się dało, na ostatek nakłuto, nastrzelano i …dęba do swoich! 
Zawsze prawie bez strat własnych. Taką brawurę mogli stosować tylko tacy straceńcy, 
na jakich los mi kazał patrzeć.

Po miesiącu walk żołnierze Królikowskiego zostali internowani we Lwowie, a potem 
wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych Kresowych armii gen. Hallera w błękitnych 
mundurach poszli na front pod Tarnopolem walcząc w wojnie polsko – ukraińskiej. 
Księski wspomina ciężkie boje pod dowództwem francuskich oficerów, bowiem armia 
Hallera sformowała się jeszcze w czasie I wojny światowej we Francji spośród ochotników.

Po podpisaniu rozejmu między wojskami ukraińskimi i Polską 1 września 1919 r., front 
znalazł się poza działaniami wojennymi i jego dywizje zostały wysłane do innych 
związków operacyjnych lub rozformowane. Księski trafił do nowo powstałej Szkoły 
Podoficerów Jazdy w Przemyślu.

- Mnie wciągnięto na etat i polecono zorganizować kancelarię komendy, nie dając ani 
pióra, ani papieru – wspomina w pamiętniku.

Rozkaz udało się wypełnić dzięki pomocy kolegów. W Przemyślu do 5 sierpnia 1919 r. był
w służbie zasadniczej, potem służył już jako żołnierz zawodowy. W sierpniu przeniesiono 
go do Centrum Szkolenia Kadry w Grudziądzu, skąd w 1920 r. wyruszył na Front 
Północny, gdzie w bitwie nad Berezyną, która trwała od 14 maja do 10 czerwca 1920 r., 
dostał się do niewoli.

Jan Tadeusz Księski służył w Wojsku Polskim w sumie 19 lat, zamieniając akordeon na 
karabin, to karabin na klarnet. W 1934 r. osiadł z żoną i dziećmi w rodzinnym Kazimierzu. 
I powrócił znów do muzyki. Jako świetny akordeonista założył zespół muzyczny,
w którym grali także Piotr Tadeusz Kuzioła (perkusja), Longin Wasiłek (saksofon 
tenorowy) i Zygmunt Madejski (skrzypce).

Zespół przygrywał na weselach, zabawach karnawałowych, balach sylwestrowych, 
dancingach, a nawet sporadycznie na choinkach dla dzieci, połączonych z przyjęciem dla 
rodziców – wspomina Bogdan Kuzioła, syn Piotra Tadeusza Kuzioły, jednego z członków 
zespołu. 

Zespół znany był w całej okolicy.

POSŁOWIE DO DZIENNIKA JÓZEFA
Kim był Józef z Wierzchoniowa? Postać jest tworem fantazji grupy młodzieży
z kazimierskiej Szkoły Podstawowej, członków Kółka Miłośników Historii. Mimo, że jest 
to postać fikcyjna, nasz bohater mógł żyć na kazimierskiej ziemi. W opowieści młodzieży 
przewijają się bohaterowie jak z bajki, obok postaci fikcyjnych są też postaci autentyczne 
i przede wszystkim realia historyczne.

Józek przyszedł na świat w 1847 r. Mimo, że od ostatniego wielkiego zrywu minęło 
prawie półtorej dekady, rany po powstaniu listopadowym nie zdążyły się zagoić na dobre. 
Zaledwie rok wcześniej zakończyło się nieudane powstanie krakowskie, sąsiedni zabór 
ogarnęły krwawe wydarzenia zwane rabacją galicyjską, wkrótce Europa zacznie się 
budzić w Wiośnie Ludów.

Nasz bohater, mógł być synem listopadowego powstańca. Mógł być też wnukiem 
żołnierza armii Księstwa Warszawskiego, która pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego 
doszła do Kazimierza. Wielu rannych żołnierzu leczyło się w kazimierskim lazarecie, 
wielu też poległo, o czym wspomina tablica w kazimierskiej Farze.

W wieku 16 lat, nasz bohater mógł już sam zaciągnąć się do powstańczego oddziału
w Kazimierzu Dolnym.

Kazimierz odegrał ważną rolę w początkowym okresie powstania. W pobliskich 
Puławach zawiązał się oddział powstańczy składający się ze studentów Instytutu 
Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego. Założycielem i dowódcą oddziału był Leon 
Frankowski. Już 22 stycznia oddział wkroczył do Kazimierza. Do oddziału wstępowała 
miejscowa ludność oraz ochotnicy z terenu Lubelszczyzny. Powstańcy ulokowali swój 
sztab na Górach w folwarku Walencja, należącym do zubożałego szlachcica Józefa 
Boniewicza, herbu Radwan. Nie sposób tu pomiąć ważnej roli duchowieństwa. Zakonnik 
Franciszek Głowacki podjął się roli kapelana. Cywilnym naczelnikiem powstania został 
ksiądz proboszcz Mateusz Serwiński. Za swój udział w powstaniu został zesłany do 
Tobolska, z którego już nie wrócił. Okres tzw. ”Republiki Kazimierskiej” trwał zaledwie 
kilka dni. Pierwszego lutego 1863 r. oddział opuścił miasteczko. Na Miejskich Polach nad 
miasteczkiem żołnierze spotkali się, aby wspólnie ze swoim kapelanem pomodlić się 
przed dalszą drogą. Następnego przeprawili się przez Wisłę. Dnia 08 lutego powstańcy 
zostali z zaskoczenia zaatakowani pod Słupczą. Nierówna bitwa zakończyła sią klęską 
powstańców. Leon Frankowski został skazany i powieszony 16 czerwca 1863 r.
w Lublinie. Nasz Józef mógł z oddziałem powstańczym dojść także do Słupczy. 
Większość słabo uzbrojonych i źle wyszkolonych powstańców zginęła lub trafiła
do niewoli. Faktem jest, że część powstańców przeżyła i w śród nich mógł znaleźć się 
nasz bohater, który będąc właściwie jeszcze dzieckiem został uratowany przez życzli-
wych mu ludzi.

Jak toczyły się losy naszego Józefa po powstaniu wiemy mało. Założył rodzinę, wstąpił 
do straży ogniowej, bywał w Hotelu Polskim Berensów.

W czasie I wojny światowej, nie będąc już co prawda młodym, mógł związać się lub 
wspierać działającą na naszym obszarze Polską Organizację Wojskową. Losy kazimierskich 
peowiaków możemy poznać z publikacji pana Bogdana Kuzioły, mieszkańca Kazimierza 
Dolnego, potomka żołnierza POW. Jego wnuczka, uczennica klasy siódmej Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu, na podstawie relacji dziadka napisała artykuł znajdujący się 
w tej publikacji.

Dochodzimy wreszcie do sierpnia 1920 r. i do sławetnej Bitwy Warszawskiej, której setną 
rocznicę obchodzimy w tym roku.

Nasz bohater mimo szczerych chęci ze względu już na swój podeszły wiek nie przeszedł 
rekrutacji do armii. Jego syn mógł podtrzymać tradycje rodzinne i pójść walczyć
z bolszewicką armią. Pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego mógł wyruszyć
z kontrofensywą, która 16 sierpnia znad Bugu ruszyła na przedpola Warszawy, aby
zadać cios wrogowi.

Warto jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego akurat Wierzchoniów? To 
właśnie tam znajduje się pomnik z nazwiskami mieszkańców Wierzchoniowa i okolic, 
którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej, oddając za Ojczyznę największy dar, swoje 
własne życie.

Pięknie położona pod wzniesieniami Płaskowyżu Nałęczowskiego, przecięta przez nurty 
rzeczki Bystrej wieś była idyllą na naszej postaci. Tam spędził także ostatnie lata życia. 
W siedemdziesiątą rocznicę wybuchu powstania styczniowego w 1933 r. otrzymał jakże 
zasłużony Krzyż Walecznych. Umarł jeszcze w wolnym kraju – II Rzeczypospolitej.

Myślę, że jego los mógłby stać się kanwą powieści lub posłużyć jako scenariusz 
historycznego filmu czy nawet serialu.

Marcin Pisula
Nauczyciel i opiekun Kółka Miłośników Historii

w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym.

1914 – 1918

Znalazłem dziennik na strychu. Wszystkie wspomnienia wróciły. Dzieci 

są już dorosłe. Starałem się wychować je w duchu patriotyzmu. Mój 

najstarszy syn wstąpił do armii. Jest znakomitym żołnierzem, jak mój 

dziadek. Z najstarszym synem poszedłem do miasta (Kazimierza 

Dolnego). Chcemy zgłosić się na Komendę Polskiej Organizacji Wojskowej 

do komendanta Czerwińskiego (Karol Kuzioła). Nawoływałem mężczyzn 

do wstąpienia w szeregi armii. Sam jestem już za stary do walki na 

froncie. Niech idą młodzi. Dziś przejeżdżałem przez Kazimierz, ponieważ 

rozwożę prasę. Widzę, niestety, jak sytuacja mieszkańców miasta 

pogarsza się. Przez wojnę wszystko niszczeje. Niegdyś piękne kamienice 

przy rynku, popadają w ruinę. Aż strach pomyśleć co z tego zostanie. 

Wojna skończyła się! Doczekałem wolnej Polski! Nie jestem już młody. 

Za kilka dni skończę 72 lata. Nasz ukochany syn wrócił do domu. 

Dziękujemy Bogu i Najświętszej Panience, że ten koszmar się już skończył.

1919 

Myślałem, że już nigdy nie będę musiał stanąć w obronie mojej ojczyzny. 

Rzeczywistość okazała się inna. Latem, na rynku w Kazimierzu, usłyszałem 

o zbliżających się ze wschodu wojskach bolszewickich. Nie biorę udziału 

w wojnie, gdyż nie jestem sprawny fizycznie. Pomagam w magazynach. 

Wydaję plecaki, namioty czy buty. Coraz częściej widzę znajome twarze. 

Byli już Syroka, Lenart, Grzegorczyk, Przepiórka.

Czasem sprawdzam jak przebiegają szkolenia piechoty. Dziś widziałem 

kolejnych z mojej miejscowości. Do jednostki poszli już Pawłowski

i Wrzos. Z tego co się dowiedziałem Skocz jest w jednostce tyłowej. 

1920

Na polecenie Ministra Spraw Wojskowych otrzymałem stopień podpo-

rucznika Wojska Polskiego i stałą pensję dożywotnią, 300 marek 

miesięcznie. Byłem w Puławach, aby spotkać się z Marszałkiem Józefem 

Piłsudskim. Byłem dumny, że mogę podać mu rękę. Przyszedł list od syna. 

Napisał, że wyruszył z oddziałami z Nadwieprza w kierunku Warszawy

z kontrofensywą, tak jak wielu mieszkańców z Wierzchoniowa. Wygraliśmy 

z bolszewikami! Nasi dzielni żołnierze ocalili Polskę przed czerwoną 

zarazą! Jestem dumny z każdego walczącego kadeta, który poświęcił 

życie i ze wszystkich, którym udało się powrócić do domów.

1921

Nie wszyscy wrócili do Wierzchoniowa. Ci młodzi, którym dawałem buty 

z magazynu i ci, których uczyłem musztry niestety nie mieli szczęścia na 

froncie. Do domów nie wrócili: F. Kołodyński, J. Adamczyk, P. Woś, 

J. Skocz, S. Skocz, P. Jabłoński, K. Rodzik, S. Syroka, S. Lenart,

W. Szykuła, F. Grzegorczyk, W. Rusek, K. Pokraka, S. Pawłowski, 

P. Wrzos, J. Mokijewski, A. Przepiórka, P. Giza. Niech pamięć o poległych 

wśród mieszkańców Wierzchoniowa nigdy nie zginie!

1923

Marszałek Józef Piłsudski cztery lata temu przyznał wszystkim weteranom, 
a także i mnie, weteranowi powstania styczniowego, prawo do noszenia 
w dni uroczyste mundurów Wojsk Polskich. Dziś dostałem nowy 
mundur. Surdut jest o wiele wygodniejszy od tego, który nosiłem za 
młodu. Żona mówi, że lepiej w nim wyglądam. 

1928

 Moja rodzina się powiększa. Dziś urodził się mój pierwszy prawnuk! 
Proszę Boga i Panienkę Przenajświętszą, aby mój potomek cieszył się 
wolnością jak najdłużej. W wojsku uczono mnie, że są dwa rodzaje 
wolności: wewnętrzna, od grzechu i zewnętrzna, od nieprzyjaciela. Niech 
Wszyscy Święci mają moją rodzinę i ojczyznę w opiece. 

1933

Dziś z innymi weteranami świętuję 70. rocznicę powstania styczniowego! 
Wspominam jaki to kiedyś byłem silny i młody. Duch wolności narodu we 
mnie nie zginął, gorzej ze zdrowiem. Dostałem wyjątkowe odznaczenie – 
Krzyż Walecznych, nadany przez Komitet Obywatelski Obchodów 
70-lecia Powstania Styczniowego w Warszawie. Myślę sobie, że ja 
narodowi odwdzięczyłem się walką, teraz naród polski dba o mnie i moją 
rodzinę. Dziękuję. Szczęść Boże.

1939

Jestem chory. Czuję się coraz gorzej. Nie mogę chodzić, leżę w łóżku. Ręka 
mi się trzęsie. Myślę, co dalej i modlę się o przebaczenie za grzechy. 
Weteranów Powstania Styczniowego ledwo niecałe czterdziestu żyje. 
Teraz i na mnie przyszła pora dołączyć do reszty oddziału w szeregach 
Pana....
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POSŁOWIE DO DZIENNIKA JÓZEFA
Kim był Józef z Wierzchoniowa? Postać jest tworem fantazji grupy młodzieży
z kazimierskiej Szkoły Podstawowej, członków Kółka Miłośników Historii. Mimo, że jest 
to postać fikcyjna, nasz bohater mógł żyć na kazimierskiej ziemi. W opowieści młodzieży 
przewijają się bohaterowie jak z bajki, obok postaci fikcyjnych są też postaci autentyczne 
i przede wszystkim realia historyczne.

Józek przyszedł na świat w 1847 r. Mimo, że od ostatniego wielkiego zrywu minęło 
prawie półtorej dekady, rany po powstaniu listopadowym nie zdążyły się zagoić na dobre. 
Zaledwie rok wcześniej zakończyło się nieudane powstanie krakowskie, sąsiedni zabór 
ogarnęły krwawe wydarzenia zwane rabacją galicyjską, wkrótce Europa zacznie się 
budzić w Wiośnie Ludów.

Nasz bohater, mógł być synem listopadowego powstańca. Mógł być też wnukiem 
żołnierza armii Księstwa Warszawskiego, która pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego 
doszła do Kazimierza. Wielu rannych żołnierzu leczyło się w kazimierskim lazarecie, 
wielu też poległo, o czym wspomina tablica w kazimierskiej Farze.

W wieku 16 lat, nasz bohater mógł już sam zaciągnąć się do powstańczego oddziału
w Kazimierzu Dolnym.

Kazimierz odegrał ważną rolę w początkowym okresie powstania. W pobliskich 
Puławach zawiązał się oddział powstańczy składający się ze studentów Instytutu 
Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego. Założycielem i dowódcą oddziału był Leon 
Frankowski. Już 22 stycznia oddział wkroczył do Kazimierza. Do oddziału wstępowała 
miejscowa ludność oraz ochotnicy z terenu Lubelszczyzny. Powstańcy ulokowali swój 
sztab na Górach w folwarku Walencja, należącym do zubożałego szlachcica Józefa 
Boniewicza, herbu Radwan. Nie sposób tu pomiąć ważnej roli duchowieństwa. Zakonnik 
Franciszek Głowacki podjął się roli kapelana. Cywilnym naczelnikiem powstania został 
ksiądz proboszcz Mateusz Serwiński. Za swój udział w powstaniu został zesłany do 
Tobolska, z którego już nie wrócił. Okres tzw. ”Republiki Kazimierskiej” trwał zaledwie 
kilka dni. Pierwszego lutego 1863 r. oddział opuścił miasteczko. Na Miejskich Polach nad 
miasteczkiem żołnierze spotkali się, aby wspólnie ze swoim kapelanem pomodlić się 
przed dalszą drogą. Następnego przeprawili się przez Wisłę. Dnia 08 lutego powstańcy 
zostali z zaskoczenia zaatakowani pod Słupczą. Nierówna bitwa zakończyła sią klęską 
powstańców. Leon Frankowski został skazany i powieszony 16 czerwca 1863 r.
w Lublinie. Nasz Józef mógł z oddziałem powstańczym dojść także do Słupczy. 
Większość słabo uzbrojonych i źle wyszkolonych powstańców zginęła lub trafiła
do niewoli. Faktem jest, że część powstańców przeżyła i w śród nich mógł znaleźć się 
nasz bohater, który będąc właściwie jeszcze dzieckiem został uratowany przez życzli-
wych mu ludzi.

Jak toczyły się losy naszego Józefa po powstaniu wiemy mało. Założył rodzinę, wstąpił 
do straży ogniowej, bywał w Hotelu Polskim Berensów.

W czasie I wojny światowej, nie będąc już co prawda młodym, mógł związać się lub 
wspierać działającą na naszym obszarze Polską Organizację Wojskową. Losy kazimierskich 
peowiaków możemy poznać z publikacji pana Bogdana Kuzioły, mieszkańca Kazimierza 
Dolnego, potomka żołnierza POW. Jego wnuczka, uczennica klasy siódmej Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu, na podstawie relacji dziadka napisała artykuł znajdujący się 
w tej publikacji.

Dochodzimy wreszcie do sierpnia 1920 r. i do sławetnej Bitwy Warszawskiej, której setną 
rocznicę obchodzimy w tym roku.

Nasz bohater mimo szczerych chęci ze względu już na swój podeszły wiek nie przeszedł 
rekrutacji do armii. Jego syn mógł podtrzymać tradycje rodzinne i pójść walczyć
z bolszewicką armią. Pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego mógł wyruszyć
z kontrofensywą, która 16 sierpnia znad Bugu ruszyła na przedpola Warszawy, aby
zadać cios wrogowi.

Warto jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego akurat Wierzchoniów? To 
właśnie tam znajduje się pomnik z nazwiskami mieszkańców Wierzchoniowa i okolic, 
którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej, oddając za Ojczyznę największy dar, swoje 
własne życie.

Pięknie położona pod wzniesieniami Płaskowyżu Nałęczowskiego, przecięta przez nurty 
rzeczki Bystrej wieś była idyllą na naszej postaci. Tam spędził także ostatnie lata życia. 
W siedemdziesiątą rocznicę wybuchu powstania styczniowego w 1933 r. otrzymał jakże 
zasłużony Krzyż Walecznych. Umarł jeszcze w wolnym kraju – II Rzeczypospolitej.

Myślę, że jego los mógłby stać się kanwą powieści lub posłużyć jako scenariusz 
historycznego filmu czy nawet serialu.

Marcin Pisula
Nauczyciel i opiekun Kółka Miłośników Historii

w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym.
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POSŁOWIE DO DZIENNIKA JÓZEFA
Kim był Józef z Wierzchoniowa? Postać jest tworem fantazji grupy młodzieży
z kazimierskiej Szkoły Podstawowej, członków Kółka Miłośników Historii. Mimo, że jest 
to postać fikcyjna, nasz bohater mógł żyć na kazimierskiej ziemi. W opowieści młodzieży 
przewijają się bohaterowie jak z bajki, obok postaci fikcyjnych są też postaci autentyczne 
i przede wszystkim realia historyczne.

Józek przyszedł na świat w 1847 r. Mimo, że od ostatniego wielkiego zrywu minęło 
prawie półtorej dekady, rany po powstaniu listopadowym nie zdążyły się zagoić na dobre. 
Zaledwie rok wcześniej zakończyło się nieudane powstanie krakowskie, sąsiedni zabór 
ogarnęły krwawe wydarzenia zwane rabacją galicyjską, wkrótce Europa zacznie się 
budzić w Wiośnie Ludów.

Nasz bohater, mógł być synem listopadowego powstańca. Mógł być też wnukiem 
żołnierza armii Księstwa Warszawskiego, która pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego 
doszła do Kazimierza. Wielu rannych żołnierzu leczyło się w kazimierskim lazarecie, 
wielu też poległo, o czym wspomina tablica w kazimierskiej Farze.

W wieku 16 lat, nasz bohater mógł już sam zaciągnąć się do powstańczego oddziału
w Kazimierzu Dolnym.

Kazimierz odegrał ważną rolę w początkowym okresie powstania. W pobliskich 
Puławach zawiązał się oddział powstańczy składający się ze studentów Instytutu 
Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego. Założycielem i dowódcą oddziału był Leon 
Frankowski. Już 22 stycznia oddział wkroczył do Kazimierza. Do oddziału wstępowała 
miejscowa ludność oraz ochotnicy z terenu Lubelszczyzny. Powstańcy ulokowali swój 
sztab na Górach w folwarku Walencja, należącym do zubożałego szlachcica Józefa 
Boniewicza, herbu Radwan. Nie sposób tu pomiąć ważnej roli duchowieństwa. Zakonnik 
Franciszek Głowacki podjął się roli kapelana. Cywilnym naczelnikiem powstania został 
ksiądz proboszcz Mateusz Serwiński. Za swój udział w powstaniu został zesłany do 
Tobolska, z którego już nie wrócił. Okres tzw. ”Republiki Kazimierskiej” trwał zaledwie 
kilka dni. Pierwszego lutego 1863 r. oddział opuścił miasteczko. Na Miejskich Polach nad 
miasteczkiem żołnierze spotkali się, aby wspólnie ze swoim kapelanem pomodlić się 
przed dalszą drogą. Następnego przeprawili się przez Wisłę. Dnia 08 lutego powstańcy 
zostali z zaskoczenia zaatakowani pod Słupczą. Nierówna bitwa zakończyła sią klęską 
powstańców. Leon Frankowski został skazany i powieszony 16 czerwca 1863 r.
w Lublinie. Nasz Józef mógł z oddziałem powstańczym dojść także do Słupczy. 
Większość słabo uzbrojonych i źle wyszkolonych powstańców zginęła lub trafiła
do niewoli. Faktem jest, że część powstańców przeżyła i w śród nich mógł znaleźć się 
nasz bohater, który będąc właściwie jeszcze dzieckiem został uratowany przez życzli-
wych mu ludzi.

Jak toczyły się losy naszego Józefa po powstaniu wiemy mało. Założył rodzinę, wstąpił 
do straży ogniowej, bywał w Hotelu Polskim Berensów.

W czasie I wojny światowej, nie będąc już co prawda młodym, mógł związać się lub 
wspierać działającą na naszym obszarze Polską Organizację Wojskową. Losy kazimierskich 
peowiaków możemy poznać z publikacji pana Bogdana Kuzioły, mieszkańca Kazimierza 
Dolnego, potomka żołnierza POW. Jego wnuczka, uczennica klasy siódmej Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu, na podstawie relacji dziadka napisała artykuł znajdujący się 
w tej publikacji.

Dochodzimy wreszcie do sierpnia 1920 r. i do sławetnej Bitwy Warszawskiej, której setną 
rocznicę obchodzimy w tym roku.

Nasz bohater mimo szczerych chęci ze względu już na swój podeszły wiek nie przeszedł 
rekrutacji do armii. Jego syn mógł podtrzymać tradycje rodzinne i pójść walczyć
z bolszewicką armią. Pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego mógł wyruszyć
z kontrofensywą, która 16 sierpnia znad Bugu ruszyła na przedpola Warszawy, aby
zadać cios wrogowi.

Warto jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego akurat Wierzchoniów? To 
właśnie tam znajduje się pomnik z nazwiskami mieszkańców Wierzchoniowa i okolic, 
którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej, oddając za Ojczyznę największy dar, swoje 
własne życie.

Pięknie położona pod wzniesieniami Płaskowyżu Nałęczowskiego, przecięta przez nurty 
rzeczki Bystrej wieś była idyllą na naszej postaci. Tam spędził także ostatnie lata życia. 
W siedemdziesiątą rocznicę wybuchu powstania styczniowego w 1933 r. otrzymał jakże 
zasłużony Krzyż Walecznych. Umarł jeszcze w wolnym kraju – II Rzeczypospolitej.

Myślę, że jego los mógłby stać się kanwą powieści lub posłużyć jako scenariusz 
historycznego filmu czy nawet serialu.

Marcin Pisula
Nauczyciel i opiekun Kółka Miłośników Historii

w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym.
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