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Przedmowa

Poznawanie przeszłości najbliższych nam miejsc: wsi, miast, gmin czy regionu 
cieszy się coraz większą popularnością. Z inspiracji władz gminy Łoniów w 2011 r. 
powstała pierwsza monografia gminy autorstwa Józefa Myjaka pt. Na skrzyżowaniu 
europejskich szlaków. Monografia krajoznawcza gminy Łoniów. 

Oddana w ręce Czytelników publikacja jest kontynuacją zamierzeń szczegółowego 
opracowania historycznego naszej gminy. Ma ona na celu zaprezentowanie dziejów 
naszej „Małej ojczyzny” w odniesieniu do wybranych aspektów. Zawiera naukowe 
artykuły z przeszłości gminy Łoniów i jest ważnym krokiem w dokumentowaniu 
jej historii. Zaprezentowane artykuły są efektem pracy badawczej osób, którym 
chciałbym bardzo podziękować za podzielenie się wynikami swoich badań na 
łamach niniejszego wydawnictwa. Inspiratorem tego przedsięwzięcia był Pan dr 
Piotr Sławiński. Zaprosił on do współpracy Autorów, którzy podjęli się opracowania 
zamieszczonych w tej publikacji tekstów. Dzięki współpracy z Panią Wiesławą 
Rutkowską – Dyrektorem Archiwum Państwowego w Kielcach i Panem Markiem 
Bisztygą – Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie udało się sfinalizować 
przedsięwzięcie, a z jego rezultatem mogą się zapoznać Czytelnicy. 

Podziękowania należą się również Radnym Gminy Łoniów i wielu osobom 
niewymienionym z osobna, którzy wspierali to przedsięwzięcie.

Mam nadzieję, że zawarte w tej książce artykuły będą przydatne, zwłaszcza 
mieszkańcom gminy chcącym poszerzyć wiedzę o swojej „Małej ojczyźnie”.

Szymon Kołacz
Wójt Gminy Łoniów





Wstęp

Aktualnie powstaje coraz więcej regionalistycznych publikacji. W  obecnych 
czasach można zaobserwować zwiększone zainteresowanie zgłębianiem wiedzy 
o historii „małych ojczyzn”. Efektem tego jest duża ilość wydawnictw dotyczących 
tego zagadnienia. Większość z  nich stanowią popularne lub popularnonaukowe 
opracowania. Niezwykle istotne staje się przygotowanie publikacji na rzetelnych 
materiałach źródłowych, co powinna poprzedzić wnikliwa kwerenda oparta na 
archiwaliach i literaturze przedmiotu. Kwerendy te są istotne, ponieważ dzięki nim 
badacze, a  później czytelnicy wydanych opracowań mogą czerpać wiedzę, często 
o  zapomnianych wydarzeniach, zjawiskach czy ludziach z  przeszłości swojego 
regionu. Dziś dostęp do źródeł archiwalnych czy bibliotecznych jest znacznie 
ułatwiony, chociażby przez ich dostępność w  Internecie. Jednak nie przekłada się 
to bezpośrednio na liczbę naukowych opracowań dotyczących takiego czy innego 
regionu. Gmina Łoniów dotychczas doczekała się kilku prób wydania przyczynków 
do monografii. Pierwsza, Artura Baty i  Hanny Lawery, Gmina Łoniów pochodzi 
z  roku 20001. Druga, Józefa Myjaka, Na skrzyżowaniu europejskich szlaków. 
Monografia krajoznawcza gminy Łoniów wydana została w 2011 r.2 Ponadto powstały 
opracowania poruszające wybrane zagadnienia, np. Piotra Bilińskiego3, ks. Jerzego 
Bisztygi4, publikacje dotyczące sanktuarium sulisławskiego autorstwa ks. Wincentego 
Suwały5 oraz Józefa Myjaka i  Tomasza Staszewskiego6. Jako ciekawostkę warto 
w tym miejscu wymienić opracowanie historyka Joachima Lelewela pt. Mogiła pod 

1 A. Bata, H. Lawera, Gmina Łoniów, Krosno 2000. 
2 J. Myjak, Na skrzyżowaniu europejskich szlaków. Monografia krajoznawcza gminy Łoniów, 

Sandomierz – Łoniów 2011.
3 P. Biliński, Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku, Kraków 2006.
4 J. Bisztyga, Mała ojczyzna. Epizody z historii mieszkańców ziemi sulisławsko-łoniowskiej, Sandomierz 

2003.
5 W. Suwała, Przewodnik po Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach, Sandomierz 2001.
6 J. Myjak, T. Staszewski, ...Matko Boska Sulisławska ratuj... Monografia Sanktuarium, Staszów 2010.
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wsią Ruszcza płaszczyzna w Sanodmirskiém7. W 2012 r. Joanna Szpyt opublikowała 
natomiast artykuł dotyczący wykorzystania funduszy pochodzących z  środków 
unijnych przez gminę Łoniów w latach 2004-20118. 

Oddana do rąk Czytelników książka zatytułowana Z dziejów gminy Łoniów jest 
przyczynkiem do przygotowania w przyszłości naukowego opracowania monografii 
gminy. Stanowi efekt pracy osób badających poszczególne zagadnienia z racji swoich 
zamiłowań lub zainteresowań. Siłą rzeczy porusza szerzej tylko cztery zagadnienia 
omówione w  pierwszych rozdziałach, a  sygnalizuje wybrane kwestie badawcze 
w ostatnim rozdziale. 

Rozdział autorstwa Piotra Sławińskiego przedstawia przynależność 
administracyjną terenów wchodzących w skład dzisiejszej gminy, która w obecnych 
granicach i podobnym charakterze administracyjnym powstała dopiero w 1864 r. 
Zagadnienia podległości administracyjnej i  kompetencji poszczególnych organów 
omawia w ujęciu przynależność administracji państwowej oraz w strukturach danej 
religii czy wyznania: chrześcijan wyznania rzymskokatolickiego i ewangelickiego oraz 
wyznawców religii mojżeszowej. Prezentuje miejscowości wchodzące w skład gminy 
w poszczególnych okresach, jak również projekty zmian granic administracyjnych 
gmin i powiatów oraz parafii.

Drugi rozdział Andrzeja Dyszyńskiego omawia związki rodziny Dobrzańskich 
herbu Leliwa z gminą Łoniów. Dziadek legendarnego mjr. Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” (1897-1940), Henryk Dobrzański (1840-1880) administrował majątkiem 
Moszyńskich w Łoniowie, a później był właścicielem Dóbr ziemskich klucza Świniary. 
Natomiast jego brat Łukasz Dobrzański (1839-1879) gospodarzył w  majątku 
Skrzypaczowice. Rodzina Dobrzańskich miała związki rodzinne i  gospodarcze 
w rodem Moszyńskich w Łoniowie. Utrzymywała też bliskie kontakty z Tarnowskimi 
z Dzikowa. Ich działalność na trwałe wpisała się w historię naszego regionu. Jerzy 
Dobrzański (1762-185) – dziadek wspomnianych Henryka i Łukasza i brat biskupa 
sandomierskiego Aleksandra Dobrzańskiego (1768-1831) był w  latach 1808-1839 
właścicielem Ostrowca (nad Kamienną, Kieleckiego, a od 1937 r. Świętokrzyskiego). 
To on m.in., prawdopodobnie dzięki pożyczkom finansowym udzielonym przez 
rodzinę Moszyńskich, industrializował miasto znane dziś z przemysłu hutniczego. 

7 J. Lelewel, Mogiła pod wsią Ruszcza płaszczyzna w Sandomirskiém, [w:] Pamiętnik Umiejętności 
Moralnych i Literatury, t. 1, Warszawa 1830, s. 287-297.

8 J. Szpyt, Analiza wykorzystania funduszy Unii Europejskiej pozyskanych przez gminę Łoniów w latach 
2004-2011, [w:] Zarządzanie oświatą. Elementy organizacji, rozwoju i modernizacji systemu, red. E. 
Trafiałek, Kielce 2012, s. 425-433. 
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Rozdział ten jest bogato zilustrowany reprodukcjami osób przedstawionych w tekście.
Wydarzenia związane z  I  wojną światową na terenie omawianej gminy 

zaprezentował w  kolejnym rozdziale Marek Lis. Artykuł jego autorstwa składa 
się z  dwóch części. Pierwsza zawiera przebieg działań militarnych w  regionie ze 
szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Łoniów. Przybliża również miejsca, 
gdzie spoczywają polegli żołnierze armii zaborczych. Są one zachowanymi do 
dziś śladami wydarzeń sprzed ponad stu lat. Artykuł jest bogato zilustrowany 
reprodukcjami zdjęć z  epoki: dowódców wojskowych, żołnierzy armii zaborczych 
czy legionistów. W  drugiej części został zamieszczony wykaz 65. żołnierzy armii 
rosyjskiej pochodzących z terenu gminy Łoniów, którzy ucierpieli w trakcie służby 
w armii rosyjskiej podczas Wielkiej Wojny 1914-1918 r.

Przedostatni rozdział Roberta Piwki obrazuje sytuację mieszkańców gminy 
w  trudnym okresie II wojny światowej na przyczółku sandomierskim od 29 lipca 
1944 r. do 12 stycznia 1945 r. Był to czas dużych zmian związanych z jednej strony 
z przygotowaniem ofensywy styczniowej, a z drugiej związany z utrwalaniem władzy 
ludowej. Dodatkowo na warunki życia panujące na przyczółku sandomierskim wpływ 
miały zniszczenia wojenne, przesiedlenia mieszkańców terenów przyfrontowych, 
panujący niedostatek żywności oraz tragiczny stan sanitarny. Autor ukazał położenie 
mieszkańców gminy w tym trudnym okresie.

Ostatni rozdział autorstwa Konrada Maja i  Piotra Sławińskiego dotyczy źródeł 
archiwalnych dokumentujących dzieje gminy Łoniów, przechowywanych w zasobie 
Archiwum Państwowego w  Kielcach i  jego Oddziale w  Sandomierzu. Porusza 
wybrane zagadnienia dotyczące: akt stanu cywilnego; sądownictwa, notariatu 
i hipotek; I wojny światowej; szkolnictwa, okresu międzywojennego i powojennego. 
Prezentowany tekst jest bogato ilustrowany zeskanowanymi dokumentami 
archiwalnymi dotyczącymi omawianych kwestii. Scharakteryzowanie zachowanych 
źródeł stanowi swoistą instrukcję, w  których zespołach można przeprowadzić 
kwerendę o  charakterze genealogicznym, własnościowym (zmiana podległości 
sądowych), czy na inne interesujące badacza tematy.

Wiesława Rutkowska
Piotr Sławiński





Przynależność administracyjna 
gminy Łoniów

Mówiąc o  gminie należy mieć na uwadze fakt, że w  dzisiejszym rozumieniu 
tego pojęcia instytucja gminy na terenie Królestwa Polskiego powstała dość późno. 
Wcześniej używano pojęcia gmina, ale miało ono inny charakter. Dopiero schyłek 
feudalizmu na tych terenach i wydarzenia polityczne związane z upadkiem powsta-
nia styczniowego doprowadziły do powstania instytucji gminy o zbliżonym do dziś 
charakterze. W związku z tym, przedstawiając przynależność administracyjną gminy 
Łoniów, rozważania te należy omówić w dwóch aspektach. Pierwszym jest przyna-
leżność administracyjna terenów wchodzących w skład późniejszej gminy Łoniów 
przed jej powstaniem. Drugi aspekt dotyczy przynależności administracyjnej istnie-
jącej gminy Łoniów oraz jej zakres terytorialny.

Przynależność administracyjna terenów 
wchodzących później w skład gminy Łoniów.

Tereny dzisiejszej gminy Łoniów jeszcze w IX w. zostały włączone do państwa 
Polan. W wyniku podziału przez Bolesława Krzywoustego Polski na księstwa dziel-
nicowe w 1138 r. prowincja sandomierska z prowincją krakowską i ziemią łęczycko-
-sierdzką została zaliczona do dzielnicy senioralnej. Po wygnaniu seniora Władysła-
wa II dokonano podziału dzielnicy senioralnej. Utworzono dzielnicę sandomierską, 
której pierwszym władcą był Henryk Sandomierski syn Bolesława Krzywoustego. 
Dzielnica ta później nazwana została Księstwem Sandomierskim. Do nowego księ-
stwa przyłączono z prowincji krakowskiej grody w Wiślicy i Połańcu1. W XIII w. 
Księstwo Sandomierskie dzieliło się na szereg mniejszych ziem i kasztelanii. Wów-
czas pod pojęciem ziemia rozumiano zespół kilku kasztelanii. I tak była ziemia san-

1 T. Lalik, Wiślica między Krakowem a  Sandomierzem we wczesnym średniowieczu, „Zespół 
badań nad polskim średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i  Politechniki Warszawskiej. 
Sprawozdania” 1961, s. 46.

Piotr Sławiński
ORCID: 0000-0001-8729-0845
Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
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domierska z  grodami kasztelańskimi: Sandomierz, Zawichost, Połaniec i  Łagów; 
radomska z Radomiem, Solcem i Sieciechowem; lubelska z Lublinem i Łukowem; 
wiślicka z Wiślicą, Czechowem i Pilznem oraz kasztelanie: małogoska, żarnowska 
i skrzyńska. Ostatnie trzy kasztelanie nie podlegały biskupowi krakowskiemu tylko 
arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Omawiane tereny późniejszej gminy Łoniów nale-
żały do kasztelanii sandomierskiej w ziemi sandomierskiej.

Konsekwencją zjednoczenia Polski przez Władysława Łokietka była likwidacja 
księstw. Przybierały one nazwę „Ziem”, a kasztelanie traciły stopniowo na znaczeniu 
(wojskowym, sądowym i ogólno administracyjnym), na rzecz miast, w których były 
sądy ziemskie. Te miasta stały się stolicami nowych okręgów sądowych ziemskich 
– powiatów2. Powiaty początkowo nazywane były powiatami ziemskimi. Nie były 
one jednostkami stałymi, a były uzależnione od miejsca odbywania roczków sądów 
ziemskich. Powiat szydłowski wyodrębniony w I poł. XV w. z powiatu wiślickiego 
jest przykładem funkcjonowania powiatu czasowego. 

Kasztelanowie jak i wojewodowie wywodzący się z miejscowego możnowładztwa 
nie zawsze byli zgodni z polityką centralistyczną i zjednoczeniową monarchy. Dlate-
go też król Wacław II ustanowił na wzór czeski nowy urząd – starosty, bezpośrednio 
mu podległy i reprezentujący jego interesy. Kasztelanie jako organizacja administra-
cji państwa straciły na znaczeniu na przełomie XIII i XIV w. Nadane immunitety 
pozbawiły kasztelanów uprawnień skarbowych i sądowych. Wprowadzenie urzędu 
starosty i przejęcie ich kompetencji sądowych przez sądy ziemskie spowodowały, że 
funkcja kasztelana stała się tylko tytularna. 

Dopiero Unia Polski i Litwy przyśpieszyła na przełomie XIV i XV w. unifikację 
administracji. Ziemia Sandomierska przemianowana została na województwo san-
domierskie z wojewodą na czele, a ziemie „małe” i kasztelanie na powiaty. Wów-
czas m.in. z zachodniej części ziemi sandomierskiej powstał powiat opatowski. Tak 
ukształtowany podział administracyjny przetrwał do III rozbioru Polski. Za pano-
wania króla Kazimierza Wielkiego ustanowiono urząd starosty grodowego. Pełnił 
on funkcje administracyjne powierzonego mu grodu i sądownicze w sądach grodz-
kich obejmujących 1-3 powiatów. W województwie sandomierskim sądy grodowe 
były w  Sandomierzu (powiat sandomierski), Nowym Korczynie (powiat wiślicki 
i pilzneński), w Radomiu (powiat radomski i stężycki), Chęcinach (powiat chęciń-
ski) i w Opocznie (powiat opoczyński).

2 T. Koba-Ryszewska, Przeszłość administracyjna ziem województwa kieleckiego, [w:] Z dziejów ziemi 
kieleckiej (1918-1944), Warszawa 1970, s. 10.



15

W dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej tereny dzisiejszej gminy Łoniów znajdo-
wały się w powiecie sandomierskim i województwie sandomierskim3. Wojewódz-
two sandomierskie razem z  województwem krakowskim i  wydzielonym w  1474 
r. z  części województwa sandomierskiego – województwem lubelskim wchodziło 
w skład prowincji Małopolskiej. Sejmiki województwa sandomierskiego odbywały 
się w Opatowie, a sejmiki generalne prowincji Małopolskiej w Sandomierzu i No-
wym Mieście Korczynie. 

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Wisła, będąca i dziś naturalną granicą 
terytorium dzisiejszej gminy Łoniów, stała się granicą z Cesarstwem Austriackim. 
Skutkiem klęski Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. Austria zajęła województwo 
sandomierskie, a wraz z nim i omawiane tereny dzisiejszej gminy Łoniów. Traktat 
rozbiorowy z 24 października 1795 r. przypieczętował to wydarzenie, a Habsburgo-
wie nowo przyłączone ziemie nazwali Nową Galicją (Galicją Zachodnią). Podlegały 
one Gubernium w Krakowie z gubernatorem na czele. Nazwa Nowa Galicja nadana 
została terenom ziem przyłączonych w wyniku III rozbioru Polski. Miała ona od-
różniać tereny przyłączone do Cesarstwa Austriackiego w wyniku I rozbioru Polski 
z 1772 r. nazywane Księstwem Galicji i Lodomerii ze stolicą we Lwowie.

Nowa Galicja podzielona była na sześć cyrkułów (konecki, radomski, sandomier-
ski /tereny późniejszej gminy Łoniów/, kielecki, krakowski i olkuski). W 1803 r. zli-
kwidowano prowincję Galicja Zachodnia zmniejszając liczbę cyrkułów na jej tery-
torium do trzech: krakowski (dawny cyrkuł olkuski i część krakowskiego), kielecki 
(dawne cyrkuły: konecki, kielecki i część krakowskiego) i radomski (dawne cyrkuły: 
radomski i sandomierski /tereny późniejszej gminy Łoniów/,). Cyrkuł radomski po-
dzielono na trzy okręgi: radomski, opatowski i staszowski /tereny późniejszej gminy 
Łoniów/. Cyrkułem zarządzał starosta. Wszystkie cyrkuły podporządkowano Gu-
bernium we Lwowie, któremu podlegały ziemie przyłączone do Austrii w wyniku 
rozbiorów Polski4. 

Po wojnie francusko-pruskiej z  lat 1806-1807 zostało utworzone Księstwo 
Warszawskie z ziem zagarniętych przez Prusy w II i III rozbiorze5. Po wojnie mię-
dzy Francją i  koalicją antyfrancuską, do której przystąpiła Austria mocą trakta-
tu w  Schöenbrunn z  1809 r. Księstwo Warszawskie zostało rozszerzone o  ziemie 

3 J. Z. Pająk, Podziały terytorialne na terenie regionu świętokrzyskiego w okresie zaborów, „Między 
Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne” 2013, t. 14, s. 39.

4 S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Warszawa 1971, s. 159-160. 
5 A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, s. 229-234.



16

przyłączone do Austrii w wyniku III rozbioru Polski6. Liczyło wówczas 10 departa-
mentów (warszawski, kaliski, poznański, bydgoski, płocki, łomżyński, krakowski, 
radomski /tereny późniejszej gminy Łoniów/, lubelski i siedlecki) i 100 powiatów7. 
Na terenach byłych województw krakowskiego i sandomierskiego utworzono dwa 
departamenty: krakowski i radomski. Departament radomski zarządzany przez pre-
fekta dzielił się na powiaty: kielecki, konecki, opoczyński, szydłowiecki, opatowski, 
staszowski, sandomierski, solecki, kozienicki i  radomski. Teren dzisiejszej gminy 
Łoniów wchodził w skład powiatu staszowskiego zarządzanego przez podprefekta8. 

Fryderyk August król saski, książę warszawski wydał w  Warszawie, 23 lutego 
1809 r. akt prawny o  tymczasowej organizacji gmin wiejskich i miejskich z wyłą-
czeniem Warszawy, Poznania, Torunia i Kalisza. Był to pierwszy akt normatywny 
dający podstawy do funkcjonowania samorządu gminnego w Księstwie Warszaw-
skim. Władzę administracyjną na wsi sprawował wójt mianowany przez prefekta 
na wniosek podprefekta. Wójt był wybierany z pomiędzy obywateli umiejących czy-
tać i  pisać. Wymóg ten spowodował, że wójtami byli przeważnie właściciele wsi. 
Początkowo urząd wójta mógł być sprawowany przez jedną osobę dla kilku gmin. 
Wójt za zezwoleniem i potwierdzeniem podprefekta mógł mianować swoich zastęp-
ców – sołtysów, którzy przewodzili gromadom. W zakresie obowiązków wójta było 
ogłaszanie do publicznej wiadomości wszelkich rozporządzeń władz zwierzchnich, 
administrowanie i dozór majątku gminnego, zarządzanie finansami gminy, dozoro-
wanie i kierowanie robotami publicznymi, sprawiedliwe dzielenie i pobór ciężarów 
publicznych, utrzymywanie i prowadzenie ksiąg ludności, nadzór nad warunkami 
zdrowotnymi w gminie, sądzenie drobnych przewinień i egzekwowanie drobnych 
kar. Do pomocy wójta powoływane były tzw. rady wiejskie9.

Po klęsce Napoleona w czasie wyprawy na Moskwę w 1813 r. armia cara Alek-
sandra I wkroczyła do Księstwa Warszawskiego. Oficjalnie Łoniów i przyległe do 
niego tereny dopiero po decyzjach podjętych na Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. 
znalazł się w granicach Królestwa Polskiego, połączonego unią personalną i realną 

6 T. Koba-Ryszewska, Przeszłość…, s. 14.
7 Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w  okresie 1815-1918 (Zarys historyczny), oprac.  

W. Trzebiński (tekst), A. Borkiewicz (mapy), Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii, Warszawa 
1956, s. 1-3.

8 T. Koba-Ryszewska, Przeszłość…, s. 14; J. Z. Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice 
regionu świętokrzyskiego, [w:] Region Świętokrzyski mit czy rzeczywistość?. Materiały konferencji 
naukowej. Kielce, 23 maja 2001, pod red. Jacka Wijaczki, Kielce 2001, s. 57; tenże, Podziały 
terytorialne…, s. 42-44. 

9 „Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego” 1810, t. 1, nr 9, s. 201-209.
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z  imperium rosyjskim. Powstało ono z  części ziem należących do Księstwa War-
szawskiego. Władze centralne zachowały dotychczasowy podział administracyjny, 
działało dotychczasowych 8 prefektur. Jednak nowa granica przecięła terytorium  
4 departamentów, a stolice dwóch z nich poznańskiego i bydgoskiego zostały przy-
łączone do Prus10. 

Podział terytorialny Królestwa Polskiego zmieniono 16 stycznia 1816 r. Kierowa-
no się redukcją liczby okręgów administracyjnych niższego szczebla, które nazwa-
no obwodami. Ogółem w kraju utworzono 39 obwodów. Jednak zgodnie z artyku-
łem 118 Ustawy Konstytucyjnej z 27 listopada 1815 r. zachowano nazwę powiatów 
dla okręgów wyborczych. Na sejmikach szlacheckich odbywanych w 71 powiatach 
byli wysyłani posłowie na sejm po jednym z powiatu (oraz 51 okręgów gminnych). 
W miejsce departamentów Ustawa Konstytucyjna wprowadzała województwa na-
wiązując do historycznego nazewnictwa11. Województwa posiadały obwody składa-
jące się z 2-3 powiatów (termin powiat funkcjonował jedynie w znaczeniu okręgu 
sądowego i wyborczego). Na czele województw stały komisje wojewódzkie z preze-
sami, a na czele obwodów – komisarze obwodowi. 

Na interesującym nas terenie utworzono województwo sandomierskie ze stolicą 
w Radomiu z 4 obwodami: sandomierskim (powiaty: sandomierski i  staszowski); 
opatowskim (powiaty: opatowski i  solecki); radomskim (powiaty: radomski i  ko-
zienicki) oraz opoczyńskim – ze stolicą w Końskich (powiaty: konecki, opoczyński 
i szydłowiecki). Terytorialnie województwo sandomierskie pokrywało się z dawnym 
departamentem radomskim pomniejszonym o powiat kielecki przyłączony do wo-
jewództwa krakowskiego ze stolicą w Miechowie, a od 21 lipca 1818 r. w Kielcach12. 
Natomiast Sandomierz został siedzibą obwodu13. 

Postanowienie Rady Administracyjnej z  3 lutego 1816 r. o  organizacji władz 
administracyjnych, a  dotyczące gmin wiejskich było odzwierciedleniem podziału 
własności ziemi zgodnie z  feudalną strukturą Królestwa. Tak więc możemy mó-
wić o gminach dominialnych. Ostatnim, a więc najniższym ogniwem administracji 
państwowej były zwierzchności miejskie (urzędy municypalne) i wiejskie (wójtowie 
w gminach wiejskich)14. Wójtami byli właściciele wsi, co zostało obwarowane posta-
nowieniem z dnia 30 maja 1818 r. głoszącym: „Właściciele wsi są wójtami z prawa”. 

10 Podziały administracyjne…, s. 4.
11 Tamże, s. 6, 10.
12 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1816, t. 1, nr 7, s. 429-430.
13 T. Koba-Ryszewska, Przeszłość…, s. 14-15; J. Z. Pająk, Podziały terytorialne…, s. 43-45.
14 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1816, t. 2, nr 8, s. 31-68.
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Gminę wiejską mogła stanowić każda wieś licząca co najmniej 10 dymów (domów 
mieszkalnych). W skład jednej gminy mogło też wchodzić kilka lub kilkanaście wsi 
należących do jednego dominium, pod warunkiem przynależności do tego samego 
obwodu. Właściciel dominium mógł wyznaczyć swojego zastępcę, który musiał być 
zatwierdzany przez władze zwierzchnie. Mógł też mieć do pomocy sołtysów.

Jeżeli wieś należała do różnych właścicieli, Jeden z nich był obierany lub miano-
wany wójtem. Część wsi należąca do jednego właściciela, o ile składała się co najmniej 
z 10 dymów, mogła stanowić osobną gminę pod zwierzchnictwem tegoż właściciela 
jako wójta. Jednak gdy dymów było mniej to ta własność musiała być przyłączona 
do sąsiedniej gminy. Władzę naczelną sprawowali właściciele wsi osobiście lub przez 
delegowanych przez siebie wójtów. Konsekwencją sprawowania przez wójta całości 
spraw wiejskich było zlikwidowanie rady gminnej15. 

Nowy podział administracyjny zmniejszył prawie o połowę liczbę okręgów urzę-
dowania władz I  instancji a  tym samym zmniejszył koszty utrzymania urzędów 
i urzędników. Mimo osiągniętego celu spowodował jego słabość, polegającą na złym 
wytyczeniu granic obwodów i nietrafionej lokalizacji siedzib na peryferiach obwo-
dów w  największych miastach powiatowych. Właściciele ziemscy mający dobra 
położone w dwóch obwodach byli wójtami dwóch gmin znajdujących się w dwóch 
różnych obwodach. W latach 1817-1830 przeprowadzono korekty granic powiatów 
i obwodów, ale nie objęły one omawianego terenu16.

Kolejne zmiany przyniosła polityka caratu po wojnie polsko-rosyjskiej 1830-
1831. Królestwo Polskie utraciło „ograniczoną suwerenność”, nazywaną auto-
nomią. Ujednolicono administrację Królestwa Polskiego z Cesarstwem. Ukazem 
z 7 marca 1837 r. zastąpiono nazwy województw guberniami, a komisje woje-
wódzkie przemianowano na rządy gubernialne z gubernatorami cywilnymi na 
czele17. Ze względów politycznych ukazem z 15 czerwca 1841 r. zmieniono nazwę 
guberni krakowskiej na gubernię kielecką18. Natomiast ukazem z  dnia 11 paź-
dziernika 1842 r. obwody przemianowano na powiaty, a powiaty funkcjonujące 
w sądownictwie na okręgi. Komisarzy obwodowych przemianowano na naczel-
ników powiatowych. W miastach nazwy Urzędów Municypalnych zamieniono 
na Magistraty19.

15 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1820, t. 6, nr 22, s. 34-41.
16 Podziały administracyjne…, s. 35-52.
17 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1837, t. 20, s. 412-417.
18 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1843, t. 31, s. 216-219.
19 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1842, t. 30, s. 280-285.
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Ważną zmianą podziału administracyjnego Królestwa Polskiego było zmniejsze-
nie guberni z ośmiu do pięciu. Ukaz carski z 21 sierpnia 1845 r., który zaczął obo-
wiązywać od 1 stycznia 1845 r. połączył gubernię sandomierską z gubernią kielecką 
tworząc gubernię radomską ze stolicą w Radomiu. Z guberni podlaskiej i lubelskiej 
utworzono gubernię lubelską, a  z guberni kaliskiej i warszawskiej utworzono gu-
bernię warszawską. Pozostałe dwie gubernie płocka i  augustowska pozostały bez 
zmian20. W  skład guberni radomskiej wchodziło osiem powiatów: sandomierski, 
opatowski, radomski, opoczyński, kielecki, miechowski, olkuski i stopnicki21. 

Po powstaniu listopadowym władze carskie zorientowały się, że urząd wójta spra-
wowany przez dziedzica podporządkowuje mu włościan a władze rosyjskie nie mo-
gły liczyć na pomoc wójtów w ściganiu emisariuszy emigracyjnych. Dlatego w 1838 
r. powstał niezrealizowany projekt odebrania władzy wójtowskiej dziedzicom. Prze-
widywał on utworzenie 410 gmin ze stanowiskiem wójta jako urzędnikiem państwo-
wym opłacanym ze skarbu państwa22. Dopiero w 1859 r. władze carskie przystąpiły 
do reorganizacji gmin w Królestwie Polskim, a w konsekwencji korekty granic po-
wiatów i okręgów. Było to związane z planowaną reformą sądów gminnych. Ukaz 
carski z 15 marca 1859 r. podwyższał minimalną liczbę domów z 10 do 50. Ponadto 
jedna wieś mogła podlegać tylko jednemu wójtowi. W każdej gminie wiejskiej, wi-
nien być osobny Wójt. Urząd Wójta Gminy przywiązany jest do dominium, to jest, do 
tytułu dziedzictwa, i jest bezpłatny; wszakże do sprawowania jego potrzeba posiadać 
odpowiednie kwalifikacje prawem przepisane23.

Starano się o ile było to możliwe obszar gminy dostosować do obszaru parafii, 
łączyć realności prywatne z prywatnymi, a rządowe z rządowymi i aby każda gmina 
leżała w całości w granicach jednego powiatu i okręgu sądowego. Jednak nie dało się 
tego pogodzić, ponieważ zgodnie z przepisami na pierwszym miejscu kierowano się 
zasadą dostosowania granic zgodnie z podziałami własnościowymi. Reorganizacja 
gmin w tym duchu została zakończona w 1861 r. Ogólna liczba gmin w Królestwie 
Polskim wynosiła 3446 z 22613 wsiami (w tym 17837 prywatnymi)24. 

Ukaz z 1859 r. pozbawił funkcji wójtowskich wielu drobnych właścicieli. Wójt miał 
do pomocy radę gminną wybieraną przez ogół mieszkańców oraz sołtysów. Człon-
kowie rady gminnej i sołtysi byli zatwierdzani przez właściwego naczelnika powiatu.

20 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1844, t. 34, s. 452-459.
21 T. Koba-Ryszewska, Przeszłość…, s. 18.
22 Podziały administracyjne…, s. 80-81.
23 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1859, t. 52, nr 161, s. 4-7. 
24 Podziały administracyjne…, s. 82-85.
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Przynależność administracyjna gminy Łoniów od 1864 r.
Z ukazem uwłaszczeniowym (ukaz o urządzeniu włościan)25 wydano 19 lutego 

/ 2 marca 1864 r. nowy ukaz o urządzeniu gmin wiejskich. Zniósł on patrymonial-
ną instytucję dotychczasowych wójtów. Zastąpił go urząd wójta wybieranego przez 
chłopów na zgromadzeniu gminnym. Gmina wiejska – jak stanowił ukaz carski – 
składała się z gromad wioskowych tworzonych z wiosek i kolonii wiosek. Władze 
gminne stanowił samorząd gminny reprezentowany przez: zebranie gminne, wójta 
gminy oraz sołtysów – jego pomocników. Natomiast sąd gminny wraz z ławnika-
mi rozpatrywał sprawy sporne. Za całokształt prac organizacyjno-kancelaryjnych 
w gminne odpowiadał pisarz gminy. Wójt i sołtysi byli zatwierdzani przez naczelni-
ka powiatu26.

Po upadku powstania władze carskie zunifikowały pod względem administracyj-
nym Królestwo Polskie z cesarstwem. Odtąd określano go jako Kraj Nadwiślański. 
Odrębność administracyjna praktycznie wyrażała się tylko w pozostawieniu urzędu 
namiestnika, a  od 1874 r. generał-gubernatora warszawskiego będącego naczelną 
władzą wojskową, policyjną i cywilną dla całego Królestwa. Urząd ten był instancją 
pośrednią między urzędami w Królestwie i centralnymi władzami w Sankt Peters-
burgu.

Na mocy Ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Kró-
lestwa Polskiego z dnia 19 / 31 grudnia 1866 r. został wprowadzony nowy podział 
administracyjny Królestwa Polskiego. W miejsce 5 istniejących guberni utworzo-
no 10 guberni z  gubernatorami na czele. Urzędami powiatowymi kierowali na-
czelnicy powiatów, których było 85. Dotychczasowa gubernia radomska została 
podzielona na gubernię kielecką (7 powiatów: kielecki, andrzejewski /jędrzejow-
ski/ włoszczowski, olkuski, miechowski, pińczowski i  stopnicki) i  radomską (7 
powiatów: radomski, kozienicki, iłżecki, opatowski, sandomierski, opoczyński 
i koński / konecki/)27. Gmina Łoniów wraz z powiatem sandomierskim należała do 
guberni radomskiej. Taka przynależność administracyjna przetrwała do wybuchu 
I wojny światowej.

W 1912 r. powołano do istnienia gubernię chełmską wydzieloną z guberni lubel-
skiej i  zniesionej guberni siedleckiej28. Zmiany te jednak nie wpłynęły na sytuację 
administracyjną w interesującym nas rejonie.

25 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1864, t. 62, nr 187, s. 4-35.
26 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1864, t. 62, nr 187, s. 36-93.
27 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1866, t. 66, nr 219, s. 119-193.
28 Podziały administracyjne…, s. 96-99.
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Zgodnie z postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z dnia 
5/17 stycznia 1867 r. o podziale miast i gmin w powiatach. W skład powiatu sando-
mierskiego wchodziły miasta: Sandomierz, Koprzywnica, Osiek, Połaniec, Klimon-
tów, Bogoria, Staszów, Zawichost i  gminy wiejskie: Wiśniowa, Rytwiany, Ruszcza 
[koło Połańca], Tursko, Osiek, Górki, Lipnik, Pęchów, Łoniów, Koprzywnica, Sam-
borzec, Obrazów, Radoszki, Wilczyce i Dwikozy29. Komitet Urządzający w Królestwie 
Polskim w związku ze zmianami w składzie powiatów i położeniu niektórych gmin, 
jak również z powodu błędów drukarskich postanowieniem z 29 grudnia 1867 / 10 
stycznia 1868 ogłosił drugie rozgraniczenie powiatów nowych dziesięciu guberni Kró-
lestwa Polskiego. W składzie powiatu sandomierskiego zaszły tylko dwie zmiany. Zli-
kwidowano gminę Radoszki i zmianie uległa nazwa gminy Ruszcza na Ruszcza-dolna 
[koło Połańca]30. W ramach tzw. reformy miejskiej władze carskie następujące miasta 
pozbawiły praw miejskich, zamieniając je w osady i przyłączając do poszczególnych 
gmin: w 1869 r. – Bogoria (do gminy Wiśniowa), Koprzywnica (do gminy Koprzyw-
nica), Osiek (do gminy Osiek), Połaniec (do gminy Ruszcza-dolna ze zmianą jej nazwy 
na Połaniec)31; w 16/28 sierpnia 1870 r. – Klimontów (do gminy Pęchów ze zmianą jej 
nazwy na Klimontów)32; w 26 lipca 1888 r. – Zawichost33.

W 1870 r. gmina wiejska Łoniów liczyła 3652 mieszkańców w tym 459 szlachty. 
W skład tej gminy wchodziło 38 wsi: Bazów, Bugaj, Chodków, Gągolin, Gieraszo-
wice, Grabina, Jasienica, Jegiery (ros. Егеры), Krowia Góra, Królewice Dolne, Kró-
lewice Górne, Lipowiec, Łążek, Łoniów, Nietuja, Otoczek, Otoka, Piaseczno, Pio-
trówka, Przewoźnik, Ruszcza Płaszczyzna, Skrobno, Skrzypaczowice, Skwirzowa, 
Sulisławice, Suliszów, Świniary, Tarnówka, Trzebiesławice, Wnorów, Wojcieszyce, 
Wólka Gieraszowska, Wymysłów, Wzory (ros. Взоры), Zabogoria, Zawidza, Zgór-
sko, Żurawica34. W 1884 r. odnotowano brak miejscowości Wzory i Otoczka – ale 
zamiast tej ostatniej występowała Otoczka Grabińska35.

29 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1866, t. 66, nr 219, s. 289.
30 „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1867, t. 67, nr 228, s. 371. 
31 Postanowienie z 24 października (5 listopada) 1869 r., „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1869, 

t. 69, nr 239, s. 419, 423.
32 Postanowienie z  21 kwietnia (3 maja) 1870, „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1870, t. 70,  

nr 242, s. 167.
33 Postanowienie z 30 maja (11 czerwca) 1888 r. o zamianie miasta Zawichosta powiatu Sandomierskiego 

gubernii Radmoskiéj na osadę, ogłoszone 26 lipca (7 czerwca) 1888 r., „Zbiór Praw obowiązujących 
w guberniach Królestwa Polskiego” 1888, t. 7 (37), nr 134, s. 137.

34 „Памятная Книжка Радомской Губернiи” 1870, s. 117.
35 Br. Ch[lebowski], Łoniów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów 

słowiańskich, t. 5, Warszawa 1884, s. 714-715.
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Pierwszym potwierdzonym wójtem gminy Łoniów był Marcin Matusak (1870-
1874). Kolejnymi byli: Jan Lis (1875), Józef Stępień – niepiśmienny (1881), Andrzej 
Kos – niepiśmienny (1885-1888), Józef Stępień (1889-1890, Michał Grudzień (1891-
1896), Wojciech Tworek (1898-1900), Józef Żyła (1911-1914). Pisarzami gminy byli 
kolejno: Marian Marynowski (1870-1871), Julian Kotlarski (1872-1874), Mikołaj 
Królikowski (1875-1881), Józef Malanowicz (1885-1898), Bolesław Maltz[!] (1900), 
Florian Rokwisz (1911-1914)36. 

Do wybuchu I wojny światowej gmina Łoniów należała do powiatu sandomier-
skiego w guberni radomskiej. Po klęsce Rosjan pod Gorlicami 2-5 maja 1915 r. in-
teresujące nas tereny Królestwa Polskiego zostały zajęte przez państwa centralne. 
Początkowo podlegały naczelnemu dowódcy frontu. Po ustaleniu stref wpływów 
między Cesarstwami Niemiec i Austro-Węgrami gmina Łoniów znalazła się w au-
stro-węgierskiej strefie okupacyjnej. W maju 1915 r. zostały powołane dwa guberna-
torstwa: piotrkowskie (obwody: iłżecki, konecki, kozienicki, opatowski, opoczyński, 
piotrkowski, radomski, sandomierski) i kieleckie (obwody: dąbrowski, jędrzejowski, 
kielecki, miechowski, olkuski, pińczowski, stopnicki, włoszczowski). We wrześniu 
1915 r. obydwa te gubernatorstwa połączono w jedno Generalne Gubernatorstwo 
z siedzibą najpierw w Kielcach (1-30 IX 1915) a następnie w Lublinie37. Terenami 
okupowanymi zarządzano w oparciu o Komendy Obwodowe (a od maja 1917 r. Po-
wiatowe), podległe Komendzie Generalnej. Gmina Łoniów znalazła się w Komen-
dzie Obwodu/Powiatu Sandomierskiego. Wójtem gminy w 1915 r. został mianowa-
ny Antoni Czapczyński38.

Ustawą sejmową z 2 sierpnia 1919 r. wprowadzono na terenach byłego Królestwa 
Polskiego podział na pięć województw. W skład nowo powstałego województwa kie-
leckiego weszły m.in. wszystkie powiaty byłej guberni kieleckiej i radomskiej, w tym 
powiat sandomierski39. Mimo korekty granic województwa kieleckiego i powiatów 
do niego należących przez cały okres międzywojenny przynależność gminy Łoniów 
nie uległa zmianie.

Zasadniczą zmianę w funkcjonowaniu samorządu gminnego wprowadził dekret 
z 27 listopada 1918 r. o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kon-
gresowego. Na jego mocy w każdej gminie zostały powołane rady gminne złożone 

36 „Памятная Книжка Радомской Губернiи” 1870-1914.
37 J. Lewandowski, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914-1918, Warszawa 1980, s. 26-46.
38 Burmistrzami…, „Dziennik Urzędowy Obwodu Sandomierskiego” 1915, nr 3, s. 4-5.
39 Ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji, 

Dz.U. 1919, nr 63, poz. 395.
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z 12 członków z wójtem na czele. Były wybierane na 3 lata w tajnym głosowaniu. 
Rada Gminny współpracowała z wójtem i kontrolowała jego czynności w sprawach 
samorządowych. Ponadto zarządzała majątkiem gminy, odpowiadała za utrzyma-
nie dróg, bezpieczeństwo osób i ich mienia, rozwój gminy, zdrowie publiczne oraz 
oświatę. Władzą nadzorczą dla Rady Gminnej był Wydział Powiatowy40. 

Jak wynika z publikacji Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej zawie-
rającej dane na 1921 r. gmina Łoniów liczyła 61 miejscowości, z czego miały one 
następujący charakter: wieś – 29, kolonia – 16, folwark – 12, osada młyńska – 3, 
leśniczówka 1. Na jej terenie znajdowało się 930 budynków mieszkalnych, w któ-
rych mieszkało 6335 osób (w  tym 3046 – mężczyzn i  3289 kobiet). Statystycznie 
w jednym domu mieszkało 6,8 osoby. Większość mieszkańców była wyznania rzym-
skokatolickiego – 3199 osób, a wyznania mojżeszowego było 136 osób. Co ciekawe 
tylko 31 osób deklarowało narodowość żydowską, a pozostali polską. Szczegółowe 
dane dla poszczególnych miejscowości prezentuje Tabela 1.

Kolejne zmiany ustroju gminnego przyniosła Ustawa z  dnia 23 marca 1933 r. 
o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego41 i Rozporządzenie III Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z  dnia 2 sierpnia 1934 r. w  sprawie wykonania ustawy 
o  częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (przepisy, dotyczące gminy 
wiejskiej)42.

Organami ustrojowymi gminy wiejskiej były: rada gminna, zarząd gminy, wójt, 
i jako zastępcy podwójci. Kontrola wewnętrzna gospodarki gminnej należała do wój-
ta jako przełożonego, a z ramienia rady gminnej była komisja rewizyjna wybierana 
przez radę gminną. Nadzór państwowy nad gminami wiejskimi sprawował Wydział 
Powiatowy zatwierdzający niektóre uchwały rady gminnej.

Obszar gminy wiejskiej (jeśli nie była to miejscowość) dzielił się na gromady. 
Gromada zarządzała majątkiem gromadzkim i  współpracowała z  gminą wiejską 
w wykonaniu jej zadań. W gromadzie organem uchwalającym były: rada gromadzka 
albo zebranie gromadzkie. Rada gromadzka powoływana była w gromadach liczą-
cych ponad 200 mieszkańców. Organem wykonawczym w gromadzie był sołtys lub 
jego zastępca.

40 Dekret o  utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego, „Dziennik Praw 
Państwa Polskiego” 1918, nr 18, poz. 48.

41 Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Dz.U. 1933, 
nr 35, poz. 294.

42 Rozporządzenie III Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1934 r. w sprawie wykonania 
ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (przepisy, dotyczące gminy wiejskiej), 
Dz.U. 1934, nr 71, poz. 688.
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L.p. Nazwa gromady Nazwy miejscowości, wchodzących w skład gromady

1 Łoniów
1. wieś Łoniów, 2. wieś Wymysłów, 3. wieś Wygnanów, 4. wieś Trój-
ca, 5. folwark Łoniów, 6. osada młyńska Piotrówka, 7. folwark Prze-
zwody-Suliszow s k i e .

2 Jasienica 1. wieś Jasienica, 2. wieś Piotrówka.
3 Świniary-Stare 1. wieś Świniary-Stare.
4 Świniary-Nowe 1. kolonia Świniary-Nowe „A”, 2. kolonia Świniary-Kamieniołom.

5 Otoka Grabińska 1. kolonia Otoka-Grabińska, 2. kolonia Otoka-Gągolińska, 3. wieś 
Grabina .

6 Kąty 1. kolonia Kąty.
7 Zawidza 1. wieś Zawidza, 2. folwark Zawidza.

8 Gągolin 1. wieś Gągolin, 2. wieś Przewoźnik, 3. kolonia Świniary, 4. kolonia 
Soczówka, 5. kolonia Łążek „ B”.

9 Chodków-Stary 1. wieś Chodków-Stary, 2. kolonia Łążek, 3. wieś Łążek, 4. osada 
Chodków-Karczm a .

10 Bogoria 1. kolonia Bogoria.
11 Chodków-Nowy 1. kolonia Chodków-Nowy.

12 Piaseczno 1. kolonia Piaseczno, 2. folwark Piaseczno, 3. wieś Tarnówka, 4. fol-
wark Skrobn o.

13 Krowia-Góra 1. wieś Krowia-Góra, 2. wieś Żurawica, 3. folwark Żurawica, 4. ko-
lonia Malownic a .

14 Skrzypaczowice 1. wieś Skrzypaczowice, 2. folwark Skrzypaczowice, 3. kolonia 
Skrzypaczowice, 4. kolonia Kli n .

15 Trzebiesławice 1. wieś Trzebiesławice, 2. folwark Trzebiesławice-Stare, 3. folwark 
Trzebiesławice-Nowe (Krysin) .

16 Wnorów 1. wieś Wnorów, 2. folwark Wnorów, 3. gajówka Wnorów.

17 Suliszów 1. wieś Suliszów, 2. folwark Suliszów, 3. gajówka Suliszów, 4. Kowa-
lówka-Suliszowsk a .

18 Ruszcza 1. wieś Ruszcza-Płaszczyzna, 2. folwark Ruszcza-Płaszczyzna.

19 Sulisławice
l. wieś Sulisławice, 2. wieś Sulisławice-Poduchowne, 3. kolonia Su-
lisławice, 4. osada młyńska Sulisławice, 5. kolonia Karczonek Suli-
sławski, 6. kolonia Wron ów.

20 Skwirzowa 1. wieś Skwirzowa, 2. folwark Skwirzowa, 3. osada młyńska Skwi-
rzowa .

21 Wólka-Gieraszowska l. wieś Wólka-Gieraszowska, 2. kolonia Wólka-Gieraszowska.

22 Gieraszowice 1. wieś Gieraszowice, 2. kolonia Gieraszowice, 3. kolonia Wileto-
rów.

23 Bazów l. wieś Bazów, 2. osada młyńska Bazów, 3. folwark Bazów, 4. kolonia 
Bazów, 5. wieś Nietu j a .

24 Królewice-Górne 1. wieś Królewice-Górne, 2. kolonia Królewice-Górne, 3.  kolonia 
Królewice-Dolne, 4 osada młyńska Lipowiec, 5. kolonia Zarzec z e .

25 Wojcieszyce l. wieś Wojcieszyce, 2. kolonia Wojcieszyce, 3. kolonia Wojcieszyce 
„A”, 4. wieś Zgórsko, 5. kolonia Zgórs k o.

26 Jeziory 1. kolonia Jeziory, 2. kolonia Antoniówka, 3. kolonia Ruszcza 
(Płaszczyzna) . 

Źródło: Rozporządzenie II Wojewody Kieleckiego z dnia 2 listopada 1933 r. o podziale obszaru 
gmin wiejskich w  powiatach: jędrzejowskim, kieleckim, opatowskim, pińczowskim i  sandomierskim 
w województwie kieleckim na gromady, „Kielecki Dziennik Wojewódzki” 1933, nr 28, s. 557-558.

Tabela 2. Podział gminy Łoniów na gromady z 2 listopada 1933 r.
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W 1934 r. powiat sandomierski składał się z 3 gmin miejskich: Sandomierz m. 
7 894, Staszów m. 9 147, Zawichost m. 3 34043. (odzyskał prawa miejskie w 1926 
r.) oraz 14 gmin wiejskich: Dwikozy, Jurkowice, Klimontów, Koprzywnica, Lip-
nik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Tursko-Wielkie, 
Wilczyce, Wiśniowa44. Z okresu międzywojennego znamy tylko trzech wójtów. 
Byli to Józef Skład (przed 1929), Jan Drach z Łoniowa (1929-1935) i Wincenty 
Urbański z Gieraszowic (1935-1941).

Sytuacja się zmieniła po zajęciu Polski przez armię niemiecką w 1939 r. Część 
ziem wcielono do Rzeszy, a  z  pozostałych 26 października 1939 r. utworzono 
Generalne Gubernatorstwo. Było ono podzielone na 4 dystrykty: krakowski, lu-
belski, radomski i  warszawski (piąty galicyjski utworzono po ataku na Zwią-
zek Radziecki). W skład dystryktów wchodziły powiaty, które terytorialnie były 
większe niż w  okresie międzywojennym. Gmina Łoniów należała do powiatu 
opatowskiego obejmującego terytorium dwóch przedwojennych powiatów: opa-
towskiego i sandomierskiego45. W okresie okupacji niemieckiej – rozporządzenie 
generalnego gubernatora z dnia 29 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, 
podporządkowało władze gminne okupantom. Wójt jako organ opiniodawczy 
i rada przyboczna wójta byli z nominacji. Gmina nie posiadała samorządu. Za-
daniem gminy była pomoc okupantowi w ściąganiu surowców, żywności i siły 
roboczej.

Po zajęciu od 29 lipca 1944 r. przez Armię Czerwoną części województwa 
kieleckiego utworzono przyczółek sandomierski. Z czasem front ustabilizował 
się na linii Pacanów, Stopnica, Staszów, Szydłów, Raków, Łagów, Opatów i dalej 
wzdłuż rzeki Opatówka, aż do jej ujścia do Wisły. Cały obszar gminy Łoniów 
znajdował się na terenie przyczółka sandomierskiego. Na zajętych terenach reak-
tywowano przedwojenny podział administracyjny wprowadzając jednak w nich 
władze podległe Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego. Początkowo 
Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach miała siedzibę w Rytwianach, a później 
w Sandomierzu. Przyczółek istniał do chwili ruszenia ofensywy Armii Czerwo-

43 Szematyzm podziału administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze skorowidzem gmin 
wiejskich i miejskich oraz oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów państwowych, 
oprac. Adolf Klarenbach przy współudz. Tad. Bystrzyckiego, Przemyśl Warszawa [1937], Książnica 
Naukowa, Przemyśl – Warszawa [1937], s. 10.

44 Spis gmin miejskich i wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. przez Jadwigę Scheinkönig i Jerzego 
Kowalczewskiego, Samorządowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1934, s. 14.

45 J. Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów administracyjnych w regionie kielecko-radomskim 
do 1975 roku, Kielce 2005, s. 52-53.
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nej w ramach ofensywy wiślańsko-odrzańskiej 12.01.1945 r. Po ruszeniu ofen-
sywy okoliczne tereny, zwłaszcza przyfrontowe, zostały zniszczone, a część pól 
zaminowana. Gmina Łoniów ponownie znalazła się w powiecie sandomierskim. 
Skutkiem zmian społecznych wydano ustawę z 11 września 1944 r. o organizacji 
i  zakresie działania rad narodowych i dekret o organizacji i  zakresie działania 
samorządu terytorialnego z dnia 23 listopada 1944 r. wzajemnie uzupełniające. 
Określały one ustrój gmin wiejskich. Gminy wiejskie miały dwa organy ustro-
jowe: gminną radę narodową (złożoną z osób delegowanych do niej przez orga-
nizacje polityczne i gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne) jako organ 
stanowiący i kontrolujący oraz zarząd gminy jako organ wykonawczy Gminnej 
Rady Narodowej46. Wójtami gminy byli: Stanisław Klimkiewicz (1945), Piotr 
Misiak (1946), Jan Drach (1946-1948), Władysław Ostrowski (1950)47

Na mocy ustawy z  dnia 20 marca 1950 r. zostały zniesione dotychczasowe 
urzędy władz terenowych I i II instancji. Zarząd Gminny zastąpiono Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej. Organami pomocniczymi były komisje. Rady obra-
dowały na sesjach. Prezydium Gminnej Rady Narodowej dzieliło się na referaty: 
1/ ogólno-administracyjny, 2/ budżetowo-finansowy, 3/ socjalno-kulturalny, 4/ 
gospodarki komunalnej, 5/ rolnictwa i 6/ akta stanu cywilnego. Omawiana usta-
wa miała zapewnić większy udział mas ludowych w rządzeniu państwem i sku-
pienia w radach narodowych władzy ludowej48.

W  Wydziale Powiatowym w  Sandomierzu zaprojektowano nowy podział 
powiatu sandomierskiego na gminy, datowany na 1 marca 1950 r. Planowano 
utworzyć 3 gminy miejskie: w  Sandomierzu, Staszowie i  Zawichoście oraz 26 
gmin wiejskich49.

46 Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dz.U. 1944, 
nr 5, poz. 22; Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z  dnia 23 listopada 1944 r. 
o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74.

47 APS, Akta gminy Łoniów, sygn. 3.
48 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Dz.U. 1950,  

nr 14, poz. 130.
49 Archiwum Państwowe w  Kielcach Oddział w  Sandomierzu (dalej APS), Starostwo Powiatowe 

Sandomierskie, sygn. 437, s. 111-112.
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Tabela 3. Zestawienie projektu nowego podziału terytorialnego 
powiatu sandomierskiego na gminy wiejskie z 1950 r.

Lp. Nazwa nowo projekto-
wanej gminy Ilość gromad Ogólny obszar 

gminy w ha Ilość mieszkańców

1 Garbów Stary 9 3645,23 2129

2 Dwikozy 8 3174,62 4170

3 Mokoszyn 6 1928,00 3362

4 Wilczyce 9 4183,49 2996

5 Daromin 8 3815,49 2573

6 Lipnik 8 3241,05 2609

7 Włostów 4 2093,64 1972

8 Samborzec 14 4716,00 4671

9 Obrazów 11 3440,50 3615

10 Kleczanów 10 4449,45 3545

11 Chobrzany 14 4702,33 4787

12 Klimontów 14 3952,85 5456

13 Goźlice 11 3206,61 3146

14 Koprzywnica 11 4769,51 5843

15 Piaseczno 8 1699,92 2000

16 Łoniów 9 3849,39 3003

17 Sulisławice 13 3431,80 3753

18 Jurkowice 8 5079,01 3322

19 Konary 7 2467,69 2580

20 Bogoria 10 3396,45 3161

21 Wiśniowa 9 4234,19 3651

22 Wiązownica 6 5235,28 4098

23 Osiek 9 10111,51 7035

24 Rytwiany 5 6516,75 4004

25 Tursko Wielkie 12 5554,19 4365

26 Połaniec 12 4592,48 5355

27 Otwarty brzeg lewy do 
połowy Wisły

7792,57

28 Miasto Sandomierz, 
Staszów i Zawichost

3320

RAZEM 245 118600,00 97201

Źródło: APS, Starostwo Powiatowe Sandomierskie, sygn. 437, s. 111-112, 136.
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Warto przedstawić jak w omawianym projekcie zaplanowano podzielić interesu-
jący nas teren gminy Łoniów. Szczegółową przynależność poszczególnych gromad 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 4. Projekt nowego podziału terytorialnego powiatu sandomierskiego 
na gminy wiejskie (wybrane gminy).

Nazwa nowo 
projektowanej 

gmina

Nazwa gromady 
wchodzącej w skład 
nowoprojektowanej 

gminy

Obszar w ha 
poszczegól-

nych gromad

Nazwa gminy 
dotychczasowej 
poszczególnych 

gromad

Odległość w km po-
szczególnych gromad 
od siedziby nowopro-

jektowanej gminy

Piaseczno

Chodków Stary 276,20 Łoniów 2
Gągolin 110,25 Łoniów 2
Otoka Grabińska 224,63 Łoniów 5
Jasienica 221,55 Łoniów 2
Bogoria 189,07 Łoniów 1
Piaseczno 216,52 Łoniów 4
Przewłoka 248,53 Koprzywnica 3
Chodków Nowy 213,17 Łoniów 2

RAZEM 1699,92

Łoniów

Łoniów 673,31 Łoniów
Skrzypaczowice 328,22 Łoniów 2
Krowia Góra 261,95 Łoniów 2
Świniary Stare 509,04 Łoniów 3
Świniary Nowe 303,38 Łoniów 3
Zawidza 1193,30 Łoniów 3
Wnorów 152,01 Łoniów 2
Suliszów 251,72 Łoniów 2,5
Trzebiesławice 176,46 Łoniów 1,5

RAZEM 3849,39

Sulisławice

Sulisławice 358,61 Łoniów
Jeziory 130,69 Łoniów 2
Wojcieszyce 294,64 Łoniów 1,5
Ruszcza 297,20 Łoniów 2
Bazów 218,07 Łoniów 1
Królewice Górne 131,15 Łoniów 3,5
Gieraszowice 288,62 Łoniów 2
Wólka Gieraszowska 243,14 Łoniów 2
Skwirzowa 201,47 Łoniów 1
Dmosice 223,38 Koprzywnica 2,5
Zbigniewice 471,11 Koprzywnica 3,5
Niedźwice 255,07 Koprzywnica 4
Beszyce 318,65 Koprzywnica 2,5

RAZEM 3431,80
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1 2 3 4 5

Jurkowice

Jurkowice 2345,57 Jurkowice -
Nawodzice 791,39 Jurkowice 4
Rybnica 113,91 Jurkowice 4,5
Pęcławice 518,34 Jurkowice 3,5
Kolonia Pęcławice 329,82 Jurkowice 3
Witowice 385,10 Jurkowice 2
Pełczyce 408,40 Jurkowice 1,5
Olbierzowice 185,48 Jurkowice 3

RAZEM 5079,01

Wiśniowa

Wiśniowa 1472 Wiśniowa
Wola Wiśniowska 677 Wiśniowa 1
Dobra 253 Wiśniowa 3
Podmaleniec 403 Wiśniowa 4
Poddębowiec 121 Wiśniowa 5
Mostki 497 Wiśniowa 3
Sztombergi 254 Wiśniowa 2
Łukawica 442,19 Jurkowice 4

RAZEM 4234,19

Wiązownica

Wiązownica 1525,56 Osiek
Wiązownica Duża 617 Osiek 3
Kolonia Wiązownica 650,34 Osiek 2
Bukowa 407,84 Osiek 3
Smerdyna 1066,54 Jurkowice 3
Czajków 968 Wiśniowa 4,5

RAZEM 5235,28

Osiek

Osiek 861,77 Osiek
Osieczko 665,41 Osiek 1
Długołęka 249,74 Osiek 5
Mikołajów 1929,27 Osiek 3
Pliskowola 1111,03 Osiek 4
Suchowola 1043,03 Osiek 3
Strzegom 3658,56 Osiek 8
Strzegomek 481,97 Osiek 9
Kąty 110,25 Łoniów 2

RAZEM 10111,51

Źródło: APS, Starostwo Powiatowe Sandomierskie, sygn. 437, s. 113-135.

Od 13.04.1950 r. zaprowadzono nowy ustrój administracyjny kraju. Zlikwido-
wano samorząd powiatowy powołując na jego miejsce prezydia powiatowych rad 
narodowych50.
50 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Dz.U. 1950, 

nr 14, poz. 130.
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Gmina Łoniów w 1951 r. obejmowała obszar 8 076 ha z liczbą ludności 7 687 za-
mieszkałych w 29 gromadach. W 1951 r. miejscowości w sąsiedztwie Sulisławic liczyły: 
Bazów – 144 mieszkańców, Gieraszowice – 273 mieszkańców, Jeziory – 132 miesz-
kańców, Królewice – 129 mieszkańców, Ruszcza wieś – 274 mieszkańców, Ruszcza 
kolonia – 64 mieszkańców, Sulisławice – 242 mieszkańców, Skwirzowa – 162 miesz-
kańców, Wojcieszyce – 210 mieszkańców, Wólka Gieraszowska – 257 mieszkańców51.

W ramach decentralizacji władzy ustawa z dnia 25.09.1954 roku o reformie po-
działu administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych zapocząt-
kowała nowy okres w dziejach rad narodowych stopnia podstawowego. W miejsce 
dotychczasowych gmin i gromad zostały utworzone nowe gromady, jako jednostki 
podziału administracyjnego wsi. Organami władzy państwowej w gromadach były 
gromadzkie rady narodowe wybierane na trzy lata przez mieszkańców. Gromadzkie 
rady narodowe będące organem władzy państwowej kierowały działalnością gospo-
darczą, społeczną i kulturalną wiążąc potrzeby gromady z  zadaniami ogólnopań-
stwowymi. Gromadzka rada narodowa wybierała spośród radnych prezydium bę-
dące jej organem wykonawczym i zarządzającym52. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1954 r. O reformie podzia-
łu administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych Wojewódzka 
Rada Narodowa uchwaliła podział powiatu sandomierskiego na gromady. Na tere-
nie interesującej nas gminy Łoniów utworzono następujące gromady:

Gromada Chodków z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Chodkowie (Sta-
rym); w skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad 
/od 1958 r. sołectwa/: Chodków Stary, Chodków Nowy, Piaseczno, Bogoria, Gągolin 
z gminy Łoniów oraz wieś Kępa Nagnajowska z dotychczasowej gromady Przewłoka 
z gminy Koprzywnica;

Gromada Łoniów z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Łoniowie53; w skład 
nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad /od 1958 r. so-
łectwa/: Łoniów, Trzebiesławice, Wnorów, Skrzypaczowice, Krowia Góra, Zawidza 
z gminy Łoniów;

51 APS, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Sandomierzu (dalej PRNiWPwS), sygn. 
3125, s. nlb.

52 Ustawa z  dnia 25 września 1954 r. o  reformie podziału administracyjnego wsi i  powołaniu 
gromadzkich rad narodowych, Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191.

53 Przewodniczącymi Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w  Łoniowie byli: Wacław Bernyś 
z  Trzebiesławic (1954-1957), Franciszek Strach (1957-1967), Stanisław Majewski (1967-1969) 
i  Wacława Bryła z  Wnorowa (1969-1972), APS, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Łoniowie, sygn. 11-19.



34

Gromada Niedźwice z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Niedźwicach; 
w skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad /od 
1958 r. sołectwa/: Beszyce, Dmosice, Niedźwice, Trzykosy, Zbigniewice z gminy 
Koprzywnica;

Gromada Osiek z  siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Osieku; w  skład 
nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad /od 1958 
r. sołectwa/: Osiek, Osieczko, Kąty, Mikołajów, Długołęka, Otoka Gęgolińska 
z gminy Osiek;

Gromada Sulisławice z  siedzibą gromadzkiej rady narodowej w  Sulisła-
wicach54; w  skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych 
gromad /od 1958 r. sołectwa/: Sulisławice, Bazów, Ruszcza, Jeziory, Wojcieszy-
ce, Skwirzowa, Wólka Gieraszowska, Gieraszowice, Królewice Górne, Suliszów 
z gminy Łoniów;

Gromada Świniary z  siedzibą gromadzkiej rady narodowej w  Świniarach55; 
w  skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad /
od 1958 r. sołectwa/: Świniary Stare, Świniary Nowe, Otoka Grabińska, Jasienica 
z gminy Łoniów56.

W okresie funkcjonowania gromad miały miejsce ich zmiany administracyj-
ne. Wynikały one z przeniesień poszczególnych wsi do innych gromad lub z po-
wodu likwidacji wybranych gromad. Na terenie dzisiejszej gminy Łoniów miały 
miejsce zasadniczo dwie zmiany. Pierwsza z 31 grudnia 1959 r. spowodowała, że 
przyłączono do gromady Sulisławice wieś Rybnica, kolonię Bukówka oraz ga-
jówki Rybnica, Dąbrowa i Kalki ze zniesionej gromady Nawodzice57.

Kolejna zmiana dotyczyła decyzji z 31 grudnia 1960 r. Wówczas z gromady 
Chodków wyłączono wsie Bogoria i Gągolin, włączono je do gromady Świnia-

54 Przewodniczącymi Prezydium Gromadzkiej Rady w Sulisławicach byli Adolf Orłowski z Bazowa 
(1954-1969) i  Marian Suma z  Sulisławic (1969-1972), APS, Prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Sulisławicach, sygn. 10-18.

55 Przewodniczącymi Prezydium Gromadzkiej Rady w  Świniarach byli Stanisław Antosik (1959-
1960) i Antoni Reczek (1960-1972). APS, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świniarach 
Starych, sygn. 40-51.

56 Uchwała Nr 13j/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 29 września 1954 r. w sprawie 
podziału na gromady powiatu sandomierskiego, ”Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Kielcach” z dnia 31 grudnia 1954 r., nr 15, poz. 104, s. 221-223.

57 Uchwała Nr 14/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 1959 r. o zniesieniu, 
połączeniu i utworzeniu niektórych gromad w województwie kieleckim (w brzmieniu uchwały Nr 
27/59 z dnia 17 listopada 1959 r.), „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach” 
z dnia 21 grudnia 1959 r., nr 13, poz. 97.
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ry58, a gromadę Chodków powiększoną o wieś (i osadę) Przewłoka59 z gromady 
Koprzywnica włączono do powiatu tarnobrzeskiego w województwie rzeszow-
skim60.

Przynajmniej od 1949 r. trwały dyskusje nad powołaniem nowego powiatu 
staszowskiego. Zarząd Wojewódzki w Kielcach już 15 marca 1949 r. skierował 
pismo do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu celem zaopi-
niowania zmiany granic powiatu przez powołanie nowego powiatu staszowskie-
go. Do nowo powstałego powiatu planowano wyłączyć z  powiatu sandomier-
skiego:

Lp. Miasto/gmina Obszar w ha Liczba mieszkańców
1. miasto Staszów 800 4578
2, gmina Wiśniowa 8860 6158
3. gmina Tursko Wielkie 6920 5448
4. gmina Jurkowice 12940 10969
5. gmina Rytwiany 6750 4007
6. gmina Osiek 12390 8963
7. gmina Połaniec 5280 5113

Razem 53940 45236

W powiecie sandomierskim miały pozostać:
Lp. Miasto/gmina Obszar w ha Liczba mieszkańców

1. miasto Sandomierz 1080 8596
2, miasto Zawichost 1440 1684
3. gmina Łoniów 7620 7338
4. gmina Koprzywnica 7110 7287
5. gmina Samborzec 7200 7272
6. gmina Klimontów 8140 9074
7. gmina Lipnik 8420 6260
8. gmina Obrazów 6170 6039
9. gmina Wilczyce 8850 6239
10. gmina Dwikozy 8630 7869

Razem 64660 67658

58 Uchwała Nr 21/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 1959 r. o zmianie 
granic i przeniesieniu siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w województwie kieleckim 
(w brzmieniu uchwały Nr 27/59 z dnia 17 listopada 1959 r.), „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach” z dnia 21 grudnia 1959 r., nr 13, poz. 98

59 Uchwała Nr 2/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 1961 r. w sprawie 
zmiany granic gromady Chodków w powiecie tarnobrzeskim, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Rzeszowie” z dnia 10 lutego 1961 r., nr 1, poz. 1.

60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw 
kieleckiego i rzeszowskiego, Dz.U. 1960, nr 60, poz. 336.
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Jako rekompensatę za utracone 7 gmin włączonych do powiatu staszowskiego 
powiat sandomierski planowano rozszerzyć o miasta i gminy z powiatu tarnobrze-
skiego w województwie rzeszowskim.

Lp. Miasto/gmina Obszar w ha Liczba mieszkańców
1. miasto Tarnobrzeg 603 4152
2, gmina Tarnobrzeg 14400 8446
3. gmina Radomyśl-Antoniów 11665 5910
4. gmina Trześń 9363 8244
5. gmina Zbydniów 5131 6375
6. gmina Grębów 12066 7142
7. gmina Chmielów 6224 5461

Razem 59442*
[59452]

45730

* – dane zgodne ze źródłem

Źródło: APS, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Sandomierzu, sygn. 328, s. 1.

Planowano również wyrównanie granicy południowo-zachodniej powiatu san-
domierskiego przez odłączenie z gminy Jurkowice i przyłączenie do gminy Klimon-
tów następujących gromad: Rybnica, Nawodzice, Szymanowice, Nowa Wieś, Po-
krzywianka, Konary wieś i Konary kolonia o ogólnej powierzchni 5 498 ha i 3 950 
mieszkańcami. Ponadto chciano utworzyć gminę wiejska Zawichost przyłączając do 
niej gromady z gminy Czyżów Szlachecki w powiecie opatowskim. Nowo planowa-
na gmina miała obejmować 3 447 ha powierzchni z 3 012 mieszkańcami. Po reorga-
nizacji powiat sandomierski liczyłby 133 047 ha i 120 350 mieszkańców61.

Od 1 października 1954 r. utworzono nowy powiat staszowski z 13 gromad po-
wiatu sandomierskiego (Bogoria, Czajków, Mostki, Niedziałki, Pliskowola, Poła-
niec, Ruszcza [koło Połańca], Rytwiany, Strużki, Strzegomek, Matiaszów, Tursko 
Wielkie, Wiśniowa); 5 gromad powiatu buskiego (Koniemłoty, Kurozwęki, Sielec, 
Sichów Duży, Wilkowa) i 2 gromad z powiatu opatowskiego (Przyborowice, Wola 
Malkowska)62. Nie był to jednak koniec zmian terytorialnych powiatu sandomier-
skiego. Interesujące jest procedowanie decyzji Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w  Sandomierzu dotyczącej zmian granic powiatu sandomierskiego. Prezy-
dium 27 września 1955 r. podjęło uchwałę nr 129/55 z wnioskiem do Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach o dokonanie zmian granic powiatu sandomierskiego. 
Zgodnie z wyrażoną opinią ludności wnioskowano o wyłączenie z powiatu sando-

61 APS, PRNiWPwS, sygn. 328, s. 2.
62 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 11 sierpnia 1954 r. w  sprawie utworzenia powiatu 

staszowskiego w województwie kieleckim, Dz.U. 1954, nr 49, poz. 235.
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mierskiego i przyłączenie do powiatu staszowskiego gromadzkich rad narodowych 
w Szczeglicach, Kolonii Pęcławskiej, Wiązownicy i Suchowoli. Ponadto Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej postanowiło Uchwałę Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Osieku uznać za niesłuszną z uwagi na to, że odległość z Osieka do Staszowa wynosi 
21 km /szosa o twardej nawierzchni/ podczas gdy do Sandomierza odległość wynosi 31 
km. Dla władz powiatowych nie była ważna tradycja i związki mieszkańców Osieka 
z Sandomierzem. Jako argument za zmianą przynależności powiatowej posłużyło to, 
że sprawy gospodarcze ludności jak zaopatrzenie przez PZGS [Powiatowe Związki 
Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”] będzie ułatwione. Ponadto, mimo 
sprzeciwu gromadzkich rad narodowych w Jurkowicach, Smerdynie, Nawodzicach 
i Olbierzowicach. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu uznało 
uchwały podjęte przez w/w prezydia gromadzkich rad narodowych za niesłuszne 
motywując to bliższą odległością do Staszowa niż do Sandomierza, jak również ce-
lem uniknięcia nieregularności granic powiatów63. Konsekwencją podjętej uchwały 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu była kontynuacja proce-
dury zmiany granic powiatów, która zaowocowała poszerzeniem od 1 stycznia 1956 
r. terenu powiatu staszowskiego o 7 gromad z powiatu sandomierskiego (Jurkowice, 
Kolonia Pęcławice, Osiek, Smerdyna, Suchowola, Szczeglice, Wiązownica); 3 gro-
mady z  powiatu buskiego (Chańcza, Dobrów, Kotuszów) i  1 gromadę z  powiatu 
opatowskiego (Niedźwiedź)64.

Gromady przetrwały do końca 1972 r. Ustawa z  29.11.1972 r. znosiła dotych-
czasowy podział terenów wiejskich na gromady na rzecz gminy jako podstawowej 
jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenie wiejskim. Od 1973 
r. jednoosobowym organem administracji państwowej oraz organem wykonawczo-
-zarządzającym gminnej rady narodowej (do 1990) był naczelnik gminy, którym 
w gminie Łoniów był Jan Pazdro pochodzący z Turska Wielkiego. Gmina Łoniów 
jak i gmina Koprzywnica zostały utworzone z dniem 01.01.1973 r.65 Rozporządze-
niem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i  Ochrony od 01.09.1977 r. 

63 APS. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sandomierzu, sygn. 392, s. 40.
64 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 12 listopada 1955 r. w  sprawie utworzenia powiatów: 

białobrzeskiego, chmielnickiego, kazimierskiego, lipskiego, przysuskiego i  zmiany granic niektórych 
powiatów w  województwie kieleckim oraz w  sprawie zmiany granic województw warszawskiego 
i kieleckiego, Dz.U. 1955, nr 44, poz. 288.

65 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, 
Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312; Uchwała Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 
z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim, „Dziennik Urzędowy 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach” 1972, nr 26, poz. 173.
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połączono gminę Łoniów z gminą Koprzywnica w gminę Koprzywnica. Dodatko-
wo z  terenu gminy Baranów Sandomierski włączono do gminy Koprzywnica ob-
szary wsi: Kępa Nagnajowska, Łążek, Nowy Chodków, Piaseczno, Przewłoka i Stary 
Chodków66.

Od 01.06.1975 r. ustawą zaprowadzono dwustopniowy podział administracyj-
ny państwa znosząc powiaty i tworząc 49 województw. Gmina Łoniów znalazła się 
w województwie tarnobrzeskim67. 

Rozporządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i  Ochro-
ny Środowiska z  dniem 01.01.1982 r. reaktywowano gminę Łoniów. W  jej skład 
weszły następujące miejscowości z gminy Koprzywnica: Bazów, Bogoria, Gagolin, 
Gieraszowice, Jasienica, Jeziory, Kępa Nagnajowska, Krowia Góra, Królewice, Łą-
żek, Łoniów, Łoniów-Kolonia, Nowy Chodków, Nowe Świniary, Otoka, Piaseczno, 
Przewłoka, Ruszcza-Kolonia, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice, Skwirzowa, 
Suliszów, Trzebiesławice, Wnorów, Wojcieszyce, Wólka Gieraszowska i Zawidza68. 
Naczelnikiem reaktywowanej w 1982 r. gminy Łoniów do 1990 r., a następnie wój-
tem był Stanisław Borycki z Wnorowa (1982-2003). Po nim funkcję wójta gminy 
sprawowali: Ryszard Dul (2003-2006) i Szymon Kołacz (od 2006) 

Kolejna reforma administracji państwowej z 1990 r. zmieniła charakter gminy 
i zakres obowiązków, którymi się ona zajmuje. Jednak nie wpłynęła na zmiany tery-
torium tej jednostki samorządu terytorialnego69.

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 24.07.1998 r. przywróciła trójstopniowy po-
dział administracyjny państwa na gminy, powiaty i województwa70. Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dn. 07.08.1998 r. z dniem 01.01.1999 r. powołano w woje-
wództwie świętokrzyskim powiat sandomierski z siedzibą w Sandomierzu. W jego 

66 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i  Ochrony Środowiska z  dnia  
13 sierpnia 1977 r. w  sprawie połączenia, zniesienia i  zmiany granic gmin oraz ustalenia 
siedzib gminnych organów władzy administracji państwowej w  województwach tarnobrzeskim 
i wrocławskim, Dz.U. 1977, nr 27, poz. 116.

67 Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie 
ustawy o radach narodowych, Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91.

68 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i  Ochrony Środowiska z  dnia  
13 października 1981 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie 
nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a  także ustalenia siedzib 
gminnych organów władzy i  administracji państwowej w  województwach: bialskopodlaskim, 
częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, 
tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim, Dz.U. 1981, nr 26, poz. 139.

69 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
70 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 

państwa, Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603 z póź. zm.
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skład weszło 9 gmin: miasto Sandomierz, miasto i  gmina Zawichost, gmina Ko-
przywnica (od 2001 r. miasto i gmina) oraz gminy wiejskie: Dwikozy, Klimontów, 
Łoniów, Obrazów, Samborzec i Wilczyce71. Obecnie gmina Łoniów liczy 30 sołectw: 
1. Bazów, 2. Bogoria, 3. Chodków Nowy, 4. Chodków Stary, 5. Gągolin, 6. Gieraszo-
wice, 7. Jasienica, 8. Jeziory, 9. Kępa Nagnajewska, 10. Krowia Góra, 11. Królewice, 
12. Łążek, 13. Łoniów, 14. Łoniów-Kolonia 15. Otoka, 16. Piaseczno, 17. Przewłoka, 
18. Ruszcza Płaszczyzna, 19. Ruszcza Kolonia, 20. Skrzypaczowice, 21. Skwirzowa, 
22. Sulisławice, 23. Suliszów, 24. Świniary Nowe, 25. Świniary Stare, 26. Trzebiesła-
wice, 27. Wnorów, 28. Wojcieszyce, 29. Wólka Gieraszowska, 30. Zawidza.

71 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, Dz.U. 
1998, nr 103, poz. 652.
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„Dziennik Ustaw” 1975 nr 16, poz. 91 – Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale 
administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

„Dziennik Ustaw” 1977, nr 27, poz. 116 – Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia i zmiany 
granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy administracji państwowej w woje-
wództwach tarnobrzeskim i wrocławskim.

„Dziennik Ustaw” 1981, nr 26, poz. 139 – Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Te-
renowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 października 1981 r. w  sprawie zmiany granic miasta 
Szczawnicy-Krościenka w  województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i  nazw 
niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej 
w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosą-
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deckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i za-
mojskim.

„Dziennik Ustaw” 1990, nr 16, poz. 95 –Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
„Dziennik Ustaw” 1998, nr 103, poz. 652 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. 

w sprawie utworzenia powiatów.
„Dziennik Ustaw” 1998, nr 96, poz. 603 z póź. zm – Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu 

zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
„Dziennik Ustaw” z 1960, nr 60, poz. 336 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 

r. w sprawie zmiany granic województw kieleckiego i rzeszowskiego. 
„Kielecki Dziennik Wojewódzki” 1933, nr 28 – Rozporządzenie II Wojewody Kieleckiego z  dnia  

2 listopada 1933 r. o podziale obszaru gmin wiejskich w powiatach: jędrzejowskim, kieleckim, opa-
towskim, pińczowskim i sandomierskim w województwie kieleckim na gromady.

„Zbiór Praw obowiązujących w guberniach Królestwa Polskiego” 1888, t. 7 (37), nr 134 – Postano-
wienie z 30 maja (11 czerwca) 1888 r. o zamianie miasta Zawichosta powiatu Sandomierskiego 
gubernii Radmoskiéj na osadę, ogłoszone 26 lipca (7 czerwca) 1888 r.
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Przodkowie 
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 

i ich związki z gminą Łoniów

Wstęp
Dla większości Polaków, postać legendarnego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hu-

bala” jest dość dobrze znana. Jego niezłomność, odwaga oraz wierność żołnierskiej 
przysiędze, jaką okazał w czasie II wojny światowej, jest przykładem dobrze spełnio-
nego obowiązku i wzorem prawdziwego patrioty. W okresie ostatnich kilkudziesię-
ciu lat pojawiło się na Jego temat wiele publikacji książkowych, artykułów, a także 
wspomnień byłych żołnierzy oddziału, którym dowodził. Jednak najbardziej w pa-
mięci społeczeństwa zapisał się film „Hubal” w reżyserii Bogdana Poręby. To m.in. 
za sprawą tego filmu, postać mjr. Dobrzańskiego jest ciągle żywa. Zgromadzona wie-
dza pozwala nam dość szczegółowo poznać jego losy, zarówno jako ojca i męża, ale 
przede wszystkim jako żołnierza, którym był przez większość swego dorosłego życia. 
Tak jak wiedza o mjr. Dobrzańskim jest powszechnie znana, to już o jego przodkach 
wiemy bardzo niewiele. Wśród nich było natomiast wielu przedstawicieli rodu Do-
brzańskich, którzy stanowili przykłady męstwa w  służbie Ojczyzny. Na przełomie 
XVIII i XIX w., kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, Dobrzańscy angażowali się 
w walkę o wolność Ojczyzny, stając się żołnierzami.

Historia rodu Dobrzańskich rozpoczyna się w XV w., kiedy to król Władysław 
Jagiełło aktem z dnia 28 czerwca 1402 r. nadał trzem braciom stryjecznym z Ulucza: 
Juremu, Zańkowi i Dymitrowi przywilej, na mocy którego otrzymali prawa i przywi-
leje rycersko-szlacheckie. Bracia byli wiele razy powoływani przez władcę do służby 
wojskowej. Brali udział w wojnach toczonych przez króla jako piechota łanowa lub 
kmiecie idący na wojnę jako służba i pomocnicy do boju. Swoimi bohaterskimi czy-
nami w obronie Ojczyzny zasłużyli na podniesienie ich do godności rycersko-szla-
checkiej. Za wierną służbę i  ich zasługi w walce z wrogami Polski otrzymali „pole 

Andrzej Dyszyński
ORCID: 0000-0003-0323-8738
Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”
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Mjr Henryk Dobrzański. Zdjęcie wykonane w Wilnie w 1938 r. 
Ze zbiorów rodzinnych Henryka Sobierajskiego.
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zwane Dobre w ziemi sanockiej, wraz ze wszystkimi dochodami, czynszami, rolami, 
polowaniem, barciami oraz obowiązkiem udziału w  wyprawie wojennej z  3 łucz-
nikami, a także służby wobec zamku sanockiego na 3 koniach”. Otrzymali również 
nazwisko „Dobrzański” oraz zawołanie i herb Leliwa.1

Wielu znamienitych Dobrzańskich pieczętujących się herbem Leliwa zapisało się 
na kartach historii Polski. Jako zamożni i wpływowi przedstawiciele stanu szlachec-
kiego, pełnili bardzo odpowiedzialne funkcje w strukturach państwa, biorąc udział 
m.in. w podpisywaniu elekcji królów: Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Augusta 
II, Stanisława Leszczyńskiego i  Stanisława Augusta Poniatowskiego. Znanych jest 
kilku wysokich dostojników duchownych, m.in. Mikołaj (1600), kanonik krakowski, 
rektor Akademii Krakowskiej, Jerzy (zm. 1792), kanonik sandomierski (od 1754), 
dziekan kielecki i kanonik krakowski (od 1761) oraz Aleksander (1768-1831), bi-
skup leontopolitański, kielecki i sandomierski. 

Wiedza na temat ich życia oraz zaangażowania w działalność społeczną jest nie-
stety bardzo znikoma. Jest niewiele zachowanych zapisów źródłowych z  których 
można by poszerzyć wiedzę o  ich życiu. Bardzo przydatnym źródłem informacji 
okazały się księgi sądowe ziemskie i grodzkie. Na podstawie zapisanych w nich pro-
wadzonych postępowań, najczęściej majątkowych, mogłem poszerzyć wiedzę o in-
teresujących nas rodzinach. Dotyczy to szczególnie okresu od XVI w. do schyłku 
XVIII w. Dopiero z początkiem XIX w. pojawia się więcej materiałów źródłowych, 
m.in. publikacje książkowe, wspomnienia rodzinne a także prasa codzienna, która 
okazała się bardzo cennym źródłem informacji. W niniejszym artykule, ukazującym 
losy przodków mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” związanych z gminą Łoniów, 
podstawowym źródłem informacji okazał się udostępniony mi w latach 90. XX w., 
maszynopis wspomnień p. Ewy Dobrzańskiej-Zarzyckiej.2 Na podstawie wiedzy za-
czerpniętej z powyższego maszynopisu oraz zapoznaniu się z dostępną literaturą na 
temat rodu Dobrzańskich i przeprowadzeniu własnych badań w archiwach w Krako-
wie i Warszawie, ten artykuł mógł powstać. 

1 Archiwum Państwowe w  Przemyślu, Akta rodziny Dobrzańskich, sygn. 5 – Odpisy przywileju 
(Lwów, 1634, 5 X), w którym król Władysław IV potwierdza przywilej (Nowe Miasto, 1402), króla 
Władysława, w którym nadaje on pole Dobre braciom Janowi i Dymitrowi z Ulucza, s. 1-2.

2 E. Dobrzańska-Zarzycka, Hubale Leliwa, (maszynopis) 1975. Pani Ewa Dobrzańska-Zarzycka 
spisała dzieje rodziny Hubali Dobrzańskich herbu Leliwa na podstawie zachowanych zapisków 
i przekazów rodzinnych oraz prowadzonych własnych badań archiwalnych. Swoją pracę dedykowała 
w  sposób szczególny swojemu bratankowi, Łukaszowi Dobrzańskiemu, który wyemigrował do 
Stanów Zjednoczonych.
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Maciej Hubal Dobrzański (1730-1786)
Jednym z pierwszych przodków mjr „Hubala”, który osiedlił się na ziemi 

sandomierskiej, był Maciej Hubal Dobrzański z Dobrej. Niewiele informacji posia-
damy o jego życiu. Można jedynie przypuszczać, że był zamożnym szlachcicem, peł-
niącym funkcje stolnika nowogródzkiego i miecznika pilzneńskiego (1780-1785), co 
pozwoliło mu wejść w układy z utytułowaną rodziną hrabiów Romerów. Około 1750 
r. zawarł związek małżeński z Franciszką z hrabiów Romerów.

W 1773 r. Maciej Dobrzański nabył od Błażeja Dunin Brzezińskiego, podczasze-
go opoczyńskiego, wsie Garbacz i Zwolę położone w województwie sandomierskim 
w gminie Waśniów. We wspomnieniach rodzinnych nie zapisał się niczym szczegól-
nym zaś o jego żonie, Franciszce, mawiano „hulaś baba”. To dość pogardliwe okre-
ślenie zyskała za sprawą oddawania chłopom w dzierżawę ziemi, co było odbierane 
w rodzinie jako trwonienie i zubażanie majątku. W świetle ówczesnych prądów re-
formatorskich, panujący system pańszczyzny uznawany był za przestarzały i krzyw-
dzący, wymagający przeprowadzenia reform. Franciszka Dobrzańska, kierując się 
tymi trendami, była jedną z nielicznych, która przeprowadziła uwłaszczenie chło-

Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mominie. Fot. Piotr Sławiński.
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pów, oddając im w dzierżawę ziemię z inwentarzem oraz zabudowaniami za niewiel-
ki czynsz. W rodzinie Dobrzańskich o dość konserwatywnych poglądach, było to 
traktowane jako marnotrawstwo i rozrzutność.

W 1762 r. przyszedł na świat jedyny syn Macieja i Franciszki Dobrzańskich – Je-
rzy. Jako młody człowiek został odesłany przez rodziców do Warszawy, gdzie rozpo-
czął naukę w utworzonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, elitarnej 
uczelni wojskowej –Szkole Rycerskiej. W czasie nauki, jako kadet, służył na dworze 
króla Stasia, by w przyszłości zostać szambelanem królewskim. Po uzyskaniu grun-
townego wykształcenia ogólnego oraz wojskowego powrócił do Garbacza, by zająć 
się sprawami majątkowymi. W 1786 r. po śmierci ojca, jako jedyny syn, został spad-
kobiercą całego majątku. W roku następnym, zawarł związek małżeński z Salomeą 
Gertrudą hr. Moszyńską herbu Nałęcz z Łoniowa. Począwszy od tego momentu, roz-
poczyna się historia związku rodzin Dobrzańskich z Moszyńskimi, a jednocześnie 
ich osadnictwo na terenie dzisiejszej gminy Łoniów.

Moszyńscy z Łoniowa 
W XVII w. Moszyńscy uchodzili za średniozamożną szlachtę. Dzieje łoniow-

skiej gałęzi rodu Moszyńskich opisał Piotr Biliński3. Początek błyskotliwej kariery 

3 P. Biliński, Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku, Kraków 2006.

Tablica epitafijna Macieja Dobrzańskiego i Franciszki z hr. Romerów 
z kościoła parafialnego w Mominie. Fot. Piotr Sławiński.
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tej rodziny rozpoczyna się od Jana Kantego Moszyńskiego. Poprzez związek mał-
żeński zawarty w  1730 r. z  naturalną córką króla polskiego Augusta II Mocne-
go, Fryderyką Aleksandrą Cosel, Moszyńscy weszli w kręgi zamożnej magnaterii 
i uzyskali tytuły hrabiowskie. Ze związku Jana Kantego z Fryderyką Cosel urodziło 
się dwóch synów: August Fryderyk i Fryderyk Józef. Obaj bracia zrobili zawrotne 
kariery na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stali na czele odpo-
wiedzialnych urzędów, uzyskali wiele zaszczytów i dorobili się znacznego majątku. 
Szczególnie zamożnym był Fryderyk, którego wartość zgromadzonego majątku, 
na który składały się m.in. dobra na Wołyniu i Podolu, szacowano na kilkanaście 
milionów złotych polskich. 

W Łoniowie Moszyńscy osiedlili się w połowie XVIII w. Łukasz Moszyński herbu 
Nałęcz (1723-1796) kupił dobra łoniowskie od generała wojsk koronnych, Jana Bu-
kowskiego. Około 1760 r. zawarł związek małżeński z córką miecznika ostrzeszow-
skiego, Salomeą Marianną z zamożnej rodziny Szembeków. 

Z tego związku, 13 maja 1763 r. przyszedł na świat ich pierworodny syn, Ignacy 
Hilary Moszyński. W 1765 r., w kościele parafialnym w Łoniowie został ochrzczony, 
a jego ojcem chrzestnym był Fryderyk Moszyński. Z małżeństwa Łukasza Moszyń-
skiego z Salomeą Szembek urodziły się kolejne dzieci: 14 listopada 1764 r. – córka 
Salomea Gertruda, która w przyszłości została żoną Jerzego Hubal Dobrzańskiego 
oraz druga córka Eleonora Marianna, przyszła żona hrabiego Jana Dunin-Karwic-
kiego. W 1766 r. urodził się syn Tomasz, który został augustianinem w konwencie 
przy kościele św. Katarzyny w Krakowie. Po urodzeniu Tomasza, 24 marca 1766 r. 
zmarła Salomea Szembek hr. Moszyńska. Po śmierci żony, Łukasz zawarł kolejny 
związek małżeński z Symfrozyną Niszczycką córką kasztelana raciąskiego. 

Fryderyk Moszyński, ojciec chrzestny Ignacego Hilarego, sprawując liczne pu-
bliczne urzędy nie zaniedbywał spraw własnościowych i  rozbudowywał swój pry-
watny majątek. Duże zyski czerpał z udziałów w spółkach akcyjnych, a przychody 
inwestował nabywając rozliczne majątki. W ten sposób został posiadaczem dużych 
majątków na Wołyniu i  Podolu. Fryderyk Moszyński mimo dwukrotnie zawiera-
nych związków małżeńskich był bezdzietny. Kiedy został poproszony przez krewne-
go z bocznej, łoniowskiej linii rodu Moszyńskich, Łukasza Moszyńskiego, by zostać 
ojcem chrzestnym jego pierworodnego syna, chętnie się zgodził. Prawdopodobnie 
wówczas zrodziła się myśl, by to właśnie Ignacy Hilary w przyszłości stał się spadko-
biercą jego fortuny. Mimo, że Moszyńscy z Łoniowa byli dalszymi krewnymi, Fryde-
rykowi zależało by dorobek jego życia dalej należał do rodu Moszyńskich. 
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Zacieśniały się stosunki mię-
dzy rodzinami, a  Fryderyk bar-
dzo interesował się rozwojem 
kariery swojego chrześniaka. 
Dzięki jego poparciu, Ignacy 
Hilary otrzymał nominację na 
szambelana, został podkomo-
rzym królewskim oraz odzna-
czonym Orderem św. Stanisława. 
Powołano go również do Komi-
sji Cywilno-Wojskowej Powiatu 
Sandomierskiego, gdzie współ-
pracował z Jerzym Dobrzańskim 
– mężem siostry Salomei hr. Mo-
szyńskiej. Ignacy Hilary, mimo, 
że początkowo rozpoczął karie-
rę wojskową to jednak pozostał 
w Łoniowie i pomagał ojcu w go-
spodarstwie. W  1795 r. poślubił 
Zofię Romiszowską (1776-1812), 
córkę kasztelana sądeckiego, 
Aleksandra Sariusz-Romiszow-
skiego. W  wieku 73 lat 3 maja 
1796 r. umarł hr. Łukasz Moszyń-
ski i został pochowany w podziemiach kościoła parafialnego w Łoniowie. Tuż przed 
śmiercią, król Stanisław August odznaczył go Orderem św. Stanisława. 

Hr. Ignacy Hilary Moszyński wraz z żoną Zofią zamieszkali w rodzinnym, ob-
szernym drewnianym dworze w Łoniowie. Tam w 1800 r. urodził się im syn Piotr. 
W 1812 r., w wieku 37 lat zmarła Zofia hr. Moszyńska z Romiszewskich (Romiszow-
skich). Była osobą cierpiącą na niedowład nóg, który pojawił się po pierwszym po-
rodzie. Zofia została również pochowana w  kościele parafialnym w  Łoniowie. Na 
zewnątrz kościoła znajduje się okazały pomnik nagrobny wybudowany przez męża 
z marmuru świętokrzyskiego. Po zakończeniu żałoby, w 1814 r. Hilary Ignacy ożenił 
się powtórnie, a jego żoną została Fryderyka Moszyńska (prawnuczka Jana Kantego 
Muszyńskiego). Małżonkowie przenieśli się na Wołyń i zamieszkali w Wołoczyskach 

Pomnik Zofii z Romiszewskich hrabiny Moszyńskiej, małżonki 
Ignacego Hilarego Moszyńskiego, zmarłej w 1812 r. umieszczony 
na zewnątrz kościoła parafialnego w Łoniowie, na ścianie kaplicy

św. Franciszka Ksawerego. Fot. Piotr Sławiński.
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w  odziedziczonym Pałacu Fryderyków. Wraz z  nimi zamieszkała rodzona siostra 
Fryderyki – Joanna Moszyńska, która była przeznaczona na żonę dla ich syna Piotra. 

W niedługim czasie, 24 stycznia 1818 r., nie mając jeszcze 18 lat, Piotr Moszyński 
poślubił Joannę. Zawarte małżeństwa były spełnieniem zamierzeń Fryderyka Mo-
szyńskiego, który zabiegał o połączenie rodowego majątku poprzez zawarcie mał-
żeństwa Ignacego Hilarego z  wnuczką jego brata Augusta, Fryderyką Moszyńską, 
a także jego syna Piotra z drugą wnuczką brata Augusta, Joanną Moszyńską. W te-
stamencie sporządzonym przez Fryderyka w 1810 r., znaczną część swojego majątku 
zapisał chrześniakowi Ignacemu Hilaremu Moszyńskiemu z Łoniowa wraz z pała-
cem w Dolsku.

Fryderyk Józef jako twórca fortuny Moszyńskich, w ostatnich latach swojego ży-
cia usunął się z życia publicznego i osiadł w pałacu w Dolsku. Umarł 22 stycznia 1818 
r. w wieku 80 lat.

Łukasz i Ignacy Hilary Moszyńscy zapisali się w pamięci mieszkańców Łoniowa 
jako dobrzy gospodarze i jako kolatorzy byli fundatorami rozbudowy kościoła pa-
rafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja. W 1759 r. hr. Łukasz Moszyński zbudował 
kaplicę Matki Bożej Szkaplerznej, zaś Jego syn, hr. Ignacy Hilary wzniósł pod koniec 
XVIII w. przeciwległą kaplicę św. Franciszka Ksawerego. 

Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie. Fot. Piotr Sławiński.
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W 1818 r. hrabia Ignacy Hilary Moszyński kolejny raz przeznaczył dość pokaźną 
sumę na odnowienie kościoła. Wówczas została dobudowana również wieża kościelna, 
którą podwyższono z  końcem XIX w. Na zewnętrznej ścianie kaplicy św. Francisz-
ka Ksawerego znajduje się bardzo ciekawy pomnik, przedstawiający kobietę klęczącą 
przy trumnie. Poniżej widnieje napis: Zofia, córka Aleksandra Saryusz Romiszewskiego, 
kasztelana Sandeckiego (…) Urodzona z Teresy Firlejów Konarskiey (…) zeszła dnia 13 
października 1812 roku. Zmarła była żoną Ignacego Hilarego Moszyńskiego, który wy-
stawił jej piękny, klasycystyczny monument.

Na ścianie kaplicy znajduje się również tablica poświęcona pamięci hrabiego Łu-
kasza Moszyńskiego o treści następującej: D.O.M. Łukasz Hrabia Moszyński, Podstoli 
Radomski orderu ś. o Stanisława kawaler, dziedzic Państw Łoniów, Szczeglice i Wito-
wice etc. etc. Przeniósł się do wieczności D. 3 Maja 1796 żyjąc lat 73 zostawił w smutku 
Hilarego Ignacego syna i córki Eleonorę żonę J: W: Hrab. Karwickiego i Salomeę żonę 
J: W: Jerzego Hubal Dobrzańskiego Order. Kaw. Ten pomnik niech przechodniów do 
modlitwy za duszę Łukasza co prosi o 3 zdrowaś Marya. 

Ostatnie lata swego życia, hrabia Ignacy Hilary Moszyński spędził w swoich po-
siadłościach na Wołyniu, zamieszkując w Pałacu Fryderyków. Zmarł 5 lutego 1827 r.

Moszyńscy z Łoniowa, a w szczególności Ignacy Hilary i  jego syn Piotr, dzięki 
nawiązaniu kontaktów z magnacką linią rodu, a także zawartym związkom małżeń-
skim z wnuczkami Augusta Moszyńskiego, stali się właścicielami olbrzymiej fortuny, 
odziedziczonej po Fryderyku Moszyńskim. Ze średnio zamożnej szlachty stali się 
nagle magnatami z hrabiowskimi tytułami, zyskując tym samym bardzo wysoką po-
zycję społeczną.

Jedyny syn Ignacego Hilarego i Zofii z Romiszewskich, Piotr (reszta z ośmiorga 
rodzeństwa zmarła bardzo wcześnie) urodził się 30 kwietnia 1800 r. Dzieciństwo 
spędzał z  rodzicami w  Łoniowie. Następnie po przeniesieniu się Moszyńskich do 
posiadłości na Wołyniu, zamieszkał z nimi w pałacu Fryderyków. Pierwsze nauki 
pobierał w szkole cystersów w Koprzywnicy, a następnie został wysłany do elitarnej 
szkoły Theresianum w Wiedniu. Na własną prośbę przeniósł się do Liceum Krzemie-
nieckiego, którego niestety nie ukończył. Naukę przerwał z powodu ślubu z kuzynką 
Joanną Moszyńską, który zawarli w 1818 r. W roku następnym, młodzi małżonkowie 
przenieśli się do Berszady na Podolu, gdzie 18 września 1820 r. urodziła się im córka 
Józefa. Piotr Moszyński mimo swojego młodego wieku był człowiekiem o szerokich 
horyzontach, dobrym gospodarzem i cieszył się dużym uznaniem wśród okolicznej 
szlachty. Miało to niewątpliwy wpływ na wybór jego osoby na marszałka szlachty gu-
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Piotr Moszyński(1800-1879).
Ze zbiorów  Biblioteki Narodowej 
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berni wołyńskiej. W 1823 r. w związku z tą nominacją przeniósł się do Żytomierza. 
Tam nawiązał kontakty z wolnomularstwem i zgłosił swój udział w tajnym Towarzy-
stwie Patriotycznym. Za swą konspiracyjną działalność patriotyczną w latach 1820-
1826 został z rozkazu Wielkiego Księcia Konstantego aresztowany i skazany na 10 
lat zesłania na Syberię do Tobolska. W 1834 r. otrzymał zezwolenie na opuszczenie 
Tobolska. Początkowo zamieszkiwał w Czernihowie, a później przeniósł się do Kijo-
wa. Zwolnienie z wygnania uzyskał 15 maja 1840 r. i mógł wrócić w rodzinne strony. 
Zanim powrócił do kraju w 1839 r. wystąpił o unieważnienie związku małżeńskiego 
z Joanną Moszyńską, która opuściła go podczas pobytu na zesłaniu. W tym samym 
roku, będąc jeszcze w Kijowie, zawarł związek małżeński z przyjaciółką córki Józefy, 
Anną Malinowską. Po latach syberyjskiego zesłania, Piotr Moszyński wraz z nowo 
poślubioną żoną oraz córką Józefą powrócili na Podole. Zamieszkali w pałacu w Do-
lsku. W 1842 r., córka Piotra z pierwszego małżeństwa z Joanną Moszyńską wyszła 
za mąż. Jej mężem został hrabia Józef Szembek, który w przyszłości okazał się czło-
wiekiem rozrzutnym i beztroskim, doprowadzając w kolejnych latach do roztrwo-
nienia majątku żony. W 1843 r. sprzedał siedzibę rodową – Dolsk, a kilka lat później, 
Wołoczyska. Fortuna odziedziczona w spadku po Fryderyku Moszyńskim zaczęła 
stopniowo się kurczyć. 

Piotr Moszyński pozostawił dla siebie część róż-
nych nieruchomości a także ojcowiznę – dobra ziem-
skie: Łoniów i  Niemirów4. W  1843 r., wraz z  żoną 
przeniósł się do Krakowa i rozpoczął działalność na 
wielu polach. Był społecznikiem i angażował się w ży-
cie publiczne miasta. Został wybrany do Rady Miej-
skiej w Krakowie i przez kilka kadencji pracował jako 
radny. Był przewodniczącym komitetu pomocy emi-
grantom przybyłym do Krakowa oraz przewodniczył 
komitetowi pomocy ofiarom pożaru Krakowa. W cza-
sie wypadków 1846 i 1848 r. starał się powstrzymywać 
zwolenników radykalnych działań. Podczas Wiosny 
Ludów dowodził krakowską Gwardią Narodową. 

Znany był również z działalności filantropijnej. W cza-
sie głodu, jaki dotknął Małopolskę w latach 1846-1847, 

4 Niemirów – osiedle typu miejskiego i uzdrowisko na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w dawnym 
powiecie Rawa Ruska. Właścicielem Niemirowa był hrabia Ignacy Hilary Moszyński, który w 1815 
r. założył zakład uzdrowiskowy. 
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oraz po pożarze Krakowa w 1850 r. dał się poznać jako 
hojny darczyńca, przeznaczając spore kwoty na czele 
dobroczynne. W  1848 r. został wybrany członkiem 
honorowym Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 
oraz członkiem Towarzystwa Rolniczego Krakowskie-
go. Brał udział w  pracach Komitetu Budowy Kopca 
Tadeusza Kościuszki, pełniąc m.in. funkcję wicepreze-
sa. Znana jest również pasja kolekcjonerska hrabiego 
Piotra Moszyńskiego. Przybywając w 1843 r. do Kra-
kowa przewiózł z pałacu w Dolsku olbrzymią kolekcję 
broni, przedmiotów zabytkowych, rękopisów i książek. 
Będąc w Krakowie ciągle kolekcję powiększał, kupując 
wiele cennych nowych nabytków. Szczęśliwie zabytko-
we przedmioty, w tym zbiór broni z kolekcji hrabiego 
Piotra Moszyńskiego przetrwały do dzisiaj i w wyni-
ku przeprowadzonych transakcji sprzedaży można je 
oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Piotr Moszyński z drugą żoną Anną Malinowską 
doczekał się pięciorga dzieci. Jeszcze w czasie poby-
tu w Dolsku, w 1842 r. urodziła się córka, Zofia Ge-
nowefa Maria. Po przeprowadzeniu się do Krakowa, 
w  grudniu 1843 roku przyszedł na świat Emanuel. 
Trzecim dzieckiem była urodzona w  1845 r. córka 
Maria Rozalia Eleonora. Kolejnym dzieckiem, któ-
re przyszło na świat w  1847 r. był drugi syn, który 
otrzymał imię Jerzy. Ostatnim dzieckiem była uro-
dzona w 1849 r. córka Helena Felicja. Po narodzeniu 
ostatniego dziecka Anna Malinowska popadła w nie-
uleczalną chorobę psychiczną. 

W czasie pobytu w Krakowie Moszyńscy prowa-
dzili bardzo ożywione życie towarzyskie. Nawiąza-
no wiele znajomości z rodzinami arystokratycznymi 
i ziemiańskimi z terenu Krakowa i okolic m.in. z ro-
dziną Potockich, Wężyków, Sanguszków, a  także ro-
dziną krewnego, płk Łukasza Dobrzańskiego. 

Jerzy Moszyński (1847-1924), 
syn Piotra Moszyńskiego, właściciel 

Łoniowa. Ze zbiorów  Biblioteki 
Narodowej – Domena publiczna.

Emanuel Moszyński (1843-
1863) syn Piotra, poległ 17 lutego 

1863 r. w bitwie o Miechów. W tym 
samym dniu poległ również Michał

Dobrzański, syn płk Łukasza
Dobrzańskiego. Ze zbiorów  Biblioteki 

Narodowej – Domena publiczna.



54

Syn Emanuel, urodzony w 1843 r. zginął w bitwie pod Miechowem 17 lutego 1863 
r. W tej samej bitwie zginął również Michał Dobrzański, syn płk Łukasza Dobrzań-
skiego, wnuk Jerzego Dobrzańskiego.

Jerzy Hubal Dobrzański (1762-1825)
Na przełomie XVIII i XIX w., kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, wielu przed-

stawicieli rodu Dobrzańskich angażowało się w walkę o wolność Ojczyzny jako żoł-
nierze. Jednym z nich był jedyny syn Macieja Hubal Dobrzańskiego, Jerzy Dobrzań-
ski – mąż Salomei Dobrzańskiej hr. Moszyńskiej z Łoniowa. Przyszedł na świat się 
we dworze w Pękosławicach w gminie Waśniów. 2 czerwca 1762 r. został ochrzczony 
w kościele parafialnym w Waśniowie otrzymując imiona: Erazm Jerzy Paweł. Jako 
młody człowiek otrzymał gruntowne wykształcenie wojskowe w elitarnej Szkole Ry-
cerskiej i  tym samym stał się zawodowym wojskowym. Po powrocie do Garbacza 
wraz z ojcem zajął się zarządzaniem majątkiem. W 1786 r. zmarł Maciej Dobrzański. 
24-letni Jerzy został spadkobiercą dość pokaźnego majątku. Jako dobrze wykształco-
ny, a zarazem majętny kawaler, stanowił dobrą partię. Łukasz Moszyński zabiegał, by 
jego córki, Salomea i Eleonora zostały wydane za zamożnych szlachciców. Jerzy był 
najlepszym kandydatem na męża dla Salomei i po dość krótkim okresie znajomo-
ści, prawdopodobnie w 1787 r. młodzi zawarli związek małżeński. Jerzy Dobrzań-
ski wraz z małżonką, Salomeą Gertrudą hr. Moszyńską herbu Nałęcz, zamieszkali 
w rozległym dworze w Garbaczu. Ich pierworodny syn – Łukasz przyszedł na świat 
18 października 1789 r. 

W tym samym roku spotkał go kolejny zaszczyt. Na mocy uchwały Sejmu Cztero-
letniego, w grudniu 1789 r. została uchwalona ustawa o powołaniu komisji porząd-
kowych cywilno-wojskowych w każdym województwie i powiecie Korony i Litwy. 
Do składu szesnastoosobowej komisji powoływano poza wyższymi dygnitarzami 
województwa czy powiatu przede wszystkim młodych, wykształconych ludzi, któ-
rzy rozpoczynali swą karierę w sferze publicznej. W powiecie sandomierskim utwo-
rzona została Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa Powiatu Sandomierskiego 
i Wiślickiego z siedzibą w Szydłowie. Powołanie do niej otrzymał Jerzy Dobrzański. 
Z początkiem 1790 r. czynnie uczestniczył w posiedzeniach Komisji, zajmując się 
sprawami wojskowymi, a  także społecznymi. Świadczą o  tym podpisy pod zacho-
wanymi w archiwach postanowieniami Komisji z lat 1789-1792. Bycie komisarzem 
w takiej Komisji to nie było tylko sprawowanie urzędu, ale nabieranie praktyki, by 
w przyszłości pełnić ważne funkcje publiczne w powiecie, województwie czy Rze-
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czypospolitej. Jerzy Dobrzański pracując w  Komisji zdobywał cenne doświadcze-
nie, co w przyszłości było mu bardzo potrzebne w dalszej karierze. Należy dodać, że 
w pracach Komisji Cywilno-Wojskowej Powiatu Sandomierskiego, Jerzy Dobrzański 
współpracował z  powołanym do Komisji Hilarym Ignacym Moszyńskim, bratem 
swojej żony, Salomei hr. Moszyńskiej. 

W  1792 r. Jerzemu i  Salomei Dobrzańskim urodził się kolejny syn, który na 
chrzcie otrzymał imię Roman. Niezbyt długo cieszył się Jerzy z urodzin kolejnego 
potomka, gdyż w tym samym roku wybuchła wojna z Rosją w obronie Konstytucji 3 
Maja. Jerzy Dobrzański, jako wykształcony żołnierz, został powołany do armii Rze-
czypospolitej i brał czynny udział w działaniach wojennych m.in. w bitwie pod Zie-
leńcami.5 Za okazane męstwo i odwagę został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 
i awansowany do stopnia majora. 

Natarcie przeważających sił wojsk rosyjskich było tak duże, że armia Rzeczpospo-
litej nie była w stanie powstrzymać ich naporu. Nastąpił odwrót wojsk polskich za 
Wisłę. Król Stanisław August Poniatowski 24 lipca 1794 r. przystąpił do konfederacji 
targowickiej i wydał rozkaz zaprzestania walk. Wojska rosyjskie wkroczyły do War-
szawy, a władzę w kraju objęli przedstawiciele przeciwników wprowadzenia w Rzecz-
pospolitej demokratycznych reform. Jerzy Dobrzański zaangażowany po stronie sił 
przeciwników targowiczan, wraz z wieloma wyższymi dowódcami wojskowymi oraz 
grupą czołowych reformatorów udał się na emigrację do Drezna. Tam powstały pla-
ny powstania przeciwko Rosji. II rozbiór Polski przyspieszył decyzję rozpoczęcia po-
wstania, które zaplanowano na wiosnę 1794 r. Na czele armii powstańczej stanął gen. 
Tadeusz Kościuszko. 

Mjr Jerzy Dobrzański natychmiast zameldował się w szeregach armii powstańczej 
i brał udział w większości walk powstania kościuszkowskiego. W bitwie pod Szczeko-
cinami 6 czerwca 1794 r., gdzie siły powstańcze starły się z połączonymi siłami wojsk 
rosyjsko-pruskich, Jerzy Dobrzański został dwukrotnie ranny.6 Przegrana bitwa pod 
Szczekocinami była początkiem upadku powstania kościuszkowskiego. Jesienią 1794 
r. sytuacja powstańców coraz bardziej się pogarszała. Pod Maciejowicami doszło do 
starcia z przeważającymi siłami wojsk rosyjskich, podczas których został wzięty do 
niewoli ranny dyktator powstania, gen. Tadeusz Kościuszko. W listopadzie 1794 r. 
powstanie ostatecznie upadło a większość patriotów, wśród nich Jerzy Dobrzański 
musieli chronić się przed represjami zaborców, udając się na emigrację. 

5 Z. Walter-Janke, Artyleria koronna w obronie niepodległości Polski 1792-1794, Lublin 1999.
6 Tamże.
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Przebywając na emigracji szukał miejsca w wojsku i kiedy zaczęto organizować 
we Włoszech Legiony Polskie zgłosił się do służby. Jako legionista odbył kampanię 
włoską. Pod koniec 1797 r., po długiej nieobecności w kraju powrócił w rodzinne 
strony. W 1798 r. urodził się trzeci, najmłodszy syn, który na chrzcie otrzymał imię 
Roch. W  zapiskach i  przekazach rodzinnych nie zachowały się żadne informacje 
z  jakiego powodu Jerzy Dobrzański postanowił sprzedać Garbacz i  przenieść się 
do Małopolski, ówczesnej Galicji w zaborze austriackim. W 1803 r. kupił Bestwinę 
koło Bielska i Czaniec koło Kęt. Zakupione dobra Jerzego Dobrzańskiego składały 
się z klucza bestwińskiego i czanieckiego (klucz to siedem folwarków) co tworzy-
ło dość duży majątek. Niezbyt długo przyszło gospodarzyć Jerzemu w Małopolsce. 
Posiadłościami zarządzanymi przez Dobrzańskiego zaczęli interesować się Habs-
burgowie, którzy osiedliwszy się w  Żywcu, zaczęli wykupywać okoliczne majątki. 
Jako pretendenci do tronu polskiego, starali się umacniać swoja pozycję majątkową 
powiększając swój stan posiadania na ziemi polskiej. Po pięciu latach zarządzania 
tzw. Państwem Bestwińskim, dnia 30 marca 1808 r. Jerzy Dobrzański sprzedał do-
bra Bestwiny i Czańca arcyksięciu Karolowi Stefanowi z cieszyńsko-żywieckiej linii 
Habsburgów. Zawarta umowa opiewała na sumę 1 050 000 guldenów, co w owym 
czasie stanowiło bardzo dużą sumę. Wydawało się, że sprzedaż galicyjskiego ma-
jątku była dla Jerzego Dobrzańskiego dobrym interesem. Niestety, był to początek 
jego kłopotów finansowych, które w przyszłości spowodowały upadek jego fortuny. 
Arcyksiążę Karol, tytułem zakupu dóbr bestwińskich wypłacił Jerzemu dwukrotnie 
gotówką sumy po 175 000, a pozostałość miał regulować w ratach. Według relacji 
rodzinnych, arcyksiążę Karol nie wywiązywał się z zawartej umowy, a zaległość za 
zakup majątku regulował papierami wartościowymi, które nie miały już żadnej war-
tości. Trzeba dodać, że był to czas wojen napoleońskich i Austria jako strona kon-
fliktu ponosiła klęski, a arcyksiążę Karol nie czuł się zobowiązany by spłacić dług. Ta 
niezbyt fortunna transakcja, jaką dokonał Jerzy Dobrzański, była początkiem jego 
przyszłych klęsk majątkowych. Mimo, że transakcja sprzedaży dóbr bestwińskich 
była zawarta w 1808 r., Dobrzańscy dalej zamieszkiwali w Bestwinie, oczekując na 
spłatę należności, a jednocześnie szukali dla siebie nowego miejsca. 

Za namową hrabiego Ignacego Hilarego Moszyńskiego – brata żony i przyjaciela 
rodziny, Dobrzańscy postanowili przenieść się ponownie na ziemię sandomierską. 
Zakupili 21 kwietnia 1808 r. od księcia Henryka Lubomirskiego dobra ostrowiec-
kie, do których należały: Ostrowiec, Częstocice, Nietulisko, Grabowiec, Swarszowice 
i  Rzeczniów. Ponieważ Habsburgowie dalej zalegali z  zapłatą należności za zakup 
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Bestwiny, Jerzy Dobrzański był zmuszony na zakup klucza ostrowieckiego i rzecz-
niowskiego zaciągnąć pożyczkę. Dobrzańscy zamieszkali we dworze w  Częstoci-
cach. Okolice, w których przyszło gospodarzyć Jerzemu w odległych czasach były 
miejscem gdzie z  rudy darniowej w  dymarkach wytapiano żelazo. W  podkunow-
skich wąwozach miejscowa ludność odkryła niewielkie pokłady węgla brunatnego. 
Jerzy Dobrzański jako człowiek światły i  postępowy uznał, że może być to dobry 
interes i postanowił zająć się poszukiwaniem złóż węgla, inwestując w poszukiwania 
dość dużo pieniędzy. Niestety złoża okazały się zbyt małe i nie przyniosły oczekiwa-
nych zysków, a jako niestrudzony poszukiwacz złóż węgla otrzymał jedynie przydo-
mek węglarz. 

Kolejne przedsięwzięcie i spore inwestycje poczynił Jerzy Dobrzański organizując 
zakłady metalurgiczne w Ostrowcu i Nietulisku. Jego przedsięwzięcia dały podwaliny 
pod przyszły rozwój przemysłowy Ostrowca (od 1937 r. Ostrowca Świętokrzyskiego). 
Na realizację planów zaciągnął kolejną pożyczkę. Nie był to najlepszy czas na prowa-
dzenie inwestycji przemysłowych gdyż przez kraj przetaczała się armia napoleońska 
w drodze na Moskwę. Jerzy Dobrzański jako zawodowy żołnierz w stopniu kapitana 
został wcielony w 1812 r. do armii Księstwa Warszawskiego i  jako oficer 4. Pułku 
Artylerii Konnej razem z armią Napoleona brał udział w wyprawie moskiewskiej. 
W sierpniu 1812 r. walczył z Rosjanami w dwudniowej bitwie pod Smoleńskiem, 
a w kilka dni później brał udział w zwycięskiej bitwie pod Borodino, która otworzyła 
bramy Moskwy. Wielka Armia Napoleona, a u jej boku żołnierze pod dowództwem 
księcia Józefa Poniatowskiego 14 września 1812 r. wkroczyła do Moskwy. Po miesią-
cu nastąpił wielki odwrót armii Napoleona, a wraz z nią podążali, tocząc potyczki 
z Rosjanami, wierni polscy artylerzyści konni z kapitanem Jerzym Dobrzańskim. 16 
października 1813 r. doszło do czterodniowej bitwy pod Lipskiem, nazwanej później 
„Bitwą Narodów”, która dla Dobrzańskiego zakończyła się tragicznie. W trakcie to-
czącej się bitwy stracił nogę i został wzięty do niewoli. 

Po półrocznym pobycie w niewoli i wygojeniu ran, Jerzy Dobrzański awansowany 
do stopnia majora, powrócił do Częstocic. Nie był to łatwy czas dla 52-letniego Je-
rzego. Mimo inwalidztwa, które zostało „pamiątką” po wojnie, znowu z wielkim za-
pałem zabrał się do kontynuowania rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wojna, która 
przetoczyła się przez kraj spowodowała wiele zniszczeń, które należało odbudować. 
Powstały rząd Królestwa Polskiego za sprawą idei głoszonej przez Stanisława Sta-
szica, zachęcał do uprzemysławiania kraju, a ministerstwo skarbu rozpoczęło akcję 
udzielania pożyczek na budowanie zakładów przemysłowych. Z tej możliwości sko-
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rzystał Jerzy Dobrzański i zaciągał kolejne pożyczki by zakończyć budowę wielkiego 
pieca. Na potrzeby budowania zakładów metalurgicznych Jerzy Dobrzański oddał 
w dzierżawę znaczną część ziemi w dobrach ostrowieckich, by z opłat dzierżawnych 
móc prowadzić dalej inwestycje. 

W folwarku Kuźnia7 (obecnie dzielnica Ostrowca Świętokrzyskiego) przy kanale 
Młynówka zostały wybudowane w 1816 r. dwa zakłady przerabiające surówkę że-
laza na stal (fryszerki)8 nazwane od imion synów: Łukaszyn i Romanów oraz za-
kończono budowę wielkiego pieca. W późniejszym czasie powstała jeszcze trzecia 
fryszerka nazwana od trzeciego syna: Rochów, która w 1828 r. zbankrutowała. Wy-
budowano również młyn o dwóch kołach wodnych. Na tak wielkie przedsięwzięcia 
ciągle brakowało pieniędzy, a Habsburgowie dalej nie spłacali długu. Należy dodać, 
że koncepcja budowania przemysłu hutniczego w Ostrowcu była mocno wspierana 
przez Moszyńskich, szczególnie przez szwagra – Ignacego Hilarego, który jako bar-
dzo zamożny człowiek, wspierał Jerzego finansowo. Na planowane dochody, które 
miały przynieść duże zyski niestety trzeba było dłużej czekać. Zaciągnięte pożyczki 
należało spłacać, a wierzyciele z niecierpliwością oczekiwali zwrotu swoich pienię-
dzy. Rozpoczęły się procesy sądowe. Komornicy na podstawie wyroków sądowych 
zaczęli zajmować na wydzierżawienie część majątku, co zwiastowało rychły koniec 
fortuny Jerzego Dobrzańskiego. 

Osiedlając się na ziemi sandomierskiej, Jerzy Dobrzański dość szybko zyskał 
wśród lokalnej szlachty szacunek i uznanie. Jego nowoczesne myślenie skierowane 
w kierunku uprzemysławiania kraju i budowania zakładów przemysłowych, budziło 
wśród szlachty, podziw i sympatię. W 1817 r. został wybrany marszałkiem szlachty 
z powiatu opatowskiego. Z zachowanych przekazów rodzinnych wiadomo, że jego 
dwór w Częstocicach był otwarty dla większości szlachty, która często gościła w jego 
progach. W 1815 r. gościem w Częstocicach był Aleksander I, car Rosji, który zatrzy-
mał się we dworze, jadąc do Wiednia na kongres. Tam zdecydowano o powstaniu 
Królestwa Kongresowego. Car Aleksander I deklarując swoje sympatie do Polaków, 
chciał zyskać popularność wśród polskiej szlachty, a  dom marszałka Jerzego Do-
brzańskiego był najbardziej predestynowany by podejmować go z okolicznymi oby-
watelami.
7 Kuźnia wieś na lewym brzegu rzeki Kamiennej. Już w  I  poł. XIX w. miała charakter osady 

przemysłowej. Zakłady w  Kuźni wybudowane przez Jerzego Dobrzańskiego funkcjonowały do 
czasu pożaru w 1840 r. Kuźnia została przyłączona do Ostrowca w latach 1923-1924 jako dzielnica. 
Szerzej: M. Banaszek, Kuźnia osiedle Ostrowca Świętokrzyskiego. Rys historyczno-dokumentacyjny, 
Ostrowiec 1994, s. 17.

8 W procesie kucia uzyskiwano czyste żelazo.
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Tymczasem sprawy majątkowe miały się coraz gorzej. Z początkiem 1821 r., Jerzy 
zaczął dostrzegać, że jego majątek coraz bardziej zaczyna być zadłużany i przejmo-
wany na sądowe wydzierżawienia. Prowadzenie spraw majątkowych zaczął przej-
mować najmłodszy z  synów, 23-letni Roch. W  1825 r., Jerzy Dobrzański udał się 
na Wołyń do rezydencji Moszyńskich we wsi Fryderyków nieopodal Wołoczysk. 
Tam przebywał Hilary Ignacy Moszyński. Można jedynie przypuszczać, że wizyta 
u szwagra była próbą zaciągnięcia kolejnej pożyczki na ratowanie mocno już nadwą-
tlonego majątku. Tam umarł 10 kwietnia 1825 r. Ksiądz Jan Ignatowski, proboszcz 
parafii w Wołoczyskach, sporządził 18 czerwca 1825 r. wyciąg z ksiąg metrykalnych 
zmarłych, dotyczący śmierci i pogrzebu Jerzego Dobrzańskiego. Śmierć Jerzego, bar-
dzo mocno wstrząsnęła całą rodziną, a  szczególnie synami: Łukaszem, Romanem 
i  najmłodszym Rochem. Wszystkie sprawy związane z  zarządzaniem majątkiem 
oraz procesowanie się z wierzycielami, spadły teraz na głowę Rocha Dobrzańskiego. 
Jego bracia: Łukasz, przebywający w Warszawie i Roman będący czasowo na Wo-
łyniu, udzielili plenipotencji generalnej Rochowi. W ich imieniu prowadził sprawy 
spodkowe po ojcu Jerzym Dobrzańskim, dotyczące dóbr w Kluczach Ostrowieckim 
i Rzeczniowskim. W kancelarii notarialnej w Radomiu 11 lutego 1826 r. Roch Do-
brzański złożył deklarację przyjęcia spadku po zmarłym ojcu, Jerzym. Tego samego 
roku, w kwietniu, Rejent Kancelarii Ziemiańskiej Województwa Sandomierskiego, 
Walenty Rutkowski podał do publicznej wiadomości na łamach czasopisma „Gazeta 
Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” z dnia 7 lipca 1826 r., że ….po ś.p. 
Jerzym Dobrzańskim, otworzył się spadek co do dóbr nieruchomych Klucza Ostowiec-
kiego i Rzeczniowskiego, z wszelkimi do nich przynależnościami, w Powiecie Opatow-
skim i Soleckim, Województwie Sandomierskim położonych…9.

Z początkiem 1827 r. komornik przysięgły przy Trybunale Cywilnym Pierwszej 
Instancji Województwa Sandomierskiego Tadeusz Rybicki sporządził protokół zaję-
cia dóbr Klucza Ostrowieckiego i Rzeczniowskiego na przymusowe sądowe wydzier-
żawienie. O sporządzenie protokołu zadłużenia Klucza Ostrowieckiego za pośred-
nictwem komornika trybunału, zwraca się również Ignacy Hilary Moszyński. Nie 
znamy powodów, dla których hrabia Ignacy Hilary polecił zrobić taki protokół. Czy 
chciał kolejny raz wspomóż finansowo spadkobierców Jerzego, a może chciał odzy-
skać swoje wcześniej zainwestowane pieniądze? Nie doczekał się takiego protokołu 
gdyż zmarł w  lutym 1827 r. W  czerwcu 1827 r. do licytacji sądowego wydzierża-

9 W. Rutkowski, Reient Kancellaryi Ziemiańskiej W[ojewó]dztwa Sandomierskiego, „Gazeta 
Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1826, nr 106, s. 6.
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wienia dóbr Klucza Ostrowieckiego i Rzeczniowskiego przystąpił ich spadkobierca, 
Roch Dobrzański. Za kwotę 100 000 złp. rocznie został ich dzierżawcą.  Wierzy-
ciele chcąc odzyskać swoje zainwestowane pieniądze, kierowali sprawy do sądów. 
Rozpoczęły się liczne procesy, które w konsekwencji spowodowały podział dóbr i ich 
sprzedaż na licytacjach po znacznie zaniżonych cenach. W 1835 r. na publicznej li-
cytacji, dobra ostrowieckie kupił bankier warszawski Abraham Simon Cohen, dzia-
łający w porozumieniu z hr. Henrykiem Łubieńskim (1793-1883). Wyrok Trybunału 
Województwa Sandomierskiego z dnia 18 maja 1836 r. potwierdził sprzedaż dóbr 
Ostrowca i Nietuliska Małego na rzecz Abrahama Cohena.10 H. Łubieński w 1839 r. 
przejął dobra Ostrowiec.11

Po kilku latach procesów sądowych i  przymusowych licytacji, majątek Jerzego 
Dobrzańskiego, który przejął jego syn Roch, został ostatecznie rozprzedany. Z likwi-
dacji dóbr ostrowieckich pozostał jedynie folwark Kornacice w  powiecie opatow-
skim, na którym osiadł Roch Dobrzański i tam gospodarzył. Był ożeniony z Kasyldą 
Dobrzańską herbu Sas, z którą miał sześciu synów.

Płk Łukasz Dobrzański (1789-1878)
W ślady ojca poszedł Łukasz, najstarszy z trzech synów Jerzego Dobrzańskiego 

i Salomei Dobrzańskiej hr. Moszyńskiej. Urodził się w 1789 r. w Garbaczu, nieopodal 
Ostrowca. Lata dzieciństwa spędził razem z matką i młodszymi braćmi Romanem 
i Rochem. Ojciec w tym czasie, jako zawodowy oficer brał udział w wojnie z Rosją 
w obronie Konstytucji 3 Maja. Po powrocie z wojny, państwo Dobrzańscy sprzedali 
Garbacz i przeprowadzili się do zakupionego w 1803 r. majątku w Bestwinie koło 
Bielska w Galicji. 

Z przekazów rodzinnych dowiadujemy się, że Łukasz, jako 14-letni chłopiec, po-
tajemnie opuścił dom i  zaciągnął się w  szeregi armii Napoleona, u  boku którego 
walczyli Polacy. Brał udział w bitwach z Austriakami pod Aspern i Wagram w 1809 
r.12 W 1807 r. został podpisany w Tylży traktat pokojowy pomiędzy cesarzami Francji 
i Rosji. Jednym z jego postanowień było utworzenie z części ziem zaboru pruskiego 
nowego, de facto zależnego od Francji państwa – Księstwa Warszawskiego oraz zbu-
dowanie własnej armii. W lutym 1809 r. Łukasz Dobrzański wstąpił do tworzonej 

10 Archiwum Państwowe w Radomiu, Rząd Gubernialny Radomski. Wydział Administracyjny, sygn. 
2542, s. 187-363.

11 P. Sławiński, Uposażenie parafii, [w:] Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 
1614-2016, pod red. ks. B. Stanaszka, Ostrowiec Świętokrzyski 2016, s. 76.

12 E. Dobrzańska-Zarzycka, Hubale…
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armii Księstwa Warszawskiego, do korpu-
su artylerii. W  kwietniu otrzymał awans na 
pierwszy stopień oficerski (podporucznika), 
a 1 kwietnia 1810 r. był już porucznikiem.13 
Z  dokumentów poświadczających przebieg 
służby dowiadujemy się, że jeszcze tego sa-
mego roku, 28 sierpnia 1810 r. został awan-
sowany na stopień kapitana. Jest również ta-
jemnicza informacja, że w tym samym roku 
wystąpił ze służby (dymisja), do której po-
wrócił dopiero po dwóch latach. W  1812 r. 
Napoleon powziął decyzję by ostatecznie roz-
prawić się z najgroźniejszym przeciwnikiem 
jakim była Rosja. Zmobilizował 600-tysięcz-
ną Wielką Armię, w  skład której wchodził 
V Korpus dowodzony przez księcia Józefa 
Poniatowskiego. Kpt. Łukasz Dobrzański 
wraz z  ojcem Jerzym zostali zmobilizowani 
do tworzonej armii Księstwa Warszawskiego, 
z  którą wzięli udział w  wyprawie moskiew-
skiej. Brali udział we wszystkich bitwach to-
czonych z Rosjanami w drodze do Moskwy, a także w czasie „wielkiego odwrotu”. 
W „Bitwie Narodów” pod Lipskiem 16-19 października 1813 r., Łukasz Dobrzań-
ski dowodził baterią 6 armat i  około 100 ludźmi, osłaniając odwrót Napoleona14. 
Po rozbiciu baterii i utracie większości żołnierzy dostał się do niewoli. Był więziony 
w twierdzy w Ołomuńcu. W kwietniu 1814 r. powrócił do kraju i ponownie wstąpił 
do wojska. Tym razem do armii nowo utworzonego Królestwa Kongresowego, któ-
rego naczelnym wodzem został Wielki Książę Konstanty. W  styczniu 1815 r. kpt. 
Łukasz Dobrzański na mocy rozkazu Naczelnego Wodza otrzymał przydział do 
baterii pozycyjnej Artylerii Konnej Gwardii Królewskiej. W kolejnym roku został 
wyznaczony na stanowisko tymczasowego dowódcy 2. Baterii Artylerii lekko-kon-
nej. W kolejnych latach służby dość szybko awansował na wyższe stopnie oficerskie. 
W  1821 r. został awansowany na stopień podpułkownika i  otrzymał na stałe do-
13 Szerzej R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 1. A-D., Warszawa 

1995.
14 E. Dobrzańska-Zarzycka, Hubale…

Płk Łukasz Dobrzański (1789-1878). Oj-
ciec sześciu synów (Piotra, Józefa, Łukasza, 

Romana, Michała i Henryka). Portret Łukasza 
Dobrzańskiego namalowany w 1873 r. przez 
Jana Matejkę, technika olejna, wys. 66 cm, 

szer. 53 cm., w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie, nr inw. MNK  IX-4.
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wództwo 2. Baterii. W Roczniku Wojskowym Królestwa Polskiego z 1823 r. znajdu-
jemy informację o jego przejściu do grupy oficerów nie będących w służbie czynnej 
z adnotacją „przekommenderowany” do Korpusu Artylerii.

W październiku 1826 r. ppłk Łukasz Dobrzański zawarł związek małżeński z cór-
ką osiadłego w Polsce Włocha, doktora Michała Bergonzoniego, pełniącego funk-
cję naczelnego lekarza armii w czasach Księstwa Warszawskiego, Franciszką Józefą 
Bergonzoni. Zawarty w parafii Świętego Krzyża w Warszawie związek małżeński nie 
trwał zbyt długo. Franciszka Bergonzoni zmarła podczas porodu, w grudniu 1827 r. 
Dla niespełna 40-letniego Łukasza był to tragiczny cios. Po uzyskaniu stosownych 
zezwoleń kościelnych, w lutym 1829 r. zawarł kolejny związek małżeński z Karoliną 
Bergonzoni, siostrą zmarłej Franciszki. Karolina urodziła mu sześciu synów.

Od momentu koronacji w 1829 r. cara Mikołaja I na króla Polski polityka caratu 
wobec Królestwa Polskiego zaczęła się mocno zaostrzać. Proces rusyfikacji ziem pol-
skich, wprowadzenie cenzury, represje w wojsku, spowodowały, że w społeczeństwie 
polskim zaczęły się budzić nastroje powstańcze. Zaczęto obawiać się, że książę Kon-
stanty, który coraz bardziej próbował wpływać na decyzje rządu, może ograniczyć 
znacznie autonomię Królestwa. Tylko niewielka grupa spiskowców wierzyła w słusz-
ność i celowość powstania nie zdając sobie sprawy, że to elity, które miały poprowa-
dzić Polaków do zwycięstwa i niepodległości, były wrogo nastawione do powstania. 
Wśród tych elit była również generalicja polska, wierna i oddana caratowi. Wrogi 
stosunek elit do powstania ujawnił się już na samym jego początku. Ppłk Łukasz 
Dobrzański, jako jeden z wyższych oficerów Korpusu Artylerii był wtajemniczony 
w spisek podchorążych. Wiedział o przygotowywanym przez porucznika Piotra Wy-
bickiego zbrojnym wystąpieniu, ale w wydarzeniach nocy listopadowej z 29 na 30 
listopada 1830 r. bezpośrednio nie uczestniczył. Jego nazwisko pojawia się w doku-
mentach i  relacjach historyków opisujących wydarzenia powstania listopadowego 
dopiero na przełomie 1830/1831 r. kiedy to został ujawniony spisek Lelewela prze-
ciwko dyktaturze gen. Józefa Chłopickiego.

Zanim wybuchło powstanie, we wrześniu 1830 r. ppłk Łukasz Dobrzański został 
wyróżniony Znakiem Honorowym za Długoletnią i Nienaganną Służbę. Odznacze-
nie to ustanowił cesarz Mikołaja I  w  pierwszą rocznicę swojej koronacji na króla 
Polski. Znak ten przyznawano zarówno osobom cywilnym jak i wojskowym15.

Wybuch powstania 1830 r. zapoczątkowany przez grupę spiskowców wraz 
15 Lista imienna generałów, oficerów wyższych i niższych oraz urzędników wojskowych, tak w służbie 

będących, jako też dymisjonowanych, znakiem honorowym ozdobionych w roku 1830, Warszawa 
1830.
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z podchorążymi był mocno wspierany przez ludność Warszawy. Powstańcy po opa-
nowaniu Belwederu (siedziby księcia Konstantego), zdobyciu Arsenału dość szyb-
ko opanowali całą stolicę. Wielki książę wycofał się z miasta i nie podjął żadnych 
działań. By opanować spontaniczny ruch rewolucyjny w stolicy zaczęto natychmiast 
organizować władze powstańcze. Gen. Józef Chłopicki 5 grudnia 1830 r. mimo 
sceptycznego stosunku do powstania w wyniku próśb ze strony spiskowców objął 
władzę i ogłosił się dyktatorem. Tym sposobem zostały zażegnane spory stronnictw 
politycznych, które od samego początku powstania wzajemnie się zwalczały. Jaw-
nym przeciwnikiem dyktatury Chłopickiego byli przedstawiciele Towarzystwa Pa-
triotycznego na czele z Joachimem Lelewelem. Dość otwarcie krytykowano politykę 
prowadzoną przez Radę Najwyższą Narodową i gen. Chłopickiego, uważając, że jest 
ona zbyt uległa wobec cara. Pojawiały się pogłoski, że przygotowywany jest spisek 
mający na celu obalenie gen. Chłopickiego. 

Takie informacje dotarły również do ppłk. Łukasza Dobrzańskiego. Wieczorem 
11 stycznia 1831 r. udał się niezwłocznie do Pałacu Namiestnikowskiego gdzie re-
zydował gen. Chłopicki, prosząc o natychmiastowe spotkanie. Został przyjęty przez 
dyktatora, któremu zameldował o szerzących się pogłoskach o przygotowywanym 
spisku mającym na celu obalenie rządu. Do wystąpienia przeciwko legalnym wła-
dzom powstania mieli być podburzani saperzy, którzy z kolei przymuszać mieli rów-
nież artylerię. Po wysłuchaniu Dobrzańskiego, gen. Chłopicki bezzwłocznie zwrócił 
się do Rady Najwyższej Narodowej z odezwą: W dniu wczorajszym o godzinie 3 z po-
łudnia, ostrzeżony zostałem, iż knowanym jest spisek na obalenie Rządu teraźniejszego 
i, że starano się obecnych w Warszawie saperów do działania przecie Rządowi podbu-
rzyć… Informacje o rzekomym spisku przekazał również dyktatorowi w własnoręcz-
nie podpisanym oświadczeniu, w  którym czytamy: Porucznik Nieszokoć, dowódca 
kompanii artylerii rezerwowej, zaraportował mi dzisiaj, o godzinie 10 z rana, że go 
dochodzą pogłoski, iż saperzy chcą ich przymusić do działania kontrrewolucyjnego 
[…]. W dalszej części raportu ppłk Dobrzański informował, że nakazał wydać po 
100 sztuk broni dla 4. i 5. baterii artylerii rezerwowej. Zaznaczył jednocześnie, że jej 
użycie może być tylko w przypadku zaatakowania ich przez saperów bądź przymu-
szania do wystąpienia przeciwko Rządowi.

Podjęte decyzje uzgodnił z  gen. Piotrem Bontemps, który pełnił funkcję dy-
rektora w  Arsenale Królewskim i  był odpowiedzialny za materiały artyleryjskie 
zgromadzone w Arsenale. Po otrzymaniu pisemnego raportu od ppłk Dobrzańskiego, 
gen. Chłopicki skierował do Rady Najwyższej Narodowej wniosek, w którym zapi-
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sano: […] rozkazałem, celem sprawdzenia uczynionych zarzutów i możności wykry-
cia winnych i niewinnych, zabezpieczyć tymczasowo osoby obwinionych i skarżącego 
[…].16 Późnym wieczorem 11 stycznia 1831 r. zostali zatrzymani: Joachim Lelewel 
– zastępca ministra oświecenia, Józefat Bogdan Ostrowski – zastępca sekretarza rzą-
dowej komisji sprawiedliwości i Ksawery Bronikowski – dziennikarz, współredaktor 
opozycyjnego dziennika „Nowa Polska”. W areszcie (na odwachu) został zatrzymany 
również ppłk Łukasz Dobrzański. Już następnego dnia Rada Narodowa skierowała 
pismo do gen. J. Chłopickiego, podpisane przez Prezesa Rady księcia Adama Czar-
toryskiego w  którym wnioskowała o  natychmiastowe uwolnienie aresztowanych. 
Zgodnie z sugestią Rady, zatrzymani Lelewel, Ostrowski i Bronikowski zostali uwol-
nieni, a przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie powierzono Sądowi Kryminalnemu 
województwa mazowieckiego i kaliskiego. 

Od 13 stycznia 1830 r. Sąd Kryminalny rozpoczął przesłuchiwania. Na początek 
przesłuchano ppłk Dobrzańskiego i oficerów, których nazwiska pojawiły się w raporcie 
o szerzących się pogłoskach spisku przeciwko władzom powstańczym. W dalszej ko-
lejności przesłuchano osoby podejrzane o spisek oraz osoby związane z Towarzystwem 
Patriotycznym. Śledztwo zostało zakończone 15 stycznia. Nie mając pewnych dowodów 
świadczących o organizowaniu spisku, raport przesłany do Rady Narodowej uznawał 
osoby oskarżone za niewinne. W tym czasie, kiedy zapadały decyzje odnośnie podejrza-
nych o organizacje spisku. Gen. Chłopicki, niezadowolony ze współpracy z Radą, w dniu 
16 stycznia 1831 r. zrzekł się funkcji dyktatora. Wobec zaistniałej sytuacji, został zwołany 
19 stycznia sejm, który podjął decyzję o odłączeniu funkcji wodza naczelnego od rządu. 
Na stanowisko naczelnego wodza powołano księcia Michała Radziwiłła. 

Po uniewinnieniu Lelewela, Ostrowskiego i  Bronikowskiego w  areszcie ciągle 
przebywał ppłk Ł. Dobrzański gdyż jego sprawą, jako oficera, miały się zająć wła-
dze wojskowe. Sam Dobrzański, chcąc oczyścić się z zarzutu donosicielstwa, złożył 
obszerną relację wyjaśniając powody, które skłoniły go do napisania raportu do gen. 
J. Chłopickiego. Wyjaśnił, że napisany raport był jedynie przestrogą dla dyktatora, 
a nie podstawą do aktu oskarżenia. Relację zamieścił w „Kurierze Polskim” z dnia 29 
stycznia 1831 r.17 Ostatecznie ppłk Łukasz Dobrzański, jako prawy i uczciwy oficer 
został oczyszczony z zarzutów i zwolniony z aresztu. Naczelny wódz, Michał Radzi-
wiłł w specjalnym rozkazie skierowanym do Dobrzańskiego stwierdził, że rozumie 
jego działanie, które podyktowane było troską o zachowanie spokoju społecznego.
16 A. Kraushar Zamach na dyktaturę Chłopickiego: kartka archiwalna z 1831, „Przegląd Historyczny” 

1907, t. 5, nr 3, s. 352-376.
17 Bieżące wiadomości, „Kurier Polski” 1831, nr 406, s. 116.
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Sejm 29 stycznia 1831 r. podjął uchwałę powołującą Rząd Narodowy z  księ-
ciem Adamem Czartoryskim na czele. Podjęta uchwała o detronizacji cara Miko-
łaja I była początkiem działań wojennych pomiędzy Rosją i Polską. Feldmarszałek 
Iwan Dybicz 5 lutego 1831 r. na czele armii rosyjskiej przekroczył granice Króle-
stwa Polskiego. Ppłk Łukasz Dobrzański otrzymał dowództwo nad pięcioma kom-
paniami rezerwowymi i  parkiem artylerii. Czynnie włączył się w  działania wo-
jenne. W połowie lutego, wojska rosyjskie stanęły na przedpolach Warszawy. Pod 
Olszynką Grochowską 25 lutego 1831 r. została stoczona jedna z najkrwawszych 
bitew powstania listopadowego. W bitwie tej został ciężko ranny ppłk Dobrzański. 
Podczas okresu rekonwalescencji 13 czerwca 1831 r. został awansowany do stopnia 
pułkownika.18 

Na skutek znacznej przewagi Rosjan, a  także braku jedności wśród dowódców, 
powstanie zaczęło pomału wygasać. W obliczu klęski powstania wycofujące się od-
działy polskie przekroczyły 28 września 1831 r. granicę austriacką. Pozostałe od-
działy 5 października przeszły granicę pruską. Pod naporem wojsk rosyjskich 21 
października 1831 r. skapitulowała twierdza 
Zamość, co ostatecznie uznano za koniec 
powstania listopadowego. 

Tysiące powstańców zmuszonych zostało 
do ucieczki przed represjami na emigrację. 
Ppłk Łukasz Dobrzański pozostał w  War-
szawie. Upadek powstania spowodował, 
że nastąpił wzrost represji carskich wobec 
wszystkich mieszkańców Królestwa Polskie-
go, a w szczególności wojskowych zaangażo-
wanych w działania powstańcze. Rozpoczę-
ła się lustracja, która miała na celu określić 
przydatność wojskowych, urzędników oraz 
zwykłych obywateli do pracy w administra-
cji państwowej według zasad określonych 
przez zaborcę. 

Szczególną lustrację przeszli oficerowie. 
Po zajęciu Warszawy przez Rosjan urzędni-
cy Komisji Rządowej Wojny sporządzili reje-

18 R. Bielecki, Słownik biograficzny…

Płk Łukasz Dobrzański u schyłku życia. Zdjęcie 
wykonane w zakładzie fotograficznym Wale-
rego Rzewuskiego w Krakowie. Ze zbiorów 

Fundacji Blochów w Nowym Jorku.
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stry oficerów przebywających w Warszawie, znajdujących się w szpitalach, a także 
tych co złożyli lub mieli zamiar złożyć przysięgę na wierność cesarzowi Mikoła-
jowi I. Przed Rządową Komisją Wojny stawił się również ppłk Łukasz Dobrzański 
i w dniu 20 września 1831 r. złożył przysięgę na wierność cesarzowi.19 W 1832 r. 
został przypisany do Dyrekcji Artylerii choć wojsko polskie po upadku powstania 
listopadowego przestało istnieć. Można przypuszczać, że był to koniec kariery wo-
skowej Łukasza Dobrzańskiego.

Po upadku powstania listopadowego państwo Karolina i  Łukasz Dobrzańscy 
mieszkali dalej w  Warszawie. W  1830 r. urodził się pierworodny syn Henryk, 
a  w  kolejnych latach rodziły się następne dzieci: Józef (1834), bliźniacy Łukasz 
i Michał (1839), Roman (1842) i Piotr (1845). 
Urodziła się również córka Michalina zmar-
ła w  niemowlęctwie. Przez kolejne lata Do-
brzańscy dalej zamieszkiwali w  Warszawie 
przy ulicy Świętokrzyskiej 1341, wychowując 
dzieci. Po urodzeniu ostatniego z synów, Pio-
tra, państwo Dobrzańscy postanowili opuścić 
Królestwo Polskie i  przenieść się do Krako-
wa. Henryk uczył się w Gimnazjum św. Anny, 
do którego w późniejszych latach uczęszczali 
również jego młodsi bracia: Józef i Piotr. Pozo-
stali trzej synowie poszli w ślady ojca i zostali 
zawodowymi żołnierzami. Bliźniacy Łukasz 
i  Michał oraz Roman po ukończeniu szkoły 
wojskowej w  Bruck, wstąpili do austriackiej 
Akademii Wojskowej w  Wiener Neustad. Po 
ukończeniu Akademii, jako zawodowi żoł-
nierze w  szeregach armii austriackiej odbyli 
kampanię włoską 1859 r. Kiedy w Polsce wy-
buchło powstanie styczniowe 1863 r., wszyscy 
trzej bracia zaciągnęli się w szeregi organizo-
wanej powstańczej armii. Michał Dobrzański 
wraz z  kuzynem Emanuelem Moszyńskim 

19 Lista imienna Jenerałów, Officerów wyższych i  niższych…, „Gazeta Warszawska” 1831, nr 254,  
s. 2019-2020.

Michał Dobrzański (1839-1863). Syn płk. Łu-
kasza Dobrzańskiego. Podporucznik ułanów, 

absolwent Akademii Wojskowej w Wiener 
Neustadt. Uczestnik kampanii włoskiej 1859 

r. i powstania styczniowego 1863 r. Poległ 
17.02.1863 r. w bitwie o Miechów. Ze zbiorów 

Ewy Dobrzańskiej-Zarzyckiej.
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wstąpił do oddziału płk. Apolinarego Kurowskiego i został jego adiutantem. Zginął 
z rąk Moskali 17 lutego 1863 r. tocząc zacięty i krwawy bój o Miechów. Roman Do-
brzański przyłączył się do oddziału płk Antoniego Jeziorańskiego, z którym dotarł 
pod Małogoszcz. Tam 24 lutego 1863 r. połączone siły powstańcze stoczyły jedną 
z najkrwawszych bitew powstania. W bitwie tej poległ Roman Dobrzański. Ostatni 
z braci Dobrzańskich, Łukasz (brat bliźniak Michała) był adiutantem w oddziale 
gen. Mariana Langiewicza. Po rozbiciu oddziału, przyłączył się do formacji gen. 
Zygmunta Jordana. Po przegranej bitwie pod Komarowem 20 czerwca 1863 r. po-
wstańcy wycofali się do Galicji, a rotmistrz Łukasz Dobrzański ratując się przed 
niewolą udał się na emigrację do Drezna. Wrócił do Galicji z poślubioną w 1864 r. 
w Dreźnie żoną, Natalią hr. Wessel. Zamieszkali w zakupionym majątku Krzysz-
kowice koło Myślenic. W 1869 r. za namową brata Henryka, właściciela majątku 
Świniary koło Łoniowa, Łukasz sprzedał Krzyszkowice i zakupił niewielki majątek 
Skrzypaczowice w sąsiedztwie posiadłości brata. 

Pozostali synowie płk. Łukasza Dobrzańskiego nie byli związani z wojskiem. Józef 
Dobrzański gospodarzył w  majątku Smogo-
rzów nieopodal Stopnicy, a  Henryk był wła-
ścicielem Świniar koło Łoniowa. Najmłodszy 
z  synów Piotr, studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz w Wiedniu, gdzie uzyskał 
tytuł doktora praw. Był bardzo mocno zwią-
zany ze środowiskiem artystycznym Krakowa. 
Z wielką pasją oddawał się sztuce, a szczegól-
nie malarstwu. Przyjaźnił się z  Janem Matej-
ką, a  przede wszystkim został promotorem 
i  wspierał finansowo młodego artystę Jacka 
Malczewskiego podczas jego studiów arty-
stycznych. W  1873 r. Jan Matejko namalo-
wał portret płk. Łukasza Dobrzańskiego, na 
którym przedstawił sędziwego już pułkow-
nika w  surducie z  przypiętymi odznaczenia-
mi: Złotym Krzyżem Virtuti Militari i Meda-
lem św. Heleny. Kiedy płk Łukasz Dobrzański 
zobaczył namalowany portret nie był specjalnie 
zadowolony. Powodem niezadowolenia był 

Roman Dobrzański (1842-1863). Syn płk. 
Łukasza Dobrzańskiego. Oficer inżynierii 

w armii austriackiej. W powstaniu stycznio-
wym 1863 r. walczył w partii Jeziorańskiego. 

Poległ w bitwie pod Małogoszczą. Ze zbiorów 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
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fakt, że J. Matejko przedstawił go 
w surducie, a nie w mundurze ofi-
cera, który nosił przez większość 
swojego życia. Odmówił przyjęcia 
portretu i  tym sposobem portret 
płk. Łukasza Dobrzańskiego prze-
trwał późniejsze zawieruchy wojen-
ne i dziś zdobi wnętrze domu Jana 
Matejki w Krakowie.20 

Pułkownik Łukasz Dobrzański dożył sędziwego wieku. Zmarł w 1878 r. i został 
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

Henryk Dobrzański (1830-1880) – dziadek mjr. Hubala
Najstarszy spośród sześciu synów pułkownika Łukasza Dobrzańskiego i Karoli-

ny z  Bergonzonich urodził się w  Warszawie 25 stycznia 1830 r. Został ochrzczo-
ny 3 lutego 1830 r. w parafii Świętego Krzyża. Na chrzcie otrzymał imiona: Henryk 
Michał Paweł. Rodzicami chrzestnymi byli: Piotr Gruszczyński i Anna Bergonzoni. 
Narodzenie pierworodnego syna, było dla 41-letniego ojca wielkim wydarzeniem. 
W 1845 r. Dobrzańscy opuścili Królestwo Kongresowe i przenieśli się do Krakowa. 
20 E. Dobrzańska-Zarzycka, Hubale…

Klepsydra informująca o nabożeństwie 
żałobnym za duszę śp. płk Łukasza Dobrzań-
skiego, zmarłego w Warszawie 27 lutego 1878 

r. Źródło: „Czas” 1878, nr 52.

Nagrobek płk Łukasza Dobrzańskiego na Cmentarzu Po-
wązkowskim w Warszawie. For. Andrzej Dyszyński.
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Prawdopodobnie decyzja ta była wynikiem namowy ze strony Piotra Moszyńskiego, 
który opuścił Dolsk i zamieszkał w Krakowie. Mieszkając w Krakowie rodziny utrzy-
mywały ze sobą dość ożywione kontakty towarzyskie. Młody Henryk Dobrzański 
został zapisany do Gimnazjum św. Anny, jednej z najstarszych szkół średnich w Kra-
kowie, gdzie w 1847 r. złożył egzamin maturalny21. 

Henryk nie poszedł w ślady swojego ojca i nie kontynuował tradycji wojskowych 
w rodzinie Dobrzańskich. Prawdopodobnie wynikało to z jego dość słabego zdro-
wia. Próbował natomiast swoich sił na niwie artystycznej. Występował jako aktor 
na deskach teatrów amatorskich w Warszawie22. Nie było to zajęcie przynoszące mu 
określone zyski i nie można się było z niego utrzymywać. Postanowił zająć się rolnic-
twem. Nie miał żadnego przygotowania rolniczego. Uznał, że prowadzenie gospo-
darstwa może być zajęciem dochodowym. I znowu z pomocą przyszli Moszyńscy. 
Majątek ziemski Łoniów, był własnością Piotra Moszyńskiego, który odziedziczył go 
po ojcu Ignacym Hilarym Moszyńskim. Ponieważ Piotr od 1842 r. mieszkał w Kra-
kowie, sprawami zarządzania majątkiem zajmowali się zatrudniani rządcy. Prawdo-
podobnie w połowie lat 50. XIX w. Henryk Dobrzański otrzymał od Piotra Moszyń-
skiego propozycję zajęcia się jego majątkiem i objęcie go w dzierżawę. Nie wiemy 
dokładnie, od kiedy i na jakich warunkach Henryk Dobrzański objął w dzierżawę 
dobra łoniowskie. Porzucił życie artystyczne w Warszawie i przeniósł się do Łonio-
wa gdzie zamieszkał w obszernym, drewnianym dworze pamiętającym czasy hra-
biego Łukasza Moszyńskiego. Objął w posiadanie pokaźny majątek, w skład którego 
wchodziły wsie z terenu gminy Łoniów: Piotrówka, Tarnówka, Wymysłów, Wnorów, 
Zawidza, Krowia Góra oraz Łukowiec w gminie Koprzywnica. Zarządzał majątkiem 
Moszyńskich przez kilkanaście lat zdobywając cenne doświadczenie zarówno w pra-
cach gospodarskich jak i w prowadzeniu ksiąg finansowych i inwentarzowych. Za-
rządzanie majątkiem stało się teraz dla Henryka najważniejszym zajęciem. 

Olbrzymi wpływ na jego działania miała znajomość zawarta z Janem Dzierżysła-
wem hr. Tarnowskim (1835-1894), właścicielem sąsiadujących z  Łoniowem, dóbr 
dzikowskich. Były one położone na prawym brzegu Wisły w Galicji. Hrabia Tarnow-
ski, nieco młodszy od Henryka, był człowiekiem dobrze wykształconym, ukończył 
studia rolnicze i po objęciu Dzikowa, z wielkim oddaniem poświęcał się sprawom 
gospodarowania objętym majątkiem. Rozpoczął od unowocześniania folwarków 

21 Szerzej J. Leniek, Książka pamiątkowa dla uczczenia trzechsetnej rocznicy założenia Gimnazjum św. 
Anny w Krakowie, Kraków 1888.

22 J. Lombarski, Saga Rodu Dobrzańskich. cz. IX. Henryk Michał Paweł Hubal Dobrzański – 
dziadek majora Hubala, „TOP. Tygodnik Opoczyński” 2017, nr 20, s. 22.
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należących do „Państwa dzikowskiego”. Doprowadził do przebudowy budynków 
drewnianych na murowane, a także zaprowadzał w robotach polowych wiele nowo-
czesnych rozwiązań wprowadzając mechanizację robót. Wielką wagę przywiązywał 
do budowania dobrych relacji z włościanami, stając się w przyszłości ich przedsta-
wicielem. Hrabia Jan Tarnowski pełnił w latach 1885-1886 funkcję prezesa Towarzy-
stwa Rolniczego w Krakowie propagującego na terenach zachodniej Galicji moder-
nizację i postęp w rolnictwie. Henryk Dobrzański zapewne podpatrywał organizację 
pracy w majątkach dzikowskich i korzystał z porad i wiedzy hrabiego Jana. W ten 
sposób zdobytą wiedzę wykorzystywał w  prowadzeniu dzierżawionego majątku 
Moszyńskich. Henryk Dobrzański angażował się również w działalność organizacji 
rolniczych. Na terenie Królestwa Polskiego w  1858 r. zostało powołane Towarzy-
stwo Rolnicze. W swych sze-
regach skupiało ono głównie 
bogatą szlachtę oraz ziemian. 
Zajmowało się szeroko pojętą 
polityką rolną, dbało o  roz-
wój i rentowność rolnictwa za 
pomocą nowoczesnych me-
tod gospodarowania. W kwe-
stii chłopskiej nie miało 
jednolitego stanowisko. Opo-
wiadało się za stopniowym 
odchodzeniem do pańszczy-
zny poprzez oczynszowanie 
chłopów bądź uwłaszczeniem 
za odszkodowaniem. Henryk 
Dobrzański został członkiem 
Towarzystwa Rolniczego23 
jako przedstawiciel okręgu 
staszowskiego. 

Towarzystwo Rolnicze 
prowadziło dość prężną 
działalność, a  ponieważ nie 
było w  Królestwie Polskim 

23 Lista członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem w roku 1861.[S.I] 1961, s. 55.

Lista czynnych członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie 
Polskim z 1861 r. z nazwiskiem Henryka Dobrzańskiego.
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innych organizacji przedstawicielskich, zaczęło zajmować stanowisko w sprawach 
politycznych. Angażowanie się Towarzystwa w sprawy polityczne nie spodobało 
się margrabiemu Aleksandrowi Wielopolskiemu. Jako pełniący funkcję dyrektora 
w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, złożył wniosek 
o rozwiązanie Towarzystwa Rolniczego. Zostało ono rozwiązane 6 kwietnia 1861 
r.24 Decyzja ta stała się powodem manifestacji protestacyjnych w dniu 8 kwietnia 
i pośrednio doprowadziła do masakry ludności cywilnej przez wojsko rosyjskie na 
placu Zamkowym w Warszawie. Mimo, że car Aleksander II chciał zreformować 
Cesarstwo i  szedł na wiele ustępstw za cenę spokoju, to i  tak w  społeczeństwie 
polskim zaczęły się budzić ruchy konspiracyjne dążące do walki o niepodległość 
kraju. Nierozwiązana do końca 
sprawa włościan i  branka do 
wojska wszystkich młodych 
ludzi podejrzewanych o  dzia-
łalność konspiracyjną – zarzą-
dzona przez Wielopolskiego 
– stała się główną przyczyną 
wybuchu 22 stycznia 1863 r. 
powstania. Nie wiemy, czy 
Henryk Dobrzański „poszedł 
do powstania” jak jego młodsi 
bracia: bliźniacy Łukasz i  Mi-
chał oraz najmłodszy Roman. 
Prawdopodobnie zaangażo-
wany w  sprawy gospodarskie 
przebywał w Łoniowie. 

Tymczasem w  Krakowie, 
6 lutego 1863 r. w mieszkaniu 
Moszyńskich zgromadziła się 
rodzina i  przyjaciele Emanu-
ela Moszyńskiego, syna Piotra. 
Żegnali powstańców udają-
cych się do obozu pułkowni-
ka Apolinarego Kurowskiego. 

24 W. Grabski, Historya Towarzystwa Rolniczego 1858-1861, t. 2, Warszawa 1904, s. 368-382.

Henryk Dobrzański z żoną Leonią z hr. Potockich. Zdjęcie wykonane 
w Dreźnie, ok. 1864 r. Ze zbiorów Fundacji Blochów w Nowym Jorku.
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Wraz z nim ruszali: Jan Tomkowicz, Paweł Borejsza, Michał Dobrzański i Fran-
ciszek Rochebrun. Po dotarciu do Ojcowa, zameldowali się płk. Kurowskiemu 
i otrzymali przydział do oddziału „żuawów śmierci”, na dowódcę którego wyzna-
czono Franciszka Rochenbruna. Niezbyt długo przyszło im walczyć razem. Michał 
Dobrzański i Emanuel Moszyński oraz wielu powstańców poległo 17 marca 1863 
r. w krwawej bitwie z wojskami rosyjskimi walcząc o Miechów. Kilka dni później 
w potyczce pod Małogoszczem zginął drugi z braci Henryka, Roman Dobrzański. 
W powstaniu brał udział również trzeci brat Henryka, Łukasz Dobrzański (brat 
bliźniak Michała). 

W roku 1864 r. Henryk Dobrzański udał się do Drezna. Prawdopodobnie jego 
wyjazd był związany z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi po zmarłym 
w Dreźnie w 1855 r. wuju Romanie Dobrzańskim, który nie pozostawił potomka. 
Tam Henryk spotkał się ze swoim bratem Łukaszem, który leczył rany odniesione 
w czasie powstania. Podczas jednego ze spotkań towarzyskich na salonach gene-
rałowej Natalii Kickiej z Bispingów, wdowie po gen. Ludwiku Kickim poległym 
w 1831 r. w bitwie pod Ostrołęką, poznał Leonię z hr. Potockich swoją przyszłą 
żonę.25 We wspomnieniach rodzinnych hrabianka Leonia Potocka, córka Leona, 
płodnego pisarza tworzącego pod pseudonimem „Bonawentura z  Kochanowa” 
i wnuczka generała „Stasia” Potockiego, była …niezwykłej urody, miała tak dłu-
gie i piękne włosy, że w domu nosiła je rozpuszczone, bo upięte powodowały bóle 
głowy26. Mimo dość znacznej różnicy wieku, młodzi po dość krótkiej znajomości 
postanowili się pobrać. Ślub Henryka Dobrzańskiego i Leonii Potockiej odbył się 
w Dreźnie latem 1864 r. Jeszcze tego samego roku wrócili do kraju i zamieszkali 
w Łoniowie w dworze Piotra Moszyńskiego. Henryk w dalszym ciągu zarządzał 
dzierżawionymi od Moszyńskich dobrami łoniowskimi, wprowadzając coraz to 
nowocześniejsze metody gospodarowania stawiając duży nacisk na mechanizację 
w uprawach polowych. Nawiązał kontakt z Zakładem Rolniczo-Przemysłowym 
Hermana Goldenringa w Warszawie, który był dostawcą na tereny Królestwa no-
woczesnych maszyn rolniczy wielu zagranicznych firm. Sprowadził do Łoniowa 
nowoczesne dwukołowe amerykańskie żniwiarki, żniwiarko-kosiarki, kosiarki 
„Buckeye”, grabie konne firmy „Howard”, brony, pługi i  wiele innych narzędzi 
rolniczych wyprodukowanych m.in. w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu. 

25 J. Lombarski, Saga Rodu…, s. 22.
26 E. Dobrzańska-Zarzycka, Hubale…
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O  nowoczesnych metodach gospodarowania świadczy m.in. tekst który po-
jawił się w „Gazecie Warszawskiej” z 1870 r. o ochranianiu zwierzyny. Czytamy 
w  nim: Okolica Sandomierza, pozbawiona jest prawie zupełnie lasów, zdawało-
by się więc, że w takiej miejscowości ochranianie zwierzyny do znacznych rezul-
tatów nigdy nie doprowadzi. Rzeczywiście, dziś pomiędzy Sandomierzem a  Kli-
montowem na przestrzeni kilku mil można śladu zajęczego nie napotkać, gdyż 
przez parę lat właściciele majątków utrzymywali na małych przestrzeniach dużo 
chartów a system ochrony zwierzyny za pomocą włóczących się dowolnie chartów 
w krótkim czasie okazał zupełny skutek. W tej samej okolicy, trzy mile powyżej od 
Sandomierza jest majątek Łoniów własność hr. Moszyńskiego, który to majątek 
dzierżawił przez kilkanaście lat p. Dobrzański, który zabraniając raubszycom na-
chodzić swe terytorium, nie pozwalając żadnym psom włóczęgi po polach i lasach, 
doprowadził zwierzostan do ładnych rezultatów….. Zacytowany fragment arty-
kułu świadczy o tym, z jak wielką odpowiedzialnością i starannością prowadził 
Henryk Dobrzański wszystkie sprawy związane z zarządzaniem majątkiem. 

Mapa okolic Łoniowa. Domena publiczna.
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Henrykowi Dobrzańskiemu i Leonii hr. Potockiej-Dobrzańskiej 24 czerwca (6 lip-
ca) 1868 r. urodziła się córka. Na chrzcie, który miał miejsce w kościele parafialnym 
w Łoniowie otrzymała imiona Maria Ludwika Anna, a rodzicami chrzestnymi byli 
Łukasz Dobrzański (brat Henryka) i Ludwika Niezabitowska właścicielka majątku 
Świniary.27 Po urodzeniu córki, Henryk Dobrzański zaczął poważnie rozważać moż-
liwość zakupu majątku i rozpoczęcia gospodarowania na własnym. Taka możliwość 
pojawiła się niebawem, gdyż Ludwika Niezabitowska, właścicielka sąsiadującego 
z  dobrami łoniowskimi majątku Świniary, nosiła się z  zamiarem jego sprzedaży. 
Z końcem kwietnia 1870 r. do Łoniowa przybył Jerzy Moszyński, który z polecenia 
ojca, Piotra Moszyńskiego miał zapoznać się ze stanem rodowego majątku28. Praw-
dopodobnie w tym czasie została zakończona umowa z Henrykiem Dobrzańskim na 
dzierżawę dóbr łoniowskich i zarządzanie majątkiem przejął Jerzy Moszyński. Nie 
miał wykształcenia rolniczego i pierwszy okres samodzielnego gospodarowania nie 
był dla niego łatwy. Henryk Dobrzański zarządzał dobrami łoniowskimi przez kilka-
naście lat. Dobrze poznał cały majątek, a swoje uwagi i spostrzeżenia przekazał Jerze-
mu i służył mu radami i nieustanną pomocą. Zaproponował Jerzemu zatrudnienie 
m.in. rządcy, człowieka bardzo uczciwego, ale jak się później okazało nie najlepiej 
znającego się na prowadzeniu gospodarstwa. Pierwszy rok gospodarowania Jerze-
go Moszyńskiego w Łoniowie zakończył się stratami co spowodowało, że nosił się 
z zamiarem sprzedaży całego majątku i oddania się karierze wojskowej. Niestety, nie 
znalazł się żaden chętny by zapłacić proponowaną cenę i tym sposobem Jerzy zmu-
szony był dalej gospodarować w Łoniowie.29 Z każdym następnym rokiem majątek 
zaczął przynosić zamierzone zyski.

Zanim państwo Dobrzańscy przenieśli się do Świniar, w Łoniowie, dnia 3 czerwca 
1870 r. urodził się im syn (przyszły ojciec mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”). 
Chrzest odbył się w kościele parafialnym w Łoniowie. Chłopiec na chrzcie otrzymał 
imiona Henryk Fryderyk, a jego rodzicami chrzestnymi zostali Jan Dzierżysław hr. 
Tarnowski z Dzikowa i Fryderyka Dobrzańska, żona wuja Romana (brat ojca Łuka-
sza), zmarłego w Dreźnie w 1855 r.30 

W XVIII w. dobra Świniary zwane kluczem były własnością księcia Stanisława 
Poniatowskiego (bratanka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego). Jego dobra 

27 Archiwum Państwowe w  Kielcach Oddział w  Sandomierzu (dalej APS), Akta stanu cywilnego 
parafii rzymskokatolickiej w Łoniowie (dalej ASC Łoniów), sygn. 60, R. 1868, Akt urodzenia nr 49 

28 P. Biliński, Moszyńscy…, s. 190.
29 P. Biliński, Moszyńscy…, s. 190.
30 APS, ASC Łoniów, sygn. 62, R. 1870, akt urodzenia nr 49.
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rozciągały się na ziemiach polskich oraz Ukrainie. Po rozbiorach, w zarządzanych 
majątkach przeprowadził dość szerokie reformy czynszowe, ale jednocześnie zaczął 
stopniowo je wyprzedawać. Mimo otrzymanego od Rosji tytułu rzeczywistego radcy 
stanu, wyjechał do Włoch sprzedając pozostałe majątki. Do sprzedaży zostały wy-
stawione również dobra Świniary. Pełnomocnik Stanisława Poniatowskiego, Mar-
cin Badeni działając w imieniu księcia, sprzedał dobra świniarskie Jerzemu Dunin 
Borkowskiemu. Kolejnym właścicielem Świniar został jego syn Franciszek hrabia 
Dunin Borkowski. W  spadku po ojcu otrzymał siódmą część majątku. Pozostałą 
część dóbr odkupił od swoich sióstr i braci stając się właścicielem całości. Z zapi-
sów hipotecznych wynika, że dobra świniarskie zostały jego własnością w kwietniu 
1818 r. W czerwcu 1824 r. została przeprowadzona regulacja zapisów hipotecznych 
i decyzją Komisji Hipotecznej Województwa Sandomierskiego określono szacunko-
wą wartość dóbr na 280  000 złotych polskich.31 Franciszek Dunin Borkowski za-
rządzał majątkiem do 1850 r. Wówczas na mocy zawartego w dniu 26 sierpnia (17 
lipca) 1850 r. kontraktu, sprzedał Świniary z przyległościami, swojej córce, Ludwi-
ce z Borkowskich Niezabitowskiej. Po dwudziestu latach gospodarowania, Ludwika 
Niezabitowska postanowiła sprzedać Świniary. Henryk Dobrzański już wcześniej 
rozważał możliwość zakupu majątku na własność, dlatego też był zainteresowany 
kupnem dóbr świniarskich. Znał dość dobrze majątek, gdyż wcześniej pomagał Lu-
dwice w sprawach gospodarskich – zajmował się zarządzaniem i administrowaniem 
Świniar. W kwietniu 1870 r. Ludwika Niezabitowska wystawiła pełnomocnictwo dla 
Henryka Dobrzańskiego, co wskazywało, że będzie zawarta transakcja sprzedaży 
dóbr świniarskich. 

W  kancelarii notarialnej we Lwowie 2 kwietnia 1871 r. został podpisany kon-
trakt. Na jego mocy Henryk Dobrzański stał się prawowitym właścicielem dóbr Świ-
niary z  przyległościami i  „przynależytościami”. W  skład dóbr ziemskich Świniary 
wchodziły wsie: Jasienica, Żurawica, Krowia Góra, Grabina i Przewoźnik. Wartość 
majątku została oszacowana na kwotę 90 000 rubli srebrem. Najprawdopodobniej, 
Henryk Dobrzański nie dysponował tak dużą sumą pieniędzy, by móc uregulować 
całą należność. Z zapisów hipotecznych dóbr świniarskich dowiadujemy się, że za-
kupiony majątek był obciążony pożyczkami m.in. 6 000 rubli srebrem od Stanisława 
Karskiego,32 18 000 rubli srebrem od swojej żony Leonii Dobrzańskiej hr. Potockiej 

31 APS, Hipoteka sandomierska, sygn. 509.
32 Stanisław Karski (1838-1890) urodzony w Wyszmontowie w Sandomierskim, ziemianin, działacz 

polityczny i  gospodarczy, czołowy działacz Towarzystwa Rolniczego, później radca Dyrekcji 
Głównej Towarzystwa Ziemskiego w  Warszawie. Właściciel majątków Włostów, Klimontów, 
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a także 9 000 rubli od ojca płk Łukasza Dobrzańskiego. W zawartym kontrakcie kup-
na Świniar, zapisano również, że kwotę 15 622 rubli srebrem będzie spłacał Ludwice 
Niezabitowskiej w kwartalnych ratach aż do 1874 r. Te dość znaczne obciążenia fi-
nansowe zapisane na hipotece Świniar, były zapewne powodem, sprzedaży w stycz-
niu 1872 r. Jerzemu Moszyńskiego części dóbr świniarskich. Wówczas dokonano 
transakcji sprzedaży folwarku Żurawica z osadą karczemną oraz folwarku Piaseczno 
z osadą Tarnówka i osadą karczemną w Krowiej Górze. Łącznie odłączono od dóbr 
świniarskich powierzchnię 1 043 morgów. Na sprzedaną część majątku założono od-
dzielną księgę hipoteczną pod nazwą Żurawica. Została również wykonana mapa 
dóbr Świniary z rejestrem pomiarowym i protokół rozgraniczenia tych dóbr od dóbr 
Żurawica. 

W początkach lat 70. XIX w. sytuacja gospodarcza w Królestwie Polskim nie przed-
stawiała się najlepiej. Światowy kryzys gospodarczy dotarł również na ziemie polskie. 
Zmiany gospodarcze i społeczne, jakie w owym czasie się dokonywały, a zwłaszcza 
uwłaszczenie chłopów i  postęp techniczny w  gospodarstwach, wymagały dużych 
środków finansowych. By zapewnić ciągłość funkcjonowania gospodarstwa i unik-
nąć problemów finansowych, najprostszym rozwiązaniem było zaciąganie kredytów 
hipotecznych w istniejących Towarzystwach Kredytowych Ziemskich. Z tej możli-
wości korzystał również Henryk Dobrzański. W listopadzie 1872 r. został członkiem 
Towarzystwa i wystąpił z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości 10 000 rubli. Po 
rozpatrzeniu wniosku została udzielona pożyczka w wysokości 8 500 rubli srebrem 
w listach zastawnych. Ustalono również, że spłaty zaciągniętego długu będą regulo-
wane półrocznie, począwszy od 1874 r. W tym samym roku powstało Warszawskie 
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. Była to instytucja o charakterze spółdzielczym, 
której zadaniem było również wspieranie i kredytowanie rozwijającej się gospodarki. 
Po wpłaceniu kaucji w wysokości 3 600 rubli srebrem, Henryk Dobrzański i Leonia 
z  hrabiów Potockich Do-
brzańska zostali członka-
mi Towarzystwa i  mogli 
zacząć korzystać z  udzie-
lanych pożyczek. 

Objęte w  posiadanie 
dobra świniarskie nie 

Kurów i  Szymanowice. T. Szarota, Karski Stanisław, „Polski Słownik Biograficzny” 1966-1967,  
t. 12, s. 134. 

Autograf Henryka Dobrzańskiego.
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były prawdopodobnie wcześniej dofinansowane, a ich kondycja nie była najlepsza. 
Wymagały wielu nakładów finansowych. Henryk Dobrzański chcąc doprowadzić 
majątek do sprawnego funkcjonowania, zaciągał kolejne pożyczki, sukcesywnie go 
zadłużając. Tak jak wcześniej, kiedy zarządzał dobrami łoniowskimi Moszyńskich, 
zakupił w  zakładzie Hermana Goldenringa na kwotę 1  935 rubli srebrem, dość 
pokaźną ilość sprzętu rolniczego m.in. młocarnie, pługi, brony, grabie Howarda 
itp. W  grudniu 1873 r. sprzęty te zostały wpisane na hipotekę i  pod ich zastaw 
otrzymał kolejną pożyczkę z Banku Polskiego na kwotę 1 500 rubli srebrem. Na 
1874 r. zostały wyznaczone pierwsze terminy spłat zaciągniętych w Towarzystwie 
Kredytowym Ziemskim kredytów. Kłopoty finansowe Henryka Dobrzańskie-
go ciągle trwały. Wobec sytuacji nie spłacania zaciągniętych pożyczek Dyrekcja 
Główna Towarzystwa Kredytowego podjęła decyzję ustalenia warunków licytacyj-
nych majątku Świniary. W marcu 1876 r. dobra Świniary zostały zajęte i wystawio-
ne na pierwszą sprzedaż publiczną. Henryk Dobrzański chcąc uniknąć licytacji, 
zaciągnął kolejne pożyczki by regulować należności. Pożyczył 2 500 rubli od ojca 
Łukasza oraz 5  000 rubli od brata Piotra, a  także zastawił na kwotę 6  000 rubli 
meble, precjoza, srebra wniesienie przez Leonię z hrabiów Potockich Dobrzańską 
w posagu. Na krótki czas sytuacja została opanowana. 

W listopadzie 1876 r. z pomocą finansową Henrykowi Dobrzańskiemu przyszła 
teściowa, Anna hrabina Potocka.33 W kancelarii notarialnej w Staszowie został pod-
pisany kontrakt, na podstawie którego otrzymał pożyczkę w wysokości 14 000 ru-
bli srebrem. Do zawartego kontraktu został sporządzony wykaz inwentarza żywego 
(konie, krowy, woły, owce) oraz spis sprzętów rolniczych znajdujących się w gospo-
darstwie. Sporządzono również wykaz mebli i sprzętów znajdujących się we dworze. 
Cały spisany majątek oszacowano na kwotę 11 171 rubli co potwierdzono zgodnie 
podpisami pod kontraktem. Uzyskana pożyczka pozwoliła Henrykowi Dobrzańskie-
mu uregulować zobowiązania wobec Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i sprze-
daż została wstrzymana. 

Henryk Dobrzański utrzymywał bardzo bliskie stosunki z rodziną hrabiów Tar-
nowskich z Dzikowa. Przyjacielskie relacje łączyły go szczególnie z Janem Dzier-
żysławem Tarnowskim, który m.in. był ojcem chrzestnym syna Henryka, przy-
szłego ojca mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Rodzina hrabiów Tarnowskich 
posiadała liczne majątki ziemskie w całej Małopolsce. Jednym z nich były nabyte 
w lipcu 1870 r. przez Jana hrabiego Tarnowskiego i jego żonę Zofię z hrabiów Za-

33 APS. Akta notariusza Piotra Twardzickiego w Staszowie, sygn. 1 (repertorium nr 162 z 1876 r.).
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mojskich Tarnowską, dobra Cewków z przyległościami w powiecie cieszanowskim 
w Galicji. Znając zapewne kłopoty finansowe z jakimi musiał się zmagać Henryk 
Dobrzański, zaproponował mu objęcie na bardzo korzystnych warunkach funk-
cji administratora dóbr Cewków. W  Dzikowie 3 czerwca 1877 r. została podpi-
sana 6-letnia umowa. Na jej mocy Henryk Dobrzański został administratorem 
dóbr klucza cewkowskiego. Tytułem wynagrodzenia za sprawowanie zarządu dóbr 
Cewków ustalono płacę roczną w wysokości 2 000 złotych waluty austriackiej.34 
Ponadto zagwarantowano w umowie wypłatę prowizji od przychodów uzyskanych 
w wyniku rozliczenia roku ekonomicznego, a także świadczenia rzeczowe w posta-
ci m.in. określonej ilości pszenicy, jęczmienia, grochu, tatarki, oraz półtora morgi 
ziemi pod uprawę kartofli, drzewa na opał i korzystanie z pomieszczeń mieszkal-
nych. Uzyskane dochody z  tytułu administrowania Cewkowa, były dla Henryka 
Dobrzańskiego najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na sukcesywne spłacenie 
kredytów zaciągniętych w  Towarzystwie Kredytowym Ziemskim na utrzymanie 
Świniar. Zagwarantowane w umowie z hr. Janem Tarnowskim dobre warunki by-
towe w Cewkowie pozwoliły na godne życie całej rodzinie. Zanim jednak państwo 
Dobrzańscy z cała rodziną przenieśli się do Cewkowa, w styczniu 1877 r. Henryk 
zwrócił się pismem do Wysokiego Prezydium Świetnej C.K. Dyrekcji Powiatowej 
Skarbu w Rzeszowie z prośbą o zwolnienie z opłaty cłowej przewozu z Królestwa 
Polskiego do Galicji całego swojego majątku.35 Trzeba dodać, że Henryk Dobrzań-
ski był obywatelem państwa austriackiego, zamieszkałym w Krakowie przy ulicy 
Lubicz 1, a od kilku lat przebywał czasowo w Świniarach w Królestwie Polskim. 
W  wystosowanym do Dyrekcji Powiatowej Skarbu piśmie czytamy: […] zamy-
ślam przesiedlić się wraz z moja familią i ruchomościami do Państwa Austryjackiego 
a  mianowicie zamieszkać stale w  Cewkowie w  powiecie Cieszanowskim. Wskutek 
tego upraszam Wysokie Prezydium o łaskawe dozwolenie mi sprowadzenia bez opła-
ty cłowej z Polski do Galicji mych i mej familii ruchomości które w swym czasie prze-
siedlając się na większy majątek z Krakowa wywiozłem. W marcu 1877 r. Henryk 
Dobrzański otrzymał stosowne zezwolenie wystawione przez Dyrekcje Powiatową 
Skarbu i bez dokonania opłaty celnej mógł przewieźć swój dobytek do Cewkowa36. 

34 Archiwum Narodowe w  Krakowie (dalej ANK), Archiwum Dzikowskie Tarnowskich (dalej 
ADT), Umowa z Henrykiem Dobrzańskim na administrowanie dóbr klucza cewkowskiego z dnia  
3 czerwca 1877 r.

35 Archiwum rodzinne Dobrzańskich – zbiory Henryka Sobierajskiego, List Henryka Dobrzańskiego 
z dnia 14 stycznia 1877 r. do Dyrekcji Powiatowej Skarbu w Rzeszowie. 

36 Tamże, Odpowiedź Dyrekcji Powiatowej Skarbu w Rzeszowie z dnia 3 marca 1877 r. do Henryka 
Dobrzańskiego. 
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Oddane Dobrzańskiemu w  administrację dobra Cewków składały się łącznie 
z  ośmiu folwarków, z  których dwa były wydzierżawione. Powierzchnia całkowita 
dóbr wynosiła 12 000 mórg. W całych dobrach cewkowskich była duża liczba ludno-
ści, zamieszkała w ponad 1 300 domach. Administrowanie tak rozległymi dobrami 
wymagało posiadania odpowiedzialnych ludzi bezpośrednio zarządzających powie-
rzonym majątkiem. Henryk Dobrzański miał zagwarantowane w umowie z Janem 
Tarnowskim prawo zatrudniania wybranych przez siebie ekonomów. Z początkiem 
1878 r. podpisał jednoroczny kontrakt z p. Bizańskim powierzając mu funkcje eko-
noma w  folwarkach Cewków i  Łominy. Obowiązki ekonoma w  folwarkach Sta-
ry i Nowy Dzików, objął p. Kaliciński, a w folwarkach Ułazów i Niemstów, Józefat 
Marynowski.37 O  zatrudnieniu Marynowskiego pisał Henryk Dobrzański w  liście 
do Jana hr. Tarnowskiego z dnia 12 czerwca 1877 r.: Kochany Jasiu… Józefata Ma-
rynowskiego przyjąłem do Ułazowa, relacyja detaliczna jaką dał o nim dawny jego 
pryncypał Różycki, gdzie przed dwoma laty, cztery lata służył była bardzo pochleb-
na […] Jest to wszakże inteligentny młody 
człowiek i pełen dobrych chęci…38. W tym 
samym liście, który pisał będąc jeszcze 
w  Świniarach, informował o  swojej sy-
tuacji rodzinnej. Wspominał o  chorobie 
dzieci, które po przebytej odrze zaczynają 
wracać do zdrowia, o ojcu, który dla pod-
reperowania zdrowia postanowił wyjechać 
do wód, ale z powodu opuchlizny nóg nie 
dojechał do Teplitz i zatrzymał się u krew-
nych w  Dreźnie. Informował również 
o  kłopotach w  majątku Świniary, gdzie 
Wisła i obfite deszcze spowodowały wiel-
kie szkody w uprawach. W tych dość trud-
nych okolicznościach, Henryk Dobrzański 
wraz z rodziną przeniósł się do Cewkowa 
i  zaczął zarządzać majątkiem powierzo-
nym mu przez hr. Jana Tarnowskiego. Nie 
wiemy komu Henryk Dobrzański oddał 
37 ANK, ADT, Kontrakty Henryka Dobrzańskiego zawarte z  p. Marynowskim, Bizańskim 

i Kalicińskim w 1878-1879 r. 
38 Tamże, List Henryka Dobrzańskiego do Jana hr. Tarnowskiego z dnia 12 czerwca 1877 r. 

Józefat Marynowski (1850-1917), ziemianin, zarząd-
ca dóbr Świniary. Ze zbiorów Iwony Łaptaszyńskiej.
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w  zarządzanie majątek Świniary udając się do Cewkowa. Prawdopodobnie został 
wynajęty człowiek, który tę funkcję sprawował. Zarobione przez Dobrzańskiego pie-
niądze pozwalały sukcesywnie spłacać zaciągnięte kredyty, a przychody z gospodar-
stwa wystarczały na bieżące jego funkcjonowanie. 

W pierwszym roku administrowania dobrami cewkowskimi, Henryk Dobrzański 
starał się jak najwięcej czasu poświęcać sprawom gospodarskim. W tym czasie do-
tknęły go bardzo bolesne wydarzenia. W 1878 r. w Warszawie, w wieku 88 lat umarł 
jego ojciec, płk Łukasz Dobrzański. Kolejny cios spadł na niego w następnym roku. 
W Skrzypaczowicach, mając zaledwie 40 lat, dość nieoczekiwanie zmarł jego brat 
Łukasz Dobrzański. Śmierć brata, z którym był bardzo mocno związany, w znacz-
nym stopniu wpłynęła na jego stan zdrowia. Od wczesnego dzieciństwa nie był naj-
lepszego zdrowia i przez całe swoje dorosłe życie zmagał się z różnymi chorobami. 
Z końcem 1879 r. zachorował na bardzo groźną w owym czasie chorobę – tyfus.39 
Żona, Leonia hr. Potocka Dobrzańska chcąc chronić dzieci przed zakażeniem, wyje-
chała z nimi do Krakowa, pozostawiając męża pod opieką Józefata Marynowskiego. 
Po trwającej niespełna trzy miesiące chorobie, Henryk Dobrzański umarł 26 maja 
1880 r. mając zaledwie 50 lat. Osierocił dwójkę dzieci: 12-letnią córkę Marię i 10-let-
niego syna Henryka. Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Dość nagła i  niespodziewana śmierć Henryka Dobrzańskiego spowodowała 
wiele perturbacji i zmian w zarządzanych dotychczas przez niego majątkach. Ad-
ministrowanie dobrami cewkowskimi Jan hr. Tarnowski powierzył nowemu rząd-
cy, a sprawowanie pieczy nad majątkiem Henryka Dobrzańskiego podjął się Józe-
fat Marynowski. Powrócił z Cewkowa do Świniar i jako zarządca dóbr rozpoczął 
porządkowanie majątku, który w dalszym ciągu borykał się z dużymi trudnościa-
mi finansowymi. Leonia hr. Potocka Dobrzańska bardzo mocno przeżyła śmierć 
swojego męża Henryka. Przez dłuższy czas nie mogła odzyskać w pełni równo-
wagi psychicznej, co nie pozwalało jej na włączanie się w zarządzanie Świniara-
mi. W większości czasu przebywała w Krakowie bądź w Warszawie, zamieszkując 
u hrabiny Mikorskiej. W lipcu 1881 r. udała się na leczenie „do wód” wyjeżdża-
jąc do Marienbadu40. Z zachowanej korespondencji prowadzonej w  latach 1881-
1882, pomiędzy Leonią hrabiną Potocką Dobrzańską a Józefatem Marynowskim 
dowiadujemy się, że zarządca dóbr czynił starania by spłacać zaciągnięte kredyty41. 

39 E. Dobrzańska-Zarzycka, Hubale…
40 Marienbad (Mariańskie Łaźnie) – uzdrowisko w Czechach, popularne szczególnie w XIX w., 

gdzie na leczenie „do wód” przyjeżdżała m.in. arystokracja.
41 Archiwum rodzinne Dobrzańskich – zbiory Henryka Sobierajskiego, Korespondencja Leonii 
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Wszelkie podejmowane decyzje dotyczące sprzedaży płodów rolnych oraz które 
zaległości należy jako pierwsze spłacać, uzgadniał każdorazowo listownie z wła-
ścicielką. Mimo usilnych prób wyprowadzenia z  długów majątku Świniary, nie-
stety nie udało się uchronić przed wystawieniem majątku na sprzedaż publiczną. 
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Radomiu ogłosiła 
w „Gazecie Warszawskiej” z 17 lutego 1881 r., że majątek Świniary z przyległościa-
mi: Jasienica, Krowia Góra, Grabina i Przewoźnik oraz z  folwarkiem Otoka i Bo-
gorya z  przyległościami i  przynależnościami, w  powiecie Sandomierskim, guberni 
Radomskiej położone – Zaległości Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w terminie 
sprzedaży obliczone wynoszą rs. 5,496. […] Termin sprzedaży oznaczono na dzień 
19 (31) sierpnia 1881 roku w kancellaryi Notariusza Adama Piaseckiego42. W wy-
znaczonym terminie licytacja majątku nie odbyła się. Prawdopodobnie zostały 
spłacone zaległe raty kredytu i Towarzystwo wycofało się ze sprzedaży publicznej. 
Z listów Józefata Marynowskiego dowiadujemy się, że w związku z ciągłymi kłopo-
tami finansowymi, Leonia Potocka Dobrzańska podjęła decyzję o sprzedaży dóbr 
świniarskich. Zaczęto poszukiwać kupców. W  czerwcu 1883 r. został podpisany 
kontrakt, na mocy którego właścicielką Świniar została Helena Baczyńska. War-
tość majątku został oszacowana na kwotę 95 000 rs. 

Po sprzedaży majątku Świniary Leonia hrabina Potocka Dobrzańska zamieszkała 
w Krakowie, gdzie zmarła w 1887 r. mając 47 lat. Została pochowana na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. 

Łukasz Dobrzański (1839-1879)
To kolejny z synów płk. Łukasza Dobrzańskiego, który w ostatnich latach swo-

jego życia zamieszkał w  gminie Łoniów. Urodził się w  Warszawie 15 kwietnia 
1839 r. jako brat bliźniak Michała. Swoje młodzieńcze lata spędził w austriackiej 
szkole wojskowej w Bruck, gdzie został oddany przez ojca razem ze swoimi brać-
mi, Michałem i młodszym Romanem. Po ukończeniu szkoły cała trójka wstąpiła 
do Akademii Wojskowej Wiener Neustad. Łukasz i Michał służyli w kawalerii, 
natomiast Roman wykazujący duże zdolności do nauk ścisłych wybrał woj-
ska inżynieryjne. W  kwietniu 1859 r. rozpoczął się konflikt zbrojny pomiędzy 
Austrią i  Francją o  wyzwolenie Włoch. Łukasz Dobrzański, jako młody oficer 
został wcielony w  szeregi armii austriackiej i  skierowany na front włoski. Brał 

Potockiej Dobrzańskiej z Józefatem Marynowskim w latach 1881-1882.
42 Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w  Radomiu, „Gazeta Warszawska” 

1881, dodatek do nr 47, s. 5.
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udział we wszystkich bitwach kam-
panii włoskiej aż do klęski Austria-
ków pod Solferino i  podpisaniu po-
rozumienia, które kończyło działania 
wojenne. Zdobyte doświadczenia 
oraz przemyślenia o  słuszności pro-
wadzenia tej wojny, spowodowały, że 
po powrocie, Łukasz Dobrzański zre-
zygnował z dalszej służby wojskowej. 
Uznał, że prowadzona przez Austria-
ków wojna przeciwko Włochom wal-
czącym o  swoją niepodległość była 
niezgodna z jego przekonaniami. 

Wybuch powstania 1863 r. spo-
wodował, że tak jak bracia, Michał 
i  Roman, rtm. Łukasz Dobrzański 
zaciągnął się również w  szeregi armii 
powstańczej. Nie przystąpił do powsta-
nia zaraz po jego wybuchu w styczniu, 
lecz dopiero z początkiem marca 1863 
r. Zanim wstąpił w  szeregi powstań-
ców, przeżył bardzo bolesny, rodzinny 

dramat. W bitwie o Miechów, 17 stycznia 1863 r. zginął jego brat bliźniak Michał, 
a kilka dni później pod Małogoszczem poległ drugi z braci, Roman. W Miechowie 
tego samego dnia zginał również kuzyn Dobrzańskich, Emanuel Moszyński. Wieść 
o  wydarzeniach w  Miechowie i  klęsce oddziału Apolinarego Kurowskiego jeszcze 
tego samego dnia dotarła do Krakowa. Gdy informacje o tragicznej śmierci ukocha-
nego syna Emanuela dotarły do Piotra Moszyńskiego, mimo załamania nerwowego 
postanowił odszukać ciało zabitego syna. Informacje o klęsce pod Miechowem do-
tarły również do Dobrzańskich. Piotr Moszyński wystarał się dla Łukasza i  Józefa 
Dobrzańskich list polecający do rosyjskiego generała Bagarationa z prośbą o odszu-
kanie ciał zabitych Emanuela Moszyńskiego i Michała Dobrzańskiego. Łukasz i Józef 
udali się do Miechowa. Piotr Biliński w książce o Moszyńskich tak opisuje te wyda-
rzenia: W Miechowie zastali tylko zgliszcza, Moskale bowiem mszcząc się za napad po-
wstańców, podpalili miasto. Tylko niektóre domy na rynku ocalały. Wśród tych zgliszcz 

Łukasz Dobrzański (1839-1879). Syn płk. Łukasza 
Dobrzańskiego. Rotmistrz ułanów, uczestnik kampanii 

włoskiej 1859 r. oraz adiutant gen. Mariana Langiewicza 
w powstaniu styczniowym 1863 r. Ożeniony 

z hr. Natalią Wessel. Ojciec Romana i trzech córek. 
Ze zbiorów Ewy Dobrzańskiej-Zarzyckiej.
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obozowała pijana tłuszcza 
sołdactwa rosyjskiego, roz-
wścieczona do tego stopnia, że 
czterech oficerów z  rewolwera-
mi musiało konwojować Do-
brzańskich, żeby ochronić ich 
życie przed ich krwiożerczo-
ścią. Poszli na cmentarz, gdzie 
zastali dwa duże doły jeszcze 
niezasypane, w  których złożo-
no około 180 ciał poległych na-
szych braci obdartych do naga. 
Z  jednego dołu sterczało spo-
śród trupów ciało Kazimierza 
Straszewskiego, zupełnie w po-
zycji stojącej. Żołnierze nie chcieli za 
żadne pieniądze przerzucać trupów dla 
odnalezienia ciała mego brata. Łukasz 
Dobrzański poznał sterczącą spomię-
dzy trupów rękę swego brata bliźniaka 
Michała w  rękawiczce wojskowej, ale 
nie chciał go rozdzielać od towarzyszy 
bohaterskiej jego śmierci…43. Wszyscy 
powstańcy polegli w walce o Miechów, 
a  wśród nich Michał Dobrzański 
i  Emanuel Moszyński, zostali pocho-
wani w  zbiorowej mogile na cmenta-
rzu parafialnym. 

Po tych tragicznych wydarze-
niach, rtm. Łukasz Dobrzański po-
stanowił wstąpić do oddziału gen. 
Mariana Langiewicza. Został jego 
adiutantem. W  styczniu 1863 r. na-
stąpiła koncentracja sił powstań-

43 Piotr Biliński, Moszyńscy…, s. 181.

Klepsydra informująca o nabożeństwie żałobnym w kościele OO. 
Reformatów w Krakowie  za poległych w powstaniu styczniowym 
1863 r. dwóch braci Dobrzańskich: Michała i Romana. Ze zbiorów 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Łukasz Dobrzański  przed pójściem do powstania 
styczniowego 1863 r. 

Ze zbiorów Ewy Dobrzańskiej-Zarzyckiej.
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czych gen. Langiewicza w Górach Świętokrzyskich. Początkowo oddział stoczył 
kilka zwycięskich bitew, pokonując przeważające siły Rosjan. W bitwie pod Ma-
łogoszczem powstańcy gen. Langiewicza ponieśli znaczne straty i  musieli się 
wycofać. Ostatecznie w połowie marca 1863 r. oddział został całkowicie rozbi-
ty, a gen. Langiewicz ewakuował się do Galicji, gdzie został aresztowany przez 
Austriaków. Rtm. Dobrzański szczęśliwie wyszedł ze wszystkich potyczek, które 
prowadził oddział gen. Langiewicza. W kwietniu 1863 r. nowym dowódcą sił po-
wstańczych województwa krakowskiego i sandomierskiego został gen. Zygmunt 
Jordan. Rtm. Łukasz Dobrzański zameldował się u gen. Jordana i przystąpił do 
jego oddziału. Walczył z  nim do czerwca, kiedy to w  bitwie pod Komorowem 
ponieśli klęskę i oddział został rozbity. Uchodząc przed niewolą powstańcy rato-
wali się ucieczką, by nocą przeprawić się na drugi brzeg Wisły. Rtm. Dobrzański, 
ryzykując własne życie, pomagał swoim kolegom pokonać nurt wezbranej rzeki. 
We Wspomnieniu pośmiertnym Stanisława hr. Tarnowskiego czytamy: zawsze tak 
samo skromny nie mówiący wcale a wcale o sobie, a energiczny, przytomny, radny 
z  zimną krwią a  gorącym sercem we wszystkich przygotowaniach był spokojnie 
i jednostajnie czynny, wyprawie samej, w komorowskiej utarczce i rozbiciu oddzia-
łu, zjednał sobie podziwienie i wdzięczność dowódcy i kolegów, którzy mówili, że 
w tych smutnych chwilach rósł im w oczach odwagą, spokojnością, poświeceniem 
siebie dla drugich. 

Po upadku powstania większość powstańców w obawie przed represjami Rosjan 
opuszczało kraj udając się na emigrację. Aresztowania i rewizje spowodowały, że do 
więzień trafiło setki powstańców, a także wielu spokojnych obywateli. Rtm. Łukasz 
Dobrzański nie mógł pozostać zarówno w Królestwie, ani w Galicji. Wobec takiej sy-
tuacji postanowił emigrować z kraju. Udał się do Drezna gdzie schronienie i opiekę 
znalazł u swojej ciotki, żony wuja Romana Dobrzańskiego, Fryderyki Dobrzańskiej 
– Ignatowicz. Przez pierwsze tygodnie pobytu w Dreźnie poddał się leczeniu, gdyż 
trudy powstańczego życia dość mocno nadwyrężyły jego zdrowie. W tym czasie do 
Drezna przybył jego starszy brat Henryk. 

Młodzi Dobrzańscy po długim okresie rozłąki mogli teraz bez ograniczeń wymie-
nić się informacjami o wszystkich rodzinnych sprawach. Prowadzili też intensywne 
życie towarzyskie, bywając na przyjęciach u  zamożnych rodzin emigrantów osia-
dłych w stolicy Saksonii. Podczas jednego z przyjęć u generałowej Natalii Kickiej, 
Łukasz Dobrzański poznał bratanicę generałowej, hrabiankę Natalię Wessel, cór-
kę Kazimierza i Rozalii z Bispingów. Zauroczony urodą młodej hrabianki poprosił 
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o jej rękę i prawdopodobnie w początkach 1865 r. został zawarty związek małżeński. 
W tym samym roku powrócili do kraju osiedlając się w Galicji w zakupionym ma-
jątku Krzyszkowice nieopodal Myślenic. Zamieszkali w rozległym dworze wybudo-
wanym w początkach XIX w. w widłach potoków, Głogoczówki i Krzyszkowianki. 
Dwór otaczał malowniczy park ze starymi drzewami i pięknie położonym stawem. 
Rtm. Dobrzański, jako zawodowy żołnierz, nie miał żadnego przygotowania rolni-
czego, więc zarządzanie dużym gospodarstwem sprawiało mu wiele kłopotów. Na 
szczęście pobyt w Krzyszkowicach nie trwał zbyt długo. W 1869 r. w odwiedziny 
do swej przyjaciółki Natalii Dobrzańskiej hr. Wessel przyjechała księżna Augusta 
Montléart, prawnuczka po kądzieli króla Augusta III. Dwór oraz otaczający go park 
wywarły na księżnej tak wielkie wrażenie, że postanowiła odkupić od Łukasza Do-
brzańskiego majątek Krzyszkowice i  urządzić tutaj główną siedzibę swych włości. 
Propozycja zakupu majątku była dla Łukasza bardzo korzystna. Tęsknił za rodziną 
i rodzinnymi stronami w Sandomierskiem i z radością przyjął propozycję księżnej. 
Do przeprowadzenia transakcji sprzedaży majątku w Krzyszkowicach i przeprowa-
dzenia się w rodzinne strony namawiał go również starszy brat, Henryk zarządzający 
majątkiem Świniary koło Łoniowa. Z pomysłu przeprowadzki się do Królestwa nie-
zbyt zadowolona była żona Łukasza, Natalia Dobrzańska. Ona również była zachwy-
cona Krzyszkowicami i żal było opuszczać jej to miejsce. W połowie 1869 r. doszło 
do zawarcia kontraktu sprzedaży majątku i Krzyszkowice przeszły w ręce księżnej 
Augusty Montléart. 10 czerwca 1869 r. opuszczając dwór w Krzyszkowicach, Natalia 
Dobrzańska pozostawiła na ścianie domu napis zaczerpnięty z niemieckiego poety 
Raimonda, o następującej treści: 

 Żegnam cię żegnam domie ty mój drogi!
 Wychodzę nieboga na rozstajne drogi;
 Choć mi najwyższy szczęścia los był dany,
 Nie wrócę już więcej w twoje ciche ściany.
 Kiedy księżna Augusta Montléart wprowadziła się do dworu, zauważyła na 

ścianie domu napis pozostawiony przez swoją przyjaciółkę. Wzruszona wyzna-
niem Natalii Dobrzańskiej zawartym w tym czterowierszu, nie pozwoliła go usunąć. 
W sporządzonym testamencie czytamy:

Przepisuję posiadanie Krzyszkowic pani Pelagii [Natalii] Dobrzańskiej. Napis znaj-
dzie po lewej stronie ściany domu, który ona sama tam napisała. Nie zauważyłam tego, 
dopiero kilka miesięcy później, po tym, jak kupiłam tę posiadłość w lipcu 1869 roku. Od 
tego czasu, zachowując ich intencje, zostawiłam to nietknięte. Jeśli pani Pelagia, żona 
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Łukasza Leliwa Dobrzańskiego, wkrótce odejdzie umierając, to posiadanie, wraz z całą 
inwentarzem ekonomicznym, należy przekazać jej młodszej córce ku pamięci matki.

Poleciła jednocześnie dopisać do istniejącego czterowiersza kolejne dwa wersy:
Choć ci szczęścia żaden los nie został dany,
Powrócisz ty przeto w owe ciche ściany.
I tak się stało. 30 marca 1885 r. Augusta Montléart zmarła w tragicznych okolicz-

nościach. Znaleziono ją w sypialni z przestrzeloną głową i zranionym gardłem co su-
gerowało, że została zamordowana. Zapisany w testamencie dwór w Krzyszkowicach 
powrócił w ręce Natalii Dobrzańskiej.

W 1869 r., kiedy zostały sprzedane księżnej Auguście Montléart, Krzyszkowice, 
Łukasz Dobrzański nabył niewielki majątek Skrzypaczowice, położony w sąsiedztwie 
dóbr Świniary koło Łoniowa. Prawdopodobnie wybór oraz zakup Skrzypaczowic był 
mocno wspierany przez starszego brata Łukasza, Henryka, który w tym czasie zarzą-
dzał majątkiem Świniary i chciał bardzo by ich posiadłości graniczyły ze sobą. 

Na początku XIX w. majątek Skrzypaczowice był własnością radcy wojewódz-
twa sandomierskiego, sędziego pokoju, Franciszka Czaplickiego herbu Lubicz 
(1774–1830). Po jego śmierci Skrzypaczowice odziedziczył jego syn Michał Cza-
plicki (1805–1867), który miał za żonę Julię Dobrzańską, córkę Jerzego Dobrzań-
skiego herbu Sas (1768 – 1836). W 1869 r. majątek Skrzypaczowice zakupił Łukasz 
Dobrzański. We Wspomnieniu pośmiertnym Stanisława hr. Tarnowskiego czytamy: 
łatając zdrowie jak mógł, osiadł na wsi, którą nabył w Sandomierskiem, w sąsiedz-
twie starszego brata Henryka, gospodarował, pracował, sobie a raczej dzieciom starał 
się mienia przyrabiać, brata jeszcze nieraz wyręczał i  wśród takich zajęć podupadł 
na zdrowiu coraz bardziej44. Należy dodać, że trudy powstania styczniowego 1863 
r. mocno nadszarpnęły zdrowie Łukasza. Mimo podjętego leczenia w czasie pobytu 
w Dreźnie, nie mógł odzyskać pełnej sprawności. Częściowy paraliż i postępująca 
choroba bardzo mocno ograniczała jego funkcjonowanie.

Po przeniesieniu się do Skrzypaczowic państwo Dobrzańscy zamieszkali w muro-
wanym dworze gdzie rodziły się im kolejne dzieci. W 1871 r. urodził się syn Roman, 
który poszedł w ślady ojca, ukończył Akademię Wojskową w Wiedniu i został zawo-
dowym żołnierzem w armii austriackiej. Służył w kawalerii w stopniu pułkownika. 
Roman Dobrzański był ojcem chrzestnym mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
W następnych latach urodziły się Dobrzańskim jeszcze trzy córki. W 1872 r. urodzi-
ła się Maria Ludwika. Wyszła za mąż za ziemianina, hrabiego Ostrowskiego, zmar-

44 S. Tarnowski, Łukasz Dobrzański. Wspomnienie pośmiertne, [b.m. i r.w.], s. 6.
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ła w młodym wieku podczas porodu dziecka. Druga z córek, Ludwika (nazywana 
Lulu), mając osiemnaście lat wstąpiła do zakonu sióstr Niepokalanek. Najmłodszą 
z córek była Róża. Wyszła za mąż za Tadeusza Chrząszczewskiego i gospodarowała 
w Krzyszkowicach.

W  Skrzypaczowicach Łukasz i  Natalia Dobrzańscy prowadzili bardzo otwarty 
dom, gdzie zawsze można było spotkać kogoś z rodziny, a także gości z okolicznych 
dworów. Mimo, że był to czas wychowywania czwórki małych dzieci, pani Natalia 
Dobrzańska chętnie spotykała się z Leonią, żoną Henryka, która również wychowy-
wała swoją dwójkę, Marię i Henryka (przyszłego ojca mjr. „Hubala”). Bardzo dobre 
stosunki układały się z rodziną Jerzego Moszyńskiego z Łoniowa, a w szczególności 
z jego poślubioną w 1872 r. żoną Stefanią Cielecką. Była ona młodsza o prawie 10 lat, 
co nie przeszkadzało by panie świetnie się ze sobą dogadywały. Gdy w 1873 r. Stefa-
nii i Jerzemu Moszyńskim urodził się pierworodny syn Stefan, jego ojcem chrzest-
nym został Łukasz Dobrzański.45 Na jednym z balów, organizowanych przez Natalię 
Dobrzańską jesienią 1874 r. w Skrzypaczowicach, Stefania, która była młodą, tem-
peramentną i  kochliwą kobietą, starała się bezskutecznie uwieść hrabiego Adama 
Grabowskiego. Udało się jej dokonać tego z Wojciechem Kossakiem. Z potajemnie 
nawiązanego romansu z malarzem, narodził się Jan, uznany przez nieświadomego 
Jerzego Moszyńskiego za własnego syna. Kiedy na jaw wyszła zdrada Stefanii, Jerzy 
Moszyński miał olbrzymie pretensje do Natalii i Łukasza Dobrzańskich, że zatajali 
przed nim postępowanie Stefanii. Kłopoty małżeńskie Moszyńskich i zdrada Stefa-
nii, bardzo mocno odcisnęły się na stosunkach pomiędzy rodzinami. Szczególnie 
dotknęło to Łukasza Dobrzańskiego, którego Jerzy wyzwał nawet na pojedynek. Na 
szczęście do pojedynku nie doszło. Gdy o kłopotach małżeńskich swojego syna do-
wiedział się Piotr Moszyński był również mocno wzburzony jego zachowaniem. Su-
rowa ocena postępowania Łukasza nie do końca była sprawiedliwa. Nie poczuwał 
się on być winnym, a jedynie wykorzystanym przez cyniczne postępowanie Stefanii.

Po osiedleniu się w Skrzypaczowicach, Łukasz, korzystając z doświadczenia i wie-
dzy brata Henryka coraz lepiej radził sobie z  prowadzeniem gospodarstwa. Bracia 
wzajemnie się wspierali, a Łukasz jako młodszy, chętnie pomagał starszemu Henryko-
wi. Obaj byli nie najlepszego zdrowia, więc wzajemna pomoc była bardzo potrzebna. 
Powstały w rodzinie Moszyńskich konflikt, w który był uwikłany Łukasz Dobrzański, 
a  także zerwanie stosunków z Jerzym, bardzo silnie wpłynęło na jego stan zdrowia, 
znacznie go pogarszając. Zmarł dość nieoczekiwanie w 1879 r. mając zaledwie 40 lat.

45 Piotr Biliński, Moszyńscy…, s. 249.
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Po śmierci Łukasza Dobrzańskiego, Natalia nadal gospodarowała w  Skrzypa-
czowicach wychowując czwórkę małych dzieci. Nie był to dla niej najlepszy czas, tym 
bardziej, że w 1880 r. zmarł brat męża, Henryk Dobrzański, w którym zawsze miała 
oparcie. W tragicznych okolicznościach 30 marca 1885 r. zmarła Augusta de Mon-
tléart. W testamencie zapisała swojej przyjaciółce, Natalii Dobrzańskiej hr. Wessel 
Krzyszkowice. Po 16 latach pobytu na ziemi sandomierskiej w Skrzypaczowicach, 
Natalia sprzedała majątek i wraz z dorastającymi dziećmi wróciła do Krzyszkowic. 
Najstarszy syn Roman kształcił się w  szkole wojskowej w  Wiedniu, a  dorastające 
dziewczęta lato spędzały na wsi, a pozostałą część roku w Krakowie. Z pieniędzy po-
chodzących ze sprzedanego majątku Natalia Dobrzańska zakupiła w Krakowie duże 
mieszkanie. Z racji swoich powiązań z arystokracją, starała się utrzymywać liczne 
kontakty, organizowała w Krakowie spotkania towarzyskie, próbując stworzyć cór-
kom jak najlepsze warunki do zamążpójścia. Zmarła 10 czerwca 1910 r., mając 66 lat. 
Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Krzyszkowicach. Po śmierci mat-
ki, Natalii Dobrzańskiej, majątek Krzyszkowice oddziedziczyła córka Róża, w któ-
rym gospodarowała aż do śmierci w 1926 r. Róża Chrząszczewska będąc bezdzietną 
przekazała Krzyszkowice synowi brata Romana, Stefanowi Dobrzańskiemu.

Henryk Dobrzański (1870-?) – ojciec mjr Hubala
Urodził się 3 czerwca 1870 r. jako drugie dziecko Henryka Dobrzańskiego i Leonii 

hr. Potockiej-Dobrzańskiej. Starsza siostra Maria urodziła się w 1868 r. Państwo Do-
brzańscy mieszkali wówczas w Łoniowie u hrabiego Jerzego Moszyńskiego. Henryk 
Dobrzański był dzierżawcą dóbr łoniowskich46. Na chrzcie, który miał miejsce w ko-
ściele parafialnym w Łoniowie otrzymał imiona Henryk Fryderyk. Rodzicami chrzest-

46 Szerzej P. Biliński, Moszyńscy…

Nekrolog zmarłej w 1910 r. żony Łukasza Dobrzańskiego, Natalii Dobrzańskiej hr. Wessel. 
Źródło: „Kurier Warszawski” 1910, nr 161.
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nymi byli Jan Dzierżysław Tarnowski i Fryderyka Dobrzańska47. Dzieciństwo młody 
Henryk junior spędził w majątku Świniary, który w 1871 r. został zakupiony przez jego 
ojca. W końcu 1879 r. Henryk Dobrzański ojciec zachorował na tyfus i po dość krótkiej 
chorobie zmarł48. Osierocił 10-letniego Henryka i 12-letnią Marię. Leonia Dobrzańska, 
przeprowadziła się z dziećmi do Krakowa. Śmierć męża oraz kłopoty finansowe zwią-
zane z prowadzeniem majątku w Świniarach mocno nadszarpnęły jej zdrowie. Zmarła 
w 1887 r. w wieku 47 lat. Prawnym opiekunem 17 letniego Henryka został Kazimierz 
Drohojowski49. Początkowo Henryk pobierał nauki w Gimnazjum św. Anny w Kra-
kowie. W 1889 r. ukończył VIII klasę w III Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego 
w Krakowie50 i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku akademickim 
1889/1890 został wpisany na I semestr Wydziału Prawa jako student zwyczajny51.

Na podstawie akt z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie wiemy, że Hen-
ryk Dobrzański odbył służbę wojskową zakończoną awansem na stopień podporucznika52.

W 1893 r. w kościele parafialnym w Przytyku koło Radomia zawarł związek mał-
żeński z Marianną (Marią) Eleonorą Feliksą z hrabiów Lubienieckich. Związek po-
błogosławił proboszcz parafii, Hipolit Czapczyński, a świadkami zaślubin byli hra-
bia Zdzisław Lubieniecki53 właściciel Zameczka oraz Adam Tański, właściciel wsi 
Łagiewniki54. Państwo Dobrzańscy początkowo zamieszkali w niewielkim majątku 
Żerniki koło Buska. Po rocznym gospodarowaniu, prawdopodobnie za namową ku-
zynostwa Sroczyńskich, postanowili sprzedać majątek i przenieść się do Galicji. 

Na przełomie XIX i XX w. w okolicach Jasła zaczęto prowadzić odwierty w po-
szukiwaniu ropy naftowej. Powstawały liczne kopalnie i przedsiębiorstwa związane 
z przemysłem naftowym. Jednym z właścicieli kilku szybów naftowych był Tadeusz 
Sroczyński. To on sprzedał Henrykowi Dobrzańskiemu niewielki udział w budowa-
nej w Niegłowicach rafinerii ropy, a  także zaproponował pracę w nadzorze budo-
wy55. Państwo Dobrzańscy zamieszkali w Potoku koło Krosna, gdzie 20 marca 1895 
r. urodziła się córka Leonia. Po objęciu w 1896 r. posady w rafinerii w Niegłowicach, 

47 APS, ASC Łoniów, sygn. 60, R. 1868, akt urodzenia nr 49.
48 E. Dobrzańska-Zarzycka, Hubale…
49 Kazimierz Drohojowski był mężem siostry Henryka, Marii, którą poślubił w 1887 r.
50 Sprawozdanie szóste Dyrekcji C.K Gimnazjum III im. Jana III Sobieskiego, Kraków 1889.
51 Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae, T 1, A-D, Kraków 1999.
52 Centralne Archiwum Wojskowe w  Warszawie, Kolekcja akt personalnych i  odznaczeniowych, 

sygn. I.481.D.3286.
53 Zdzisław hr. Lubieniecki, brat panny młodej Marii hr. Lubienieckiej. 
54 Archiwum parafii rzymskokatolickiej w Przytyku, Unikat zaślubionych parafii rzymskokatolickiej 

w Przytyku w latach 1825-1895, R. 1893, akt ślubu nr 269.
55 Z. Sroczyński, Sroczyńscy. Opowieści rodzinne, Kraków 2001, s. 148.
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Henryk Dobrzański wraz z rodziną przeniósł się do Jasła i zamieszkał w kamienicy 
należącej do Tadeusza Sroczyńskiego. W maju 1896 r. przyszła na świat druga córka 
państwa Dobrzańskich, Maria56. Zimą zachorowała na anginę i zmarła 11 grudnia, 
przeżywszy zaledwie siedem miesięcy57.

22 czerwca 1897 r. urodził się państwu Dobrzańskim oczekiwany syn. Zgodnie 
z  rodzinną tradycją na chrzcie w  jasielskiej farze p.w. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny jako pierwsze imię otrzymał po ojcu, Henryk oraz Feliks Józef58. 
Pierwszą parą rodziców chrzestnych byli Maria Drohojowska z domu Dobrzańska59 
i Tadeusz Sroczyński60, natomiast w drugiej stanęli Leonia Dobrzańska córka Ka-
zimierza i  Roman Dobrzański, oficer 3 pułku c.k. ułanów61. W  pierwszych latach 
życia Henryk junior mieszkał z rodzicami i siostrą Leonią w kamienicy Sroczyńskich 
w  Jaśle. We wrześniu 1901 r. został zakończony remont w  zakupionym przez Ta-
deusza Sroczyńskiego pałacu w Gorajowicach nieopodal Jasła. Jeszcze tego samego 
roku państwo Dobrzańscy wraz z  dziećmi wprowadzili się do pałacu, korzystając 
z pomocy i zaproszenia Sroczyńskich. Henryk Dobrzański nadal pracował w rafi-
nerii w Niegłowicach oraz prowadził własne interesy w branży naftowej, które nie 
przynosiły oczekiwanych zysków. We wspomnieniach rodzinnych uchodził za czło-
wieka nieodpowiedzialnego, lubiącego hazard karciany. Będąc w Jaśle dopuścił się 
podobno malwersacji finansowych i musiał uciekać z Galicji62. Opuszczając skrycie 
Jasło, Henryk Dobrzański pozostawił żonę i dwójkę małych dzieci bez środków do 
życia. Życzliwą pomoc i opiekę nad rodziną zapewnił Tadeusz Sroczyński. W 1905 
r. Leonia Dobrzańska wraz z  dziećmi przeniosła się do Krakowa. Mieszkanie dla 
rodziny wynajął Tadeusz Sroczyński i przez następne lata wspomagał ich finansowo. 

Czyn jakiego dopuścił się Henryk Dobrzański był napiętnowany przez całą rodzinę 
i nie można go było mu wybaczyć. Z przekazów rodzinnych wiemy, że o Henryku Do-
brzańskim nie wolno było wspominać w rodzinie, zostały usunięte wszystkie jego fo-
tografie i uważano go za zmarłego. Żona Maria Dobrzańska podawała, że jest wdową. 

56 Archiwum parafii rzymskokatolickiej w  Jaśle, Księga urodzonych i  zmarłych w  parafii Jasło, R. 
1896, akt urodzenia nr 82.

57 Tamże, akt zgonu nr 140.
58 Tamże, R. 1897, akt urodzenia nr 88.
59 Maria Drohojowska-Dobrzańska, żona Kazimierza Drohojowskiego, siostra Henryka 

Dobrzańskiego ojca mjr. „Hubala”.
60 Tadeusz Sroczyński, krewny rodziny Lubienieckich. Maria Dobrzańska hr. Lubieniecka i  żona 

Tadeusza, Zofia hr. Zborowska były kuzynkami.
61 Roman Dobrzański, syn rtm. Łukasza Dobrzańskiego.
62 E. Dobrzańska-Zarzycka, Hubale…
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Jednym z wiarygodnych śladów, który przybliża dalsze losy Henryka Dobrzań-
skiego jest zachowana karta meldunkowa w ewidencji ludności Poznania. Z jej zapi-
sów wynika, że Henryk Dobrzański przez jakiś czas mieszkał w Poznaniu63. Przybył 
w 1923 r. z Warszawy i zamieszkał na Wale Wazów 24. Podawał się za handlowca 
i miał drugą żonę Wandę z d. Suską, I-voto Nawrocką. Wielokrotnie zmieniali miej-
sca zamieszkania. W Poznaniu mieszkali do 1927 r. a następnie przeprowadzili się 
do Warszawy.

Dalsze losy Henryka Dobrzańskiego nie są znane. Jego nazwisko pojawia się 
w kilku relacjach i wspomnieniach, ale są to jedynie spekulacje nie poparte żadnymi 
wiarygodnymi dokumentami. 

Zakończenie
Niniejszy artykuł ukazuje losy wybranych przedstawicieli rodu Dobrzańskich, 

przodków legendarnego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, którzy na przeło-
mie XVIII i XIX w. osiedlali się na ziemi sandomierskiej i byli bezpośrednio zwią-
zani z gminą Łoniów. Ród Dobrzańskich, którego korzenie sięgają XV w., wywodzi 

63 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania, sygn. 14358 – Kartoteka ewidencji 
ludności 1870-1931, k. 771.

Wpis do sztambucha. Ze zbiorów rodzinnych Henryka Sobierajskiego.
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się z ziemi sanockiej. Wraz z upływem lat Dobrzańscy zamieszkujący we wsi Dobra 
w wyniku przeludnienia, dzielenia gruntów na mniejsze działy, słabej siły ekono-
micznej poszczególnych rodzin, dość często podejmowali decyzję o emigracji. Szu-
kali możliwości rozwoju i lepszych warunków życia opuszczając rodzinną wieś Do-
bra. Emigracja z  Dobrej w  wielu przypadkach dawała możliwość startu w  lepsze, 
bardziej dostatnie życie. Jednym ze sposobów by „wyrwać się” z rodowego gniaz-
da, był ożenek z zamożną panną. I tak się stało w przypadku rodowej linii Hubali-
-Dobrzańskich. Jeden z jej przedstawicieli, ożeniony z Pelagią z Potockich, otrzymał 
w posagu żony dobra w Sandomierskiem. I właśnie potomkowie tej linii, przez dwa 
stulecia związali się z ziemią sandomierską a dwaj z nich, Łukasz Dobrzański i Hen-
ryk Dobrzański (dziadek mjr „Hubala) gospodarowali w majątkach Skrzypaczowice 
i Świniary, leżących w gminie Łoniów.

Choć sam mjr Henryk Dobrzański „Hubal” nie jest w  żaden sposób związany 
z Łoniowem, to należy wspomnieć, że w sierpniu 1933 r. będąc z wizytą u krewnych 
Moszyńskich, miał zapewne okazję zobaczyć Łoniów. W archiwach rodzinnych za-
chowała się bowiem kopia wpisu do sztambucha, jaki własnoręcznie dokonał mjr 
Henryk Dobrzański kuzynce z Garbacza: Kochanej Kuzynce na pamiątkę pierwszej 
i  przemiłej naszej wizyty w  Garbaczu i  Łoniowie. Henryk Dobrzański Garbacz, 21 
VIII 1933.64 Należy dodać, że w czerwcu 1930 r. Henryk Dobrzański ożenił się z Zo-
fia Zakrzeńską z Plechowa i jako para młodożeńców odwiedzali majątki krewnych 
i przyjaciół. Jedną z takich wizyt odbyli również odwiedzając kuzynostwo w Garba-
czu i Łoniowie. 

64  H. Sobierajski, A. Dyszyński, Hubal Henryk Dobrzański 1897-1940, Warszawa 2018, s. 71.



93

Bibliografia 

Źródła archiwalne

Archiwum Narodowe w Krakowie
Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, 
Kontrakty Henryka Dobrzańskiego zawarte z  p. Marynowskim, Bizańskim i  Kalicińskim w  1878-

1879 r.
List Henryka Dobrzańskiego do Jana hr. Tarnowskiego z dnia 12 czerwca 1877 r. 
Umowa z  Henrykiem Dobrzańskim na administrowanie dóbr klucza cewkowskiego z  dnia 3 czerw-

ca1877 r.

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu, 
Akta notariusza Piotra Twardzickiego w Staszowie, sygn. 1.
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łoniowie, sygn. 60, sygn. 62.
Hipoteka sandomierska, sygn. 509.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Akta miasta Poznania, sygn. 14358.

Archiwum Państwowe w Przemyślu
Akta rodziny Dobrzańskich, sygn. 5.

Archiwum Państwowe w Radomiu
Rząd Gubernialny Radomski. Wydział Administracyjny, sygn. 2542.

Archiwum parafii rzymskokatolickiej w Jaśle, 
Księga urodzonych i zmarłych w parafii Jasło, R. 1896.

Archiwum parafii rzymskokatolickiej w Przytyku
Unikat zaślubionych parafii rzymskokatolickiej w Przytyku w latach 1825-1895, R. 1893.

Archiwum rodzinne Dobrzańskich – zbiory Henryka Sobierajskiego 
Korespondencja Leonii Potockiej Dobrzańskiej z Józefatem Marynowskim w latach 1881-1882.
List Henryka Dobrzańskiego z dnia 14 stycznia 1877 r. do Dyrekcji Powiatowej Skarbu w Rzeszowie.
Odpowiedź Dyrekcji Powiatowej Skarbu w Rzeszowie z dnia 3 marca 1877 r. do Henryka Dobrzań-

skiego.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
Kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych, sygn. I.481.D.3286.



94

Fundacja Blochów w Nowym Jorku
Fotografie: Henryk Dobrzański z żoną Leonią z hr. Potockich, Płk Łukasz Dobrzański.

Zbiory rodzinne Ewy Dobrzańskiej-Zarzyckiej
Fotografie: Łukasz Dobrzański, Michał Dobrzański.

Zbiory rodzinne Iwony Łaptaszyńskiej
Fotagrafia Józefat Marynowski.

Źródła drukowane

„Czas” 1878, nr 52. 
„Kurier Warszawski” 1910, nr 161.

Zbiory muzealne

Muzeum Narodowe w Krakowie 
nr inw. MNK IX-4.

Opracowania

Banaszek M., Kuźnia osiedle Ostrowca Świętokrzyskiego. Rys historyczno-dokumentacyjny, Ostrowiec 
1994.

Bielecki R., Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 1. A-D., Warszawa 1995.
Bieżące wiadomości, „Kurier Polski” 1831, nr 406.
Biliński P., Moszyńscy. studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku, Kraków 2006.
Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae, T 1, A-D, Kraków 1999.
Dobrzańska-Zarzycka E., Hubale Leliwa, (maszynopis) 1975. 
Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Radomiu, „Gazeta Warszawska” 1881, 

dodatek do nr 47.
Grabski W., Historya Towarzystwa Rolniczego 1858-1861, t. 2, Warszawa 1904.
Karski Stanisław, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 12. 
Kraushar A. Zamach na dyktaturę Chłopickiego: kartka archiwalna z 1831, „Przegląd Historyczny” 

1907, t. 5, nr 3.
Leniek J., Książka pamiątkowa dla uczczenia trzechsetnej rocznicy założenia Gimnazjum św. Anny 

w Krakowie, Kraków 1888.
Lista członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem w roku 1861.[S.I] 1961.
Lista imienna generałów, oficerów wyższych i niższych oraz urzędników wojskowych, tak w służbie bę-

dących, jako też dymisjonowanych, znakiem honorowym ozdobionych w roku 1830, Warszawa 1830.
Lista imienna Jenerałów, Officerów wyższych i niższych…, „Gazeta Warszawska” 1831, nr 254.
Lombarski J., Saga Rodu Dobrzańskich. cz. IX. Henryk Michał Paweł Hubal Dobrzański – dziadek ma-

jora Hubala, „TOP. Tygodnik Opoczyński” 2017, nr 20.
Rutkowski W., Reient Kancellaryi Ziemiańskiej W[ojewó]dztwa Sandomierskiego, „Gazeta Korrespon-

denta Warszawskiego i Zagranicznego” 1826, nr 106.
Sławiński P., Uposażenie parafii, [w:] Parafia św. Michała Archanioła w  Ostrowcu Świętokrzyskim 

1614-2016, pod red. ks. B. Stanaszka, Ostrowiec Świętokrzyski 2016.
Sobierajski H., Dyszyński A., Hubal Henryk Dobrzański 1897-1940, Warszawa 2018.
Sprawozdanie szóste Dyrekcji C.K Gimnazjum III im. Jana III Sobieskiego, Kraków 1889.
Sroczyński Z., Sroczyńscy. Opowieści rodzinne, Kraków 2001.
Szarota T. , Karski Stanisław, „Polski Słownik Biograficzny” 1966-1967, t. 12.
Tarnowski S., Łukasz Dobrzański. Wspomnienie pośmiertne, [b.m. i r.w.].
Walter-Janke Z., Artyleria koronna w obronie niepodległości Polski 1792-1794, Lublin 1999.



Działania militarne 
I wojny światowej w okolicach Łoniowa

Wstęp
Wydarzenia pierwszej wojny światowej, które rozegrały w okolicach Łoniowa sta-

nowiły niewielki, ale ciekawy epizod walk prowadzonych na terenach całej Sando-
mierszczyzny. Do tej pory nie doczekały się one żadnego opracowania. Wiadomo-
ści na ten temat są bardzo skromne i na dodatek rozproszone w wielu publikacjach 
wspomnieniowych1, opracowaniach zagranicznych i polskich2 oraz materiałach ar-
chiwalnych3. 

1 Do najciekawszych źródeł pamiętnikarskich związanych z wydarzeniami pierwszej wojny zaliczyć 
możemy wspomnienia nauczyciela z  Łoniowa Jana Stobińkiego, które opublikowane zostały w:  
Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci mojej i moich przodków oparte, Sosnowiec 2004. Wzmianki 
o Łoniowie i okolicach znajdują się także w: J. Rokoszny, Diariusz Wielkiej Wojny 1914-1915, t. 1, 
oprac. W. Caban, M. Przeniosło, Kielce 1998; J. Luboński, Staszów w sierpniu – październiku 1914 
r. w świetle mojego diariusza, [w:] Almanach Staszowski, Staszów 2003; S. Puławski, Koprzywnica 
podczas obecnej wojny, „Kronika Diecezyi Sandomierskiej” 1916, nr 6.

2 Np.: A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik” – huszárezred története. Készült az ezred emlékbizottságának 
megbízásából, Budapest [1931]; A. von Urbański, Die Geschichte der k.k. 46. Schützendivision, 
Berlin 1942; Österreich – Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. Erster Band. Das Kriegsjahr 1914 
vom Kriegsausbruch bis zum Ausgang der Schlacht bei Limanowa – Łapanów, Wien 1931; 
Österreich – Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. Zweiter Band. Das Kriegsjahr 1915. Erster Teil, 
Wien 1931; M. Lis, Ku niepodległości. Działania wojenne i dzieje czynu legionowego na ziemi 
sandomierskiej i opatowskiej w latach 1914-1915. Historia. Pamięć. Tradycja, Sandomierz – 
Ożarów 2014.

3 W  niniejszym opracowaniu wykorzystano materiały archiwalne Archiwum Państwowego 
w  Kielcach (dalej APK) oraz Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojenno-Historycznego 
w  Moskwie (Российский Государственный Военно-Исторический Архив, dalej РГВИА). 
Cennym źródłem okazała się również kopia dziennika bojowego austro-węgierskiego I Korpusu 
Armijnego przechowywana w  zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w  Krakowie: K. u. k. 1. 
Korpskommando. Tagebuch Nr. 3 über die Ereignisse im Felde vom 15. Februar bis 23. Mai 1915.

Marek Lis
ORCID: 0000-0001-6288-6730
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Opatowie 
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Działania militarne, pod którym to pojęciem rozumieć należy nie tylko same 
walki zbrojne stron zaangażowanych w konflikt, ale także innego rodzaju działania 
wojskowe, jak np. kwaterowanie wojsk czy przemarsze oddziałów, prowadzone były 
od drugiej połowy sierpnia do początku listopada 1914 r. oraz od połowy maja do 23 
czerwca 1915 r. W tym okresie walczyły i przebywały tutaj oddziały armii rosyjskiej 
i armii austro-węgierskiej. Miejscowości gminy Łoniów miały także udział w nie-
wielkim epizodzie związanym z działaniami szwadronu kawalerii 1. Pułku Piechoty 
Legionów Józefa Piłsudskiego.

Z uwagi na specyfikę pierwszej wojny światowej, która na terenach Sandomiersz-
czyzny była w dużej mierze wojną o charakterze manewrowym, nie da się zamknąć 
przedstawienia jej działań w  ścisłych granicach administracyjnych jednej gminy. 
Dlatego też, dla lepszego przedstawienia tematu, niektóre wydarzenia zarysowane 
zostaną w nieco szerszym zakresie terytorialnym.

Wydarzenia w 1914 r.
Działania militarne toczone w okolicach Łoniowa w 1914 r. nie miały charakteru 

dużych starć i sprowadzały się głównie do niewielkich potyczek oraz przemarszów od-
działów wojsk rosyjskich i austro-węgierskich.

Jak wspomina Jan Stobiński, pierwsze oznaki mającego rozpocząć się konfliktu dały 
się zauważyć już 29 lipca 1914 r. Wtedy to znad linii rzeki Wisły, będącej naturalną gra-
nicą z zaborem austriackim, zaczęły wycofywać się stanowiące jej ochronę oddziały 16. 
Sandomierskiej Brygady Straży Granicznej. To zapewne jej funkcjonariusze dopuścili 
się w Świniarach napadu na domy i sady mieszkańców oraz na miejscowy sklep, gdzie 
zrabowano głównie tytoń4.

Przez kolejne dwa tygodnie życie w Łoniowie toczyło się prawie normalnie. W tym 
czasie Austriacy, którzy 13 sierpnia przeprawili się przez Wisłę większymi siłami, zajęli 
opuszczony przez Rosjan Sandomierz. Jak wspomina ks. Józef Rokoszny, do ludności 
Sandomierszczyzny docierały tylko echa toczącej się gdzieś wojny oraz liczne plotki 
i pogłoski. Jedną z nich była informacja o dotarciu Austriaków do Koprzywnicy już 
w dniu 13 sierpnia5. W rzeczywistości dopiero następnego dnia wysunęli oni swoje 
patrole w stronę Koprzywnicy, nie docierając jednak zapewne do samego miasteczka6.
4 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 24. W Bogorii koło Świniar znajdował się posterunek 

Oddziału bogoryjskiego II Batalionu 16. Sandomierskiej Brygady Straży Granicznej. Posterunek 
składał się z  16 strażników granicznych. Zob. K. Latawiec, Sandomierska Brygada Straży 
Granicznej 1889-1914, Sandomierz 2010, s. 196.

5 J. Rokoszny, Diariusz Wielkiej Wojny…, s. 30.
6 Tamże, s. 34.
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 Mieszkańcy Łoniowa 15 sierpnia usłyszeli silną kanonadę artyleryjską, którą bra-
no za ostrzał Kielc. Tego też dnia patrol rosyjskiej kawalerii starł się w Świniarach 
z patrolem austro-węgierskim. Żadna ze stron nie poniosła strat7.

W  Łoniowie 20 sierpnia pojawiły silne podjazdy austriackiej kawalerii, które 
przejechały w kierunku Koprzywnicy8. Pochodziły one z 7. Dywizji Kawalerii gen. 
Ignatza von Kordy i stanowiły przednią straż maszerującej od strony Krakowa Grupy 
Operacyjnej gen. Heinricha Kummera. Jej zadaniem były działania po lewej stronie 
Wisły, oczyszczenie tych terenów z sił rosyjskich i uchwycenie przepraw w Annopo-
lu i Józefowie. W okolicy dochodziło do pierwszych utarczek kawalerzystów Grupy 
Kummera z działającymi na tym obszarze oddziałami rosyjskiej 14. Dywizji Kawale-
rii gen. Alieksandra W. Nowikowa.

Wartym wspomnienia wydarzeniem, było pojawienie się 22 sierpnia 1914 r. nad 
Łoniowem i pobliską Koprzywnicą niemieckiego sterowca SL. II Liegnitz, który pro-
wadził lot rozpoznawczy na rzecz sojuszniczej armii austro-węgierskiej. Statek po-
wietrzny widoczny był także w wielu innych miejscach Sandomierszczyzny, wzbu-
dzając wśród ludności ogólne zainteresowanie9.

W ciągu kilku następnych dni w okolicach Łoniowa panował względny spokój. 
Do mieszkańców docierały jednak echa toczących się walk. Krążyły wieści o bitwie 
stoczonej w okolicach Ciszycy nad Wisłą, w której miał zostać rozbity przez Rosjan 
złożony głównie z Polaków austro-węgierski 13. Pułk Piechoty10.

W dniu 30 sierpnia do Łoniowa przyjechał patrol 3. Pułku Ułanów z austro-wę-
gierskiej 7. Dywizji Kawalerii. Jego żołnierze wdarli się do szkoły w Łoniowie, gdzie 
zniszczyli rosyjską flagę oraz obraz przedstawiający uwłaszczenie chłopów 1864 r. 
i zabrali mapę Rosji11.

Austriacki naczelnik w Sandomierzu gen. Wenzel Tertain 3 września zażądał od 
władz gminy dostarczenia 200 furmanek wraz z woźnicami w ramach szarwarku. 

7 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 24.
8 Tamże.
9 Tamże; zob. także: Z galicyjskich pól wzlotów. Początki poczty lotniczej. Lotnicze tradycje i zabytki 

w krajobrazie Polski południowej, pod red. R. Panka i K. Wielgusa, Tarnobrzeg – Kraków 1999,  
s. 67-69; J. Wrotnowski, Opatowskie w czasie wojny europejskiej [w:] Kalendarz Opatowski na rok 
1918, Kraków 1918, s. 26; W. Rawski, Miechocin. Kolebka Tarnobrzega, Tarnobrzeg 1994, s. 183. 

10 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci.., s. 24. Autor pamiętnika podaje błędną nazwę pułku. 
W istocie był to 16. Pułk Piechoty Landsturmu płk Hohenauera będący w składzie 110. Brygady 
Piechoty Landsturmu pod dowództwem gen. Wenzela Tertaina. Jej oddziały 25 sierpnia 1914 
r. stoczyły pod Tarłowem bitwę z 14. Dywizją Kawalerii i 72. Tulskiem Pułkiem Piechoty. Zob.  
M. Lis, Ku niepodległości…, s. 30-32. 

11 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 25.
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Miały one zostać wykorzystane na potrzeby wojskowe. Jak odnotował J. Stobiński, 
większość z nich nigdy z wojny nie powróciła12. 

W Łoniowie 7 września pojawił się oddział zwiadowczy rosyjskiej kawalerii, nale-
żący do 14. Dywizji Kawalerii, która podeszła pod Sandomierz z zamiarem przekro-
czenia Wisły po istniejącym moście i przejścia do działań bojowych na Lubelszczyź-
nie. Ponieważ Sandomierz był zajęty przez Austriaków, rozpoczęto poszukiwanie 
brodów przez rzekę. W tym celu główne siły dywizji skierowały się przez Klimontów 
na Osiek13. Marsz ten ubezpieczały oddziały zwiadowcze, z których jeden dotarł do 
Łoniowa. Dwa dni później tenże oddział aresztował łoniowskiego wójta Józefa Żyłę 
i pisarza Floriana Rokwisza, których jednak wkrótce zwolniono14. 

Po odjeździe kawalerzystów rosyjskich w Łoniowie 10 września na krótko pojawił 
się liczący 30 żołnierzy zwiadowczy oddział austriacki. Następnego dnia, po bez-
skutecznym rozpoznaniu brzegu Wisły w okolicach Osieka, 14. Dywizja Kawalerii 
rozpoczęła powrót pod Sandomierz. Tego też dnia do Łoniowa wkroczył podjazd 
składający się 30 kawalerzystów, zapewne z 14. Małorosyjskiego Pułku Dragonów. 
Rosjanie wycofali się jednak, gdy do miejscowości zbliżył się liczący 25 strzelców 
oddział austriacki. Następnego dnia Rosjanie pojawili się ponownie15. 

Celem głównych sił rosyjskich operujących w tym rejonie było zdobycie Sando-
mierza. Miasto zostało zablokowane łącznie przez trzy dywizje kawalerii (5., 8. i 14.), 
stanowiące utworzony wtedy Korpus Kawalerii pod dowództwem gen. A. Nowiko-
wa. Po przybyciu wsparcia w postaci 72. Tulskiego Pułku Piechoty, Sandomierz został 
zaatakowany w nocy z 13 na 14 września 1914 r. Złożony w dużej części z Polaków 
z Sandomierszczyzny 72. Pułk poniósł ogromne straty16. Przebieg bitwy słyszany był 
w wielu miejscowościach. J. Stobiński zapisał: „Od 1-szej godziny w nocy – a nikt 
nie spał w  całej wsi – słychać było huk armat od strony Sandomierza, co trwało 
do 11 godziny rano. Od strony Tarnobrzega były widoczne łuny pożarów i słychać 
było strzały z karabinów maszynowych. Istne piekło, gdzie uciekać, wszyscy czują się 
otoczeni ze wszystkich stron. Powyprowadzano bydło z obór, ludzie kryją się w piw-

12 Tamże.
13 B. Szaposznikow, Wspomnienia. Rozważania teoretyczne, Warszawa 1976, s. 340-341;  

Б. Шапошников, Действие кавалерии на фланге армии, „Военная Наука и Революция”, Книга 
вторая, 1921, s. 108; tamże Схема № 11, s. 103.

14 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 25.
15 Tamże.
16 Opis szturmu na Sandomierz zob. M. Lis, Atak na Sandomierz 72 Tulskiego Pułku Piechoty w nocy 

z  13 na 14 września 1914 r., „Zeszyty Sandomierskie” 2014, nr 38, s. 18-25. Warto zaznaczyć,  
że w ataku brali także udział mieszkańcy okolic Łoniowa, wcieleni do pułku jako rezerwiści. 
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nicach… W czasie szturmu na Sandomierz, padła 
komenda: Polacy – hurra!! Przerażający był widok 
kiedy Polacy przedzierali się przez kolczaste dru-
ty i  głębokie rowy, zachęcając się wzajemnie do 
walki. Franek, Wicek, Stachu – naprzód „a nu ich 
swoboda”. Odpowiedzią wśród wojsk austriackich 
było: „Matko Święta – ratuj” lub „giń sobako”17.

Pomimo niepowodzenia nocnego ataku, Au-
striacy musieli opuścić Sandomierz, który 14 
września po południu zajęli Rosjanie. Tego sa-
mego dnia przez Łoniów, kierując się na Osiek 
przejechał pułk Kozaków wraz z  baterią artyle-
rii. Z kolei 15 września z Sandomierza w kierun-
ku Staszowa przeciągnęło pięć pułków rosyjskiej 
kawalerii18. W  następnym dniu mieszkańcy ło-
niowskich miejscowości mieli okazję obserwować 
walki toczone w okolicy Tarnobrzega i Machowa. 
„Wstrząsające wrażenie wywierał widok rozrywa-
jących się kul armatnich nad wojskami austriac-
kimi. Wieczorem widać było ogromny pożar za 
Wisłą – za granicą. Do samego rana trwała walka 
przy blasku płonących domów – piechoty rosyj-
skiej i austriackiej. Widok był straszny – płonące 
domy, ryk bydła, wycie psów, jęki i krzyki – istny 
sądny dzień”19.

Kilka dni później w  okolicach Łoniowa po-
jawiła się rosyjska piechota. Były to dwa pułki, 
stanowiące brygadę 75. Dywizji Piechoty gen. 
Michaiła I. Sztegelmana, która przydzielona zo-
stała do Korpusu Kawalerii gen. A. Nowikowa. 
W jej skład wchodziły: 297. Kowelski Pułk Pie-
17 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 25-27. 
18 Tamże, s. 26. J. Stobiński błędnie podaje, iż oddziały te podążały przez Łoniów w  kierunku 

Sandomierza. Tymczasem jeszcze tego samego dnia dotarły one do Staszowa. Były wśród nich:  
5. Aleksandryjski Pułk Huzarów, 5. Litewski Pułk Ułanów oraz 5. Kargopolski Pułk Dragonów. 
Zob. J. Luboński, Staszów w sierpniu – październiku 1914 r.…, s. 43.

19 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 26.

Dowódca rosyjskiej 75.Dywizji Piechoty 
gen. Michaił I. Sztegelman.
Źródło: www. ria1914.info

Dowódca 297.Kowelskiego Pułku Piechoty 
płk Wasilij S. Zabołotnyj. Źródło: www. 

ria1914.info
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choty pod dowództwem płk. Wasilija S. Zabołotnego oraz 300. Zasławski Pułk 
Piechoty płk. Alieksandra N. Michajłowa. Brygada liczyła łącznie 8 batalionów 
piechoty (około 115 oficerów i 7000 żołnierzy), 16 karabinów maszynowych i 12 
dział.

Na czele maszerował 297. Kowelski Pułk Piechoty, który w godzinach porannych 17 
września 1914 r. przeszedł po moście pontonowym Wisłę i wkroczył do Sandomierza. 
Z  jego oddziałów o godz. 8.00 rano został utworzony oddział wydzielony, któremu 
powierzono zadanie osłony Sandomierza od strony Osieka oraz wsparcie artyleryjskie 
rosyjskich oddziałów walczących po prawej stronie Wisły. W skład oddziału weszły 
I i III Batalion, jedna bateria artylerii i cztery karabiny maszynowe. Dodatkowo przy-
dzielono mu pół szwadronu 8. Łubieńskiego Pułku Huzarów. Dowództwo powierzono 
kpt. Wsiewołodowi W. Pierepiełkinowi. Oddział niezwłocznie wyruszył w kierunku 
Koprzywnicy, do której przybył o  godz. 16.00. Tam wzmocniono go dodatkowymi 
dwoma bateriami artylerii. Z Koprzywnicy oddział wyruszył do folwarku Piaseczno 
i na zachód od niego rozłożył się na nocny biwak20. 

Rankiem 18 września rosyjski oddział rozlokował się następująco: 3. Pluton 3. 
Kompanii zajął stanowiska koło Przewłoki, 1. Pluton 3. Kompanii na wschodnim skra-
ju lasu na południe od Radowąża, 4. Kompania koło Gągolina, pół 11. Kompanii koło 
Chodkowa zaś 1. 9. i 10. Kompania pozostały koło folwarku Piaseczno. 2. Kompanii 
przydzielono zadanie osłony artylerii. O godz. 6.45 rano rosyjskie baterie otworzyły 
ogień na austriackie stanowiska artyleryjskie znajdujące się po drugiej stronie Wisły. 
Już po chwili obserwatorzy zauważyli u nieprzyjaciela panikę wywołaną tym zaskaku-
jącym ostrzałem. Kawaleria, artyleria i  tabory przeciwnika zaczęły bezładny odwrót 
w kierunku Chmielowa i Suchorzowa. Ten udany ostrzał umożliwił rozpoczęcie ataku 
walczącej tam Brygadzie Strzelców Gwardii. Po wykonaniu zadania oddział wydzielo-
ny powrócił na nocleg do Koprzywnicy21. 

Oddział kpt. W. Pierepiełkina 19 września opuścił Koprzywnicę i maszerując przez 
Łoniów dotarł około godz. 16.00 do Osieka. Cytowany już J. Stobiński zanotował, 
że oficerami oddziału byli przeważnie Polacy, w tym czterech nauczycieli, z których 
dwóch, żywo interesowało się mieszkańcami Łoniowa, informując ich o aktualnej sy-
tuacji na froncie22. 
20 РГВИА, Фонд № 2906, 297-й пехотный Ковельский полк, Опись № 1, Штаб полка, Дело № 

60, Журнал военных действий 297-го пехотного Ковельского полка, л. 55-56об. W swoich 
wspomnieniach J. Stobiński błędnie podaje, że do Piaseczna przybyły dwa pułki piechoty wraz  
z 12 działami. Zob. Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 26.

21 РГВИА, Фонд № 2906, Опись № 1, Дело № 60, л. 57-57об.
22 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 28.
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Pozostałe dwa bataliony 297. Kowelskiego Pułku Piechoty 21 września o godz. 
11.30 wyruszyły z  Sandomierza i  około godz. 18.00 dotarły do Koprzywnicy23. 
O godz. 13.00 z Sandomierza wyruszył także 300. Zasławski Pułk Piechoty i po kilku 
godzinach marszu również dotarł do Koprzywnicy, gdzie spotkał się ze wspomniany-
mi dwoma batalionami 297. Kowelskiego Pułku Piechoty24. Następnego dnia około 
godz. 8.00 obydwa pułki wyruszyły z Koprzywnicy w kierunku Osieka. Jako pierw-
sze maszerowały II i  IV Batalion 297. Kowelskiego Pułku Piechoty. Za nimi szedł 
cały 300. Zasławski Pułk Piechoty. Na czele oddziałów jechał dowódca 75. Dywizji 
Piechoty gen. M. Sztegelman. Marsz tych oddziałów odnotował w swoim pamiętni-
ku J. Stobiński: „W Zasławskim pułku jest 15-tu nauczycieli – Polaków […] Polacy 
żołnierze zaszli do szkoły, stacjonując chwilowo w Łoniowie […] Rozmawiali o tra-
gicznej sytuacji Polaków, którzy walczą w przeciwnych obozach – a dzieli ich tylko 
Wisła. Brat strzela do brata – co za tragiczna sytuacja. Wszyscy jednak wierzyli w to, 
że straszna wojna jednak przyniesie w końcowym 
etapie jasną przyszłość dla naszego narodu”25. Po 
krótkim odpoczynku w  Łoniowie obydwa pułki 
wyruszyły w dalszą drogę do Osieka.

Działania militarne początkowego okresu woj-
ny nie były zbyt uciążliwe dla mieszkańców Ło-
niowa i okolic. Jak podkreślił J. Stobiński: „ […] 
wojska przechodzące w  pierwszym etapie wojny 
przez Łoniów zachowywały się wobec mieszkań-
ców bez zastrzeżeń. Żołnierze byli przemęczeni, 
niejednokrotnie głodni. Ludzie wynosili im wodę, 
mleko, chleb, ser i owoce […] Dało się zauważyć 
ciekawe zjawisko: ludzie panicznie bali się wojsk 
austriackich, natomiast życzliwie podchodzili do 
armii rosyjskiej, jakkolwiek w  obu armiach byli 
Polacy […] W  pierwszym etapie działań wojen-
nych wszyscy chcieli uciekać, aby dalej z Łoniowa 
– wydawało się, że dalej będzie bezpieczniej. Szyb-

23 РГВИА, Фонд № 2906, Опись № 1, Дело № 60, л. 59. 
24 РГВИА, Фонд № 2909, 300-й пехотный Заславский полк, Опись № 1, Штаб полка, Дело № 8, 

Журнал военных действий 300-го пехотного Заславского полка с 18 июля 1914 по 18 апреля 
1916 г., л. 20об. 

25 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 29-30. 

Dowódca węgierskiej 37.Dywizji Piechoty 
Honwedu gen. Adrian Wieber. Źródło: AT-

-OeStA KA BS I WK Fronten Ö 2184
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ko wszyscy przekonali się, że jednak najlepiej zostać w domu, gdyż przynajmniej nie 
cierpi się głodu”26.

Wojska austro-węgierskie i  niemieckie 28 września 1914 r. rozpoczęły wielką 
kontrofensywę znaną w historiografii pierwszej wojny światowej pod nazwą Opera-
cji warszawsko-dęblińskiej. Jej celem było zajęcie terenów Królestwa Polskiego leżą-
cych po lewej stronie Wisły oraz zdobycie Twierdzy Dęblin (Iwangorod) i Warszawy. 
Główne stoczone wtedy na ziemi sandomierskiej bitwy (4 października pod Opato-
wem, 5-6 października pod Sandomierzem) szczęśliwie ominęły Łoniów27. Tak jak 
poprzednio jego okolice stały się tylko terenem przemarszu wojsk. Przez kilka dni 
operowała tu przede wszystkim złożona głównie z  Węgrów 37. Dywizja Piechoty 
Honwedu pod dowództwem gen. Adriana Wiebera wchodząca w skład 1. Armii gen. 
Wiktora Dankla.

Na moment w okolicach Łoniowa pojawił się 
również liczący około 150 ludzi szwadron kawa-
lerii pod dowództwem Władysława Prażmow-
skiego „Beliny”, wchodzący w  skład 1. Pułku 
Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. Jego za-
daniem było prowadzenie rozpoznania sił rosyj-
skich przed frontem posuwających się naprzód 
w  kierunku Sandomierza oddziałów austriac-
kich. 

Oddział 3 października stoczył zwycięską 
potyczkę ze szwadronem rosyjskiej kawalerii 
w  Ruszczy Płaszczyźnie. Po dłuższej walce Ro-
sjanie wycofali się w kierunku Sulisławic. Kon-
tynuując marsz „Belina” zaczął przemieszczać 
się w  kierunku Koprzywnicy. Od północy po-
suwał się pluton Janusza Głuchowskiego, zaś 
z Suliszowa podążały plutony Tadeusza Rylskie-

go i Stefana Felsztyńskiego. W starcie pod Koprzywnicą, włączył się dodatkowo 
pluton Gustawa Dreszera „Orlicza”, który nadszedł z Sulisławic. Koprzywnicę za-
atakowano w szyku pieszym. Wkrótce miasteczko opanowano, a Rosjanie wyco-

26 Tamże, s. 28-29.
27 Szerzej: Lis M., Ku niepodległości. Działania wojenne i dzieje czynu legionowego na ziemi 

sandomierskiej i opatowskiej w latach 1914-1915. Historia. Pamięć. Tradycja, Sandomierz – 
Ożarów 2014.

Dowódca szwadronu kawalerii 1.Pułku 
Piechoty Legionów Władysław Prażmow-
ski „Belina”. Źródło: Narodowe Archiwum 

Cyfrowe.
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fali się w kierunku na Sośniczany. 
„Belina”, uznawszy, że obrona mia-
sta tak szczupłymi siłami będzie 
bardzo trudna, również nakazał 
wycofanie się na nocleg do Rusz-
czy Płaszczyzny i Suliszowa28. 

W  Łoniowie i  okolicach 4 paź-
dziernika pojawiły się oddziały 
piechoty i  artylerii węgierskiej 37. 
Dywizji Piechoty Honwedu. Roz-
lokowały się one na odpoczynek 
i nocleg w Łoniowie oraz we wsiach 
Krowia Góra, Skrzypaczowice i Pia-
seczno. Dowódca dywizji zatrzy-
mał się w  pałacu Moszyńskich, zaś 
część sztabu w szkole29. Dochodziło 
do niewielkich starć. 7. Kompania 
14. Pułku Piechoty Honwedu płk. 
Lázára Formanka po przybyciu 
o  godz. 14.00 do Łoniowa natych-
miast zajęła pozycje na wzgórzach 
na północ od miejscowości. W czasie wypełniania tego zadania stoczyła potyczkę 
z rozpoznawczymi patrolami kozaków. Reszta pułku dotarła do Łoniowa około godz. 
20.00 i zatrzymała się na nocleg30.

W godzinach popołudniowych stanowiska w Suliszowie zajął 4. Pułk Armat Po-
lowych Honwedu płk. Sándora Mattanovicha, jednak z uwagi na zbyt dużą odległość 
od wroga nie otwierał ognia31. Bardziej na północ działała 5. Dywizja Piechoty gen. 
Karla Scottiego, której 93. Pułk Piechoty pod dowództwem płk. Karla Haasa posuwał 
się wzdłuż niziny na południe od rzeki Kacanka w kierunku Bukowej. Po przebyciu 

28 A.J. Narbut-Łuczyński, Historia Legionów Polskich. Powstanie i działalność bojowa Oddziału 
Józefa Piłsudskiego (VIII – XI 1914), Warszawa – Kraków 2014, s. 313-314. 

29 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 31. 
30 K. Németh, A volt M. Kir. Nyitrai 14 honvéd gyalogezred története. I. Kötet. Haditevékenység 1914. 

augusztus 1-től 1915. szeptember 6-ig, Budapest 1927, s. 25.
31 Ö. Białoskurski, J. Beró, D. Dercsényi, A m. kir. 4. honvéd tábori ágyúsezred (késöbb 37. honvéd 

tábori tüzérezred) története, Budapest 1939, s. 51. Pułk wchodził w skład 37. Dywizji Piechoty 
Honwedu. 

Dowódca 4.Pułku Armat Polowych Honwedu płk Sándor 
Mattanovich. Źródło: J. Beró, D. Dercsényi, A m. kir. 4. ho-

nvéd tábori ágyúsezred
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przez rzekę i bagno pod Królewicami, wydano żołnierzom rozkaz do ataku. Przeciw-
nik znajdował się na północ i północny-wschód, na wzgórzach w pobliżu Klimon-
towa, na dobrze ufortyfikowanych pozycjach. Natarcie jednak odwołano i o godz. 
14.15 pułk zatrzymał się na linii Nawodzice – Zbigniewice32.

Tymczasem żołnierze węgierscy stacjonujący w  Łoniowie: „Bez żadnej żenady 
[…] rozproszyli się po wsi i pozabierali ludziom świnie, kaczki, kury i w parę godzin 
potem zjadali upieczone gęsi i  inny drób, popijając rum […] Rabunek taki trwał 
w całej wsi, zrozpaczeni ludzie biegali od oficera do oficera – było bardzo trudno 
porozumieć się – odsyłano wszystkich do oficera od intendentury, który minimalnie 
wynagradzał szkody. Ludzie z nienawiścią patrzyli na wojska austriackie, oczekując, 
aby jak najszybciej wyjechali z Łoniowa”33.

Oddziały austro-węgierskie 5 października o godz. 4.00 rano wyruszyły z Łonio-
wa w stronę Koprzywnicy. Następnego dnia został zajęty Sandomierz. Przez kilka 
kolejnych dni przez Łoniów przechodziły liczne oddziały tyłowe, w tym sanitarne, 
inżynieryjne transportujące elementy mostów pontonowych i  tabory z  zaopatrze-
niem. Należały one do 1. Armii gen. W. Dankla i kierowały się na Twierdzę Dęblin. 
W dniach 7-8 października ludność słyszała odgłosy walk toczonych nad Wisłą i Sa-
nem. „Rano od strony Galicji nadleciał aeroplan, który dość nisko krążył nad Ło-
niowem i Koprzywnicą, następnie wrócił do Galicji (za Wisłą) – chyba obserwował 
teren walk”34

W kilkudniowej bitwie stoczonej w drugiej połowie października pod Warszawą 
i  Dęblinem Rosjanie zdołali zatrzymać ofensywę państw centralnych, a  następnie 
sami przeszli do kontrataku. W obliczu rosyjskiego kontruderzenia oraz na skutek 
dużych strat poniesionych w bitwie pod Dęblinem odwrót rozpoczęła także 1. Armia 
gen. W. Dankla. Austriacy próbowali powstrzymać postępy rosyjskiej kontrofensywy 
na linii rzeki Opatówki i Gór Świętokrzyskich. Stoczona w dniach 1-3 listopada 1914 
r. bitwa, znana w historiografii jako Bitwa nad Opatówką zakończyła się jednak dla 
nich niepowodzeniem, które wymusiło dalszy szybki odwrót35.

Już od 29 października przez Łoniów przechodziły cofające się spod Dęblina ta-
bory i tyłowe oddziały armii austro-węgierskiej. Po walkach nad Opatówką nastąpił 

32 Zweiter Abschnitt. Im Herbstfeldzug der verbündeten Österreicher und Deutschen. Die Schlacht 
vor Ivangorod.1. Der Vormarsch durch Süöpolen bis zur Weichsel. (Zwischen Sandomierz und 
Zawichost.), „93 im Weltkrieg 1914-1918” 1932, nr 9, s. 132. 

33 Z. Jaskiernia, Wspomnienia na pamięci..., s. 31-32. 
34 Tamże s. 32. 
35 Szerzej na ten temat zob.: M. Lis, Krwawe Zaduszki Wielkiej Wojny. Bitwa nad Opatówką 1-3 

listopada 1914 roku, Sandomierz 2010.
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ogólny odwrót na południe sił głównych. Do-
wództwo próbowało jeszcze, dla osłony odwrotu 
utworzyć linię obronną na Koprzywiance, którą 
na krótki czas zajęły poważnie osłabione dotych-
czasowymi walkami oddziały 106. Dywizji Pie-
choty Landsturmu. Jednak na skutek szybszego 
odwrotu znajdującej się na lewym skrzydle pod 
Klimontowem 45. Dywizji Piechoty Landweh-
ry, wycofać się musiała także 106. Dywizja36. Jej 
ostatnie większe oddziały przeszły przez Łoniów 
w nocy z 2 na 3 listopada, zaś rano odeszły ostat-
nie patrole osłonowe, które zniszczyły mostek 
na rzeczce Zawidziance.

W  ślad za ustępującymi Austriakami posu-
wała się rosyjska Grupa bojowa pod dowódz-
twem gen. Andrieja M. Zajonczkowskiego, zło-
żona z 83. Dywizji Piechoty gen. Konstantina L. 
Gilczewskiego, 37. Dywizji Piechoty gen. Bielja-
jewa oraz 13. Dywizji Kawalerii gen. Gieorgija 
A. Tumanowa. Ta ostatnia jednostka prowadziła energiczne rozpoznanie na odcinku 
Sandomierz – Koprzywnica – Łoniów – Osiek37.

Do Koprzywnicy 4 listopada, o godz. 14.00 weszły oddziały 145. Nowoczerka-
skiego Pułku Piechoty, który szedł w awangardzie 37. Dywizji Piechoty38. O godz. 
18.40 tego dnia Rosjanie osiągnęli Skrzypaczowice. Sztab pułku rozlokował się 
w miejscowym dworze. Jego dowódca płk Eduard A. Wercinskij zanotował w swo-
im dzienniku: „Po przyjściu […] do dworu Staszyńskiego, trzeba było bardzo dłu-
go czekać na przybycie taboru, a w szczególności żywności i pościeli. We wnętrzu 
domu było bardzo zimno, kiedy zapaliliśmy w  piecach, te bardzo dymiły. Miej-
scowy ziemianin, ugościwszy sztab obiadem opowiadał, że wycofujący się przed 
nami Węgrzy byli tacy głodni, że łapczywie rzucali się na pokarm przygotowany 
dla świń”39.
36 Österreich – Ungarns Letzter Krieg 1914-1918. Erster Band..., s. 500.
37 Варшавско-ивангородская операция. Сборник документов мировой империалистической 

войны на русском фронте (1914-1917 гг.), Москва 1938, s. 411-412, 414.
38 S. Puławski, Koprzywnica…, s. 92. 
39 Э.А. Верцинский, Из мировой войны: боевые записи и воспоминания командира полка  

и офицера Генерального штаба за 1914-1917 годы, Таллинн-Ревель 1931, s. 48. 

Dowódca 145.Nowoczerkaskiego Pułku 
Piechoty płk Eduard A. Wercinskij. Żródło: 

www. ria1914.info
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III Batalion pułku wysłano do Świniar jako osłonę nocnego biwaku pułku. Jego 
kompanie zajęły stanowiska od wsi Zawidza, wzdłuż południowego skraju znajdują-
cego się tam lasu, aż do Wisły. Kuchnie polowe dojechały o godz. 3.00 w nocy, a do 
żołnierzy wysuniętego III Batalionu dopiero rano. Trzy bataliony pułku 5 listopada 
opuściły Skrzypaczowice i dotarły do Łoniowa. O godz. 13.15 doszły do Zawidzy, 
gdzie dołączył do nich III Batalion. W  godzinach popołudniowych pułk osiągnął 
Osieczko40.

W ciągu kolejnych kilku tygodni przez Łoniów przeciągały liczne oddziały kolum-
ny taborów, kierujące się na front znajdujący się w pobliżu Krakowa. Po zatrzymaniu 
rosyjskiej ofensywy i ustabilizowaniu się frontu obydwie walczące strony przeszły do 
działań pozycyjnych, trwających do początku maja 1915 r. 

Wydarzenia w 1915 r.
Na początku maja 1915 r. wojska niemieckie i austro-węgierskie przełamały front 

rosyjskiej 3. Armii pod Gorlicami i Tarnowem. Tocząc ciężkie boje, pod naciskiem 
przeważających sił przeciwnika, Rosjanie rozpoczęli odwrót na wschód. W dniu 11 
maja prawe skrzydło 3. Armii znalazło się na linii: ujście rzeki Wisłoki – Sędziszów. 
Wobec odsłonięcia skrzydła znajdującej się po lewej stronie Wisły i nie atakowanej 
4. Armii, dowódca Frontu Południowo-Zachodniego gen. Iwanow jeszcze 10 maja 
wydał rozkaz nakazujący „zagięcie” lewego skrzydła tejże armii na froncie Porzecze 
– Łagów – Staszów – Połaniec. Rosyjski odwrót rozpoczął się w nocy z 10 na 11 maja. 
Już 12 maja 4. Armia osiągnęła nakazaną w rozkazie linię. 

W tym czasie przez Łoniów przeciągały liczne tabory wycofującej się armii rosyj-
skiej. Losy wojny sprawiły, że w jego okolicy ponownie pojawiła się, znana już z je-
siennych walk 1914 r. 75. Dywizja Piechoty gen. M. Sztegelmana, wchodząca w skład 
XXXI Korpusu Armijnego41. Jednostka, która wycofywała się z  pozycji zajmowa-
nych do tej pory nad Nidą dotarła w okolice Łoniowa a następnie Koprzywnicy już 
13 maja42. Początkowo Rosjanie zamierzali kontynuować odwrót, ale otrzymane 14 

40 РГВИА, Фонд № 2759, 145-й пехотный Новочеркасский полк, Опись № 2, Штаб полка, Дело 
№ 1294, Журнал военных действий 145-го пехотного Новочеркасского полка с 21 октября 
по 1-е мая 1915 г. включительно, л. 2об. – 3. 

41 75. Dywizja Piechoty gen. M. Sztegelmana, wzmocniona była m. in. 129. i  130. Pieszą Kurską 
Drużyną Opołczenija (Pospolitego Ruszenia). Jej działania wspierała silna artyleria w  postaci 
75. Brygady Artylerii, łącznie 36 dział (6 baterii po 6 dział 76,2mm), artyleria ciężka, wchodząca 
w skład XXXI Korpusu, w tym 31. Dywizjon Artyleryjsko – Moździerzowy (2 baterie po 4 działa) 
oraz 21., 22. i 23. Bateria Artylerii Opołczenija. 

42 S. Puławski, Koprzywnica…, s. 92. 
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maja dokładniejsze wytyczne naczelnego dowództwa nakazywały armii rosyjskiej 
zatrzymać się i  umocnić na linii Borowiec– Pawłów – Lubienia – Opatów – Ko-
przywnica – Tarnobrzeg – Rozwadów. 

Pościg za wycofującymi się Rosjanami prowadziły oddziały austro-węgierskiego 
I  Korpusu Armijnego gen. Karla von Kirchbacha, w  skład którego wchodziła 46. 
Dywizja Piechoty Landwehry gen. Karla Czappa, 16. Brygada Kawalerii gen. Ericha 
von Dillera (3. Pułk Huzarów „Graf von Hadik” płk. Fryderyka Kirscha i  5. Pułk 
Ułanów płk. Rudolfa Furtmüllera)43 oraz 2. Strzelecka Dywizja Kawalerii. Na od-
cinku od wzgórza 282,0 koło Klimontowa aż do Koprzywnicy nacierała 91. Brygada 
Piechoty gen. Augusta Urbańskiego von Ostrymiecz (15., 31. i 32. Pułk Landwehry). 
Z kolei Grupa płk. Richtera (jeden batalion 12. Pułku Landsturmu i dwie kompanie 
15. Pułku Landwehry) stanowiła połączenie z działającą w kierunku Łoniów – Ko-
przywnica – Krzcin 16. Brygadą Kawalerii44. Już 14 maja po południu wydzielony 
oddział pościgowy (Jagdkommmando) 46. Dywizji Landwehry nie napotykając na 
opór ze strony Rosjan dotarł do Sulisławic45.

43 16. Brygada Kawalerii wchodziła w  skład 2. Dywizji Kawalerii, którą dowodził gen. Stanisław 
Ursyn – Pruszyński. 3. Pułk Huzarów „Graff von Hadik” składał się w  68% z  Węgrów, zaś  
w 5. Pułku Ułanów 97% stanowili Chorwaci i Serbowie. 

44 A. von Urbański, Die Geschichte..., s. 125, 145.
45 K. u. k. 1. Korpskommando. Tagebuch Nr. 3 über die Ereignisse im Felde vom 15. Februar bis 23. 

Mai 1915, s. 210-211. Wymienione jednostki liczyły łącznie blisko 20 tys. żołnierzy.

Żołnierze Jagdkommando 32.Pułku Piechoty Landwehry w Skrzypaczowicach. Maj - czerwiec 1915 r. Źródło: 
Kriegsarchiv Wien, sygn. AT-OeStA  KA  BS  I  WK Fronten Polen, 1514.
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Osłonę przygotowującej się do obrony rosyjskiej 75. Dywizji Piechoty stanowi-
ła brygada kawalerii, w  skład której wchodził 13. Narwski Pułk Huzarów oraz 2. 
Orenburski Pułk Kozaków wraz 4 działami 21. Baterii Konnej. Zadaniem brygady 
było zabezpieczenie skrzydła 75. Dywizji Piechoty od linii rzeki Wisły oraz prowa-
dzenie rozpoznania. W pobliżu Łoniowa działały szwadrony 13. Narwskiego Pułku 
Huzarów, którym przydzielono następujące zadania: 1. Szwadron miał dokonać re-
konesansu na wschód od drogi Skrzypaczowice – Osiek do Wisły; 5. Szwadron na 
północny-zachód pomiędzy tą drogą i linią Osiek – Bukowa – Zbigniewice. Reszta 
pułku skierowała się na Osiek. Rozpoznanie jednak ujawniło, że Łoniów, Świniary 
i  Zawidza zajęte są już przez przeciwnika. Podjazd 1. Szwadronu wyparł kawale-
rię przeciwnika z Łoniowa i ścigając ją przemieścił się w kierunku Osieka, ale tam 
został ostrzelany przez spieszoną kawalerię przeciwnika, która otrzymawszy wspar-
cie przeprowadziła na niego atak przeważającymi siłami. Zatrzymując ogniem atak 
przeciwnika zwiadowcy zaczęli wycofywać się na Łoniów, Skrzypaczowice, gdzie już 
wcześniej ześrodkowała się brygada. Dalsze posuwanie się brygady naprzód zosta-
ło zatrzymane silnym artyleryjskim ogniem przeciwnika. O godz. 22.30 wieczorem 

Żołnierze Jagdkommando 32.Pułku Piechoty Landwehry w Skrzypaczowicach. Maj - czerwiec 1915 r. Źródło: 
Kriegsarchiv Wien, sygn. AT-OeStA  KA  BS  I  WK Fronten Polen, 1510.
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pułk rozlokował się na nocleg we wsi Sośniczany, wysławszy 5. Szwadron do dyspo-
zycji dowódcy 75. Dywizji Piechoty i jeden szwadron w celu obserwacji rzeki Wisły46.

Wypełniając rozkaz przejścia do obrony, od rana 15 maja poszczególne pułki 75. 
Dywizji Piechoty zaczęły zajmować pozycje na froncie Śniekozy – wzgórza na pół-
noc od Koprzywnicy – Łukowiec, wystawiając wysunięte placówki na linii Suliszów 
– Łoniów – Krowia Góra – rzeka Wisła. Zajmowanie tych stanowisk odbywało się 
pod naciskiem przeciwnika, który o godz. 10.00 rano poprowadził energiczne natar-
cie od strony Przybysławice – Beszyce – Suliszów.

Zgodnie z  rozkazem 
dowództwa dywizji, 300. 
Zasławski Pułk Piechoty 
płk. A.N. Michajłowa 
zajął pozycje na lewym 
brzegu rzeki Gorzyczan-
ka od lasu na wschód od 
Przybysławic do Jano-
wic, frontem na połu-
dniowy-zachód. Obsadę 
prawego odcinka sta-
nowiły 3 bataliony 300. 
Zasławskiego Pułku Pie-
choty, 12 dział 75. Bry-
gady Artylerii, 22. i  23. 
Bateria Artylerii Opołczenija.

Środkowy odcinek obrony zajął 297. Kowelski Pułk Piechoty płk Piotra I. 
Izmiestiewa (3,5 batalionu 297. Kowelskiego Pułku, 4 działa 75. Brygady, 8 ciężkich 
dział 5. Brygady Artylerii Ciężkiej). Odcinek ten rozciągał się na prawym brzegu 
rzeki Koprzywianka od wzgórza na zachód od Gnieszowic do wzgórza na południe 
od Sośniczan. Lewy odcinek obrony – pozycje od Sośniczan, po obydwu stronach 
wsi Ciszyca do rzeki Wisły obsadzały 2 kompanie 297. Kowelskiego Pułku oraz 2 
działa 75. Brygady Artylerii. 299. Dubniewski Pułk Piechoty pod dowództwem ppłk 
Jewgienija K. Bergenstrole chwilowo wyznaczony został do rezerwy XXXI Korpusu 
Armijnego.
46 РГВИА, Фонд № 3604, 13-й гусарский Нарвский полк , Опись № 1, 13-й гусарский Нарвский 

полк , Дело № 85, Журнал военных действий 13-го гусарского Нарвского полка за июнь 
месяц 1915 года, л. 16-18. 

Żołnierz rosyjski poległy pod Łoniowem. Maj 1915 r. 
Źródło: Kriegsarchiv Wien, sygn. AT-OeStA  KA  BS  I  WK Fronten Polen, 

1422.
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O godz. 10.45 dowództwo dywizji otrzymało od podjazdu kozackiego doniesienie, 
że wieś Suchowola została zajęta przez piechotę nieprzyjaciela, zaś jego 2 szwadrony 
kawalerii przeszły z Suchowoli na Bukową. Tyraliery piechoty przeciwnika podeszły 
do Wnorowa. O godz. 11.40 natarcie przeciwnika na cały odcinek zajmowany przez 
297. Kowelski Pułk Piechoty znacznie się nasiliło. W związku z tym rosyjska ciężka 
artyleria otworzyła ogień na Wnorów, Bukową i Łoniów47.

W  dniu 15 maja o  godz. 10.00 rano do Sulisławic dotarło dowództwo austro-
-węgierskiego I Korpusu Armijnego. Od godz. 11.00 jego dowódca wraz z oficerami 
sztabu rozpoczął obserwację pola walki ze stanowiska, znajdującego się na północ-
ny-wschód od kościoła w Sulisławicach48.

Walki trwały już na całym froncie. Oddziały 46. Dywizji Piechoty Landwehry 
po odrzuceniu rosyjskich ubezpieczeń podeszły do głównej rosyjskiej linii opo-
ru. Atak rozwijał się bardzo powoli, gdyż przeciwnik dokonywał lokalnych kontr-
ataków. Na prawym skrzydle I Korpusu, w rejonie Łoniowa, atakowały oddziały 
16. Brygady Kawalerii oraz 2. Strzeleckiej Dywizji Kawalerii. Już rano oddziały 5. 
Pułku Ułanów wyparły Kozaków z Suliszowa i Łoniowa49. Wkrótce 16. Brygada 
Kawalerii, po dotarciu w rejon Skrzypaczowice – Krzcin – Łukowiec, zdecydowa-

47 РГВИА, Фонд № 2240, 31 армейский корпус, Опись № 1, Штаб 31 армейского корпуса, Дело 
№ 114, Реляции частей войск 31-го армейского корпуса, л. 65.

48 Warto wspomnieć, że funkcję oficera ordynansowego w sztabie I Korpusu Armijnego pełnił znany 
artysta – malarz Wojciech Kossak. 

49 K. u. k. 1. Korpskommando. Tagebuch Nr. 3…, s. 213-214. 

Bateria 5.Dywizjonu Artylerii Konnej na pozycjach pod Skrzypaczowicami. Maj – czerwiec 1915 r. Źródło: 
Kriegsarchiv Wien, sygn. AT-OeStA  KA  BS  I  WK Fronten Polen, 1481.



111

ła się wraz z działającym na jej lewym skrzydle 32. Pułkiem Piechoty Landweh-
ry płk. Karla Schuberta zaatakować Koprzywnicę. Dywizjon spieszonej kawalerii 
pod dowództwem mjr. Richarda Schücha z 3. Pułku Huzarów nacierał powoli i ze 
zmiennym szczęściem, dochodziło do walk wręcz. Mjr R. Schüch dawał wszystkim 
przykłady osobistej odwagi, ale wkrótce został ciężko ranny. Ciężko ranny w płuco 
został również dowódca jednego z  plutonów 6. Szwadronu, ppor. rezerwy Paul 
Hauser50. 

Atak na wzgórza leżące na północ od Koprzywnicy wspierały silnym ogniem 2. 
i 3. Bateria 5. Dywizjonu Artylerii Konnej płk. Rudola von Uhereka, które zajęły sta-
nowiska w lesie na południowy-wschód od Skrzypaczowic. W trakcie walki dowo-
dzący 2. Baterią kpt. Rudolf von Höpler wykonał niecodzienny manewr. Galopując 
ponad 2 km ze swoimi działami, bez żadnej osłony dotarł aż do linii piechoty i stam-
tąd wsparł atakujących żołnierzy. Obrona rosyjska była jednak zbyt silna i ataki na 
Koprzywnicę zakończyły się niepowodzeniem. Obydwie baterie pozostały na noc na 
swoich stanowiskach w rejonie Skrzypaczowic51.

Ostatecznie, do 
wieczora 15 maja od-
działy I Korpusu osią-
gnęły linię na północ 
od miejscowości Ko-
przywnica – Niedź-
wice oraz na połu-
dniowy-zachód od 
Byszowa i  na wschód 
od Klimontowa. Dzia-
łająca na prawym 
skrzydle 16. Brygada 
Kawalerii zajęła pozy-
cje w rejonie Skrzypa-
czowice – Krzcin – Łukowiec. Dowództwo brygady rozlokowało się w Łoniowie52. 

50 A cs. és kir. 3. számú…, s. 84. 
51 M. Klement, W. Weyrich, H. Wilhelm, Die K. u. K. Reitende artillerie-division Nr. 5 (2)  

im Weltkriege 1914-1918, Wien 1927, s. 63.
52 K. u. k. 1. Korpskommando. Tagebuch Nr. 3…, s. 216. 

Dekoracja żołnierzy i oficerów. Łoniów. Maj – czerwiec 1915 r.
Źródło: Kriegsarchiv Wien, sygn. AT-OeStA  KA  BS  I  WK Fronten Polen, 

1468.



112

Rankiem 16 maja walki na całym fron-
cie od Klimontowa po linię Wisły roz-
poczęły się na nowo. Na wschód od Ko-
przywnicy do akcji wszedł stanowiący do 
tej pory rezerwę 299. Dubniewski Pułk 
Piechoty. Około godz. 10.00 rano jego od-
działy zajęły Błonie i Ciszycę, a następnie 
wspierane dowodzoną przez płk. Kotlja-
rowa 129. Pieszą Kurską Drużynę Opoł-
czenija oraz 130. Pieszą Kurską Drużynę 
Opołczenija płk. von Gengrosa uderzy-
ły na Koprzywnicę. W  wyniku zaciętych 
walk, po godz. 18.00 większa część mia-
steczka została zajęta53. 

Walki toczyły się także na północ-
ny-wschód od Łoniowa, gdzie przed 
południem zaatakowała austriacka 16. 
Brygada Kawalerii. Doszło do wielu dra-
matycznych epizodów. I  Dywizjon 3. 

Pułku Huzarów nacierał w kierunku Krzcina, gdzie dostał się pod silny rosyjski 
ostrzał szrapnelowy. Kawalerzyści 1., 2. i 3. Szwadronu w szyku pieszym musieli 
przedzierać się powoli przez podmokły, bagnisty teren. W wyniku tego poszcze-
gólne oddziały musiały nacierać w odosobnieniu. Podczas tych walk osobistą od-
wagą wykazał się dowódca 3. Szwadronu kpt. baron Philipp Wimpffen. Otrzymaw-
szy od wysłanego w przód patrolu wiadomość, że w kierunku Krzcina zbliżają się 
znaczne rosyjskie siły, zajął on skraj miejscowości. Nakazał jednocześnie otwarcie 
ognia tylko na jego własną komendę. Rosjanie bez rozpoznania podeszli na około 
150 kroków od wioski, gdzie zostali przyjęci huraganowym ogniem huzarów kpt. 
P. Wimpffena. Czoło maszerującej rosyjskiej kolumny zaczęło się cofać, ale jej tyl-
na część rozwinęła się na prawo i lewo od drogi prowadzącej do wsi i z okrzykiem: 
hurra! hurra! zaatakowała węgierskich huzarów zajmujących pozycje na skraju 
wsi. Kpt. Wimpffen, jego oficerowie i żołnierze starali się za wszelką cenę zatrzy-
mać atakujących Rosjan, walcząc już prawie w okrążeniu. Dowódca otrzymał cięż-

53 РГВИА, Фонд № 2240, Опись № 1, Дело № 114, л. 66-67. 

Toaleta poranna oficerów kwaterujących w Łoniowie. 
Maj – czerwiec 1915 r.

Źródło: Kriegsarchiv Wien, sygn. AT-OeStA  KA  BS  
I  WK Fronten Polen, 1403.
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ki postrzał w płuca i dostał się do niewoli rosyjskiej, zaś chor. Ladislaus Csikvárdy54 
poniósł śmierć w  walce. Ale silny kontratak pozostałych oddziałów pułku odbił 
z rąk Rosjan ciężko rannego kapitana55. 

Około godz. 17.00 oddziały 16. Brygady Kawalerii zajmowały czterema szwadro-
nami linię Przewłoka – Krzcin. Na lewym skrzydle, 2000 kroków (ok. 1,5 km) na 
południe od Koprzywnicy znajdował się jeden szwadron, zaś trzy kolejne stały w re-
zerwie w gotowości w folwarku Piaseczno. Jeden szwadron stanowił osłonę baterii 5. 
Dywizjonu Artylerii Konnej. Jego 2. Bateria zajmowała stanowiska na południe, zaś 
3. Bateria na północny-zachód od Krowiej Góry. Po godz. 18.00, na skutek nieustan-
nego nacisku Rosjan i zajęcia przez nich Koprzywnicy, 16. Brygada zmuszona była 
wycofać się na linię Przewłoka – Krowia Góra56.

W kolejnych dniach walki na odcinku w pobliżu Łoniowa – Koprzywnicy stop-
niowo zanikały. Ich główny ciężar przeniósł się w okolice Klimontowa. Na froncie na 
wschód od Łoniowa dochodziło tylko do niewielkich walk piechoty i pojedynków 
artyleryjskich. Brały w nich udział baterie 5. Dywizjonu Artylerii Konnej. Tak kolej-
ne dni opisano w historii działań tej jednostki: „Ogień przeciwnika znacznie osłabł, 
tylko raz w ciągu dnia [17 maja] od strony Tarnobrzega nadleciało kilka granatów, 
które na szczęście nikogo nie zraniły. Nawet ciężka artyleria wroga, która przez krót-
54 Pochowany został na kwaterze wojennej cmentarza parafialnego w Łoniowie.
55 A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik”…, s. 84-85. Kpt. baron Philipp Wimpffen został natychmiast 

odesłany na tyły, lecz zmarł 27 maja 1915 r. w  czasie transportu koleją. Pochowany został  
na cmentarzu wojskowym w Wiedniu.

56 K. u. k. 1. Korpskommando. Tagebuch Nr. 3…, s. 222-223; M. Klement, W. Weyrich, H. Wilhelm, 
Die K. u. K. Reitende…, s. 64.

Kawalerzyści 3.Pułku Huzarów koło miejscowości Krowia Góra. Maj 1915 r.
Źródło: A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik”.
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ki czas ostrzeliwała Krowią Górę, nie była w stanie zaszkodzić dobrze osłoniętym 
stanowiskom baterii, które to z kolei same ostrzeliwały Koprzywnicę. Baterie spę-
dziły noc w Żurawicy i następnego ranka ponownie zajęły poprzednie stanowiska. 
[18 maja] minął również spokojnie, gdyż obie strony zajęły się umacnianiem swoich 
pozycji. Jednak 19 maja Rosjanie rozpoczęli silny ostrzał, na który 2. i 3. Bateria od-
powiedziały z taką samą intensywnością […] Kolejne dni minęły dla 2. i 3. Baterii 
nadal bardzo spokojnie. Poza krótkimi ostrzałami Łukowca i Błonia nie wydarzy-
ło się nic znaczącego. […] 25 maja 1915 r. 16. Brygada Kawalerii przy wsparciu 2. 
i 3. Baterii zaatakowała Radowąż, który po niedługim czasie został zdobyty. Wraz ze 
zdobyciem tego miejsca utworzono tam nowy punkt oporu. W ciągu najbliższych 
trzech dni, poprzez silny ogień oraz nocne ataki Rosjanie dokładali wszelkich starań 
aby odzyskać Radowąż, ale każda taka próba została odparta. […] Ostatnie trzy dni 
maja przebiegły znowu dla obydwu baterii spokojnie, gdyż Rosjanie nie próbowali 
już więcej atakować”57. 

Rosjanie 1 czerwca przypuścili od strony Błonia silny atak na pozycje zajmowane 
przez 3. Pułk Huzarów. Zarówno atakujący jak i obrońcy ponieśli duże straty. W od-
parciu ataku skutecznie pomogły obydwie austriackie konne baterie. 

W międzyczasie do 16. Brygady Kawalerii przybył dowódca 2. Dywizji Kawalerii 
gen. S. Ursyn-Prószyński, który wraz ze swoim sztabem zakwaterował się w  Świ-
niarach. Objął on osobiście dowództwo odcinka frontu przebiegającego od Wisły 

57 Tamże, s. 64-67. 

Dekoracja żołnierzy Jagdkommando 32.Pułku Piechoty Landwehry w Skrzypaczowicach. Maj – czerwiec 1915 r. 
 Źródło: Kriegsarchiv Wien, sygn. AT-OeStA  KA  BS  I  WK Fronten Polen, 1512.
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do wzgórza 255,0 na po-
łudnie od Koprzywnicy58. 

Spokój na froncie wy-
korzystał również do-
wódca 91. Brygady Pie-
choty gen. A. Urbański 
von Ostrymiecz, który 
wizytował podległe so-
bie jednostki. W  dniu 26 
maja odwiedził dowódcę 
32. Pułku Piechoty Lan-
dwehry płk K. Schuberta 
w  jego kwaterze w  dwo-
rze w  Skrzypaczowicach. 
Z zainteresowaniem obej-
rzał zniszczenia, jakie wyrządził pocisk rosyjskiej ciężkiej artylerii, który rozerwał 
się tuż przed wejściem do dworu. O celności artylerzystów przeciwnika przekonała 
go również relacja mjr. von Rühlinga, w którego stanowisko obserwacyjne na wzgó-
rzu 196,0 na północ od Skrzypaczowic trafiło 18 podobnych ciężkich rosyjskich gra-
natów. W  drodze powrotnej do swojej kwatery gen. A. Urbański von Ostrymiecz 
odwiedził stanowisko obserwacyjne 15. Pułku Piechoty Landwehry w młynie koło 
Skwirzowej59. 

Na froncie dochodziło jednak cały czas do niewielkich potyczek. Aktywny udział 
brały w nich baterie 5. Dywizjonu Artylerii Konnej. „Następne dni przebiegły na dość 
ruchliwej aktywności bojowej. Baterie ostrzeliwały naprzemiennie wszystkie cele leżą-
ce w różnych kierunkach w zasięgu baterii. Kpt. v. Höpler 6 czerwca osobiście wysunął 
jedno działo 2. Baterii na linię tyralierską, skąd ostrzeliwało ono niezwykle skutecznie 
szereg domów pod Radowążem, a następnie powróciło na swoje dawne stanowisko. […] 
W dalszych dniach na froncie nie wydarzyło się nic znaczącego. Jedynie tylko 13 czerwca 
mały młyn znajdujący się przed frontem brygady został zajęty przez słaby oddział ro-
syjski, wtedy 2. i 3. Bateria otworzyły silny ogień, w wyniku którego Rosjanie musieli go 

58 Tamże, s. 67. 
59 A. von Urbański, Die Geschichte..., s. 150. Warto dodać, że w czerwcu 1915 r. gen. A. Urbański 

von Ostrymiecz kilkukrotnie bywał w pałacu w Łoniowie, gdzie m.in. wysłuchał fragmentów 
opery „Opowieści Hoffmanna“ w wykonaniu goszczącego tam wtedy niemieckiego chóru. Tamże, 
s. 151. 

Dwór w Skrzypaczowicach uszkodzony pociskiem rosyjskiej ciężkiej 
artylerii. Maj 1915 r. Źródło: Kriegsarchiv Wien, sygn. AT-OeStA  KA  BS  

I  WK Fronten Polen, 1467.
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opuścić. […] Cały następny tydzień upłynął dla 2. i 3. Baterii bardzo spokojnie, ostrzeli-
wano tylko od czasu do czasu Koprzywnicę i Łukowiec, zaś Rosjanie często ostrzeliwali 
Krzcin60. 

Po południu 22 czerwca 1915 r. Rosjanie rozpoczęli na całym froncie odwrót z zajmo-
wanych pozycji. Był on wymuszony zmianą sytuacji na galicyjskim teatrze działań wo-
jennych. W nocy z 22 na 23 czerwca okopy na odcinku od Koprzywnicy do Wisły opu-
ściły ostatnie oddziały osłonowe. Po ujawnieniu odwrotu Rosjan, Austriacy rozpoczęli 
szybki pościg za przeciwnikiem. Jako pierwszy 23 czerwca do Koprzywnicy wkroczył 3. 
Pułk Huzarów61. Walki pierwszej wojny światowej w okolicach Łoniowa dobiegły końca. 

Mogiły I wojny światowej w okolicach Łoniowa
Nieodłącznym efektem każdych działań wojennych są związane z nimi ofiary. Ich 

groby są często jedynymi śladami dawnych wydarzeń62. W gminie Łoniów było co naj-
mniej kilka miejsc pochówku żołnierzy poległych w czasie działań wojennych pierwszej 
wojny światowej. Część z nich już nie istnieje, o innych zaś zachowały się niezwykle skąpe 
informacje. 

Tak jest np. z cmentarzem wojennym, wspomnianym przez Adama Bienia, który w li-
stopadzie 1915 r. podróżował 
w  kierunku Sandomierza: 
„Pod Koprzywnicą przejeż-
dżaliśmy przez świeże au-
striacko-rosyjskie pobojowi-
sko. Na rozległych wydmach 
pod białym od brzóz Lasem 
Skrzypaczewskim ujrzałem 
ogromny cmentarz wojen-
ny oraz rzędy niezliczonych 
krzyżów brzozowych. Pod 
białymi, milczącymi krzy-
żami żołnierze austriaccy 
i  rosyjscy, obok siebie, leżeli 

60 Tamże, s. 67-69.
61 A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik”…, s. 86.
62 Na temat cmentarzy i grobów z okresu pierwszej wojny światowej na ziemi sandomierskiej zob. M. 

Lis, By nie zatarł ich czas… Śladami mogił i cmentarzy wojennych I wojny światowej w powiatach: 
sandomierskim, opatowskim i staszowskim, Sandomierz 2001.

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Łoniowie. Fot. z lat 
1915-1916. Źródło: Kriegsarchiv Wien, sygn. AT-OeStA  KA  BS  I  WK 

Fronten Galizien, 6942.
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zgodnie, choć w ostatnich chwilach życia zabijali się nawzajem na obojętnych polskich 
wzgórzach...”63. Z  pewnością byli to żołnierze polegli w  czasie walk pod Koprzywni-
cą w maju i czerwcu 1915 r. Cmentarz nie zachował się do naszych czasów, a szczątki 
żołnierzy zostały zapewne około 1917 r. ekshumowane i przeniesione na kwaterę wojen-
ną cmentarza parafialnego w Koprzywnicy.

Do naszych czasów nie zacho-
wały się również mogiły żołnier-
skie w Gieraszowicach, usytuowane 
m.in. „na polu Józefa Bernisza”. Nie 
znamy dokładnej liczby ani przy-
należności armijnej pochowanych 
w  nich żołnierzy. Wiemy tylko, że 
jednym z  nich był szer. Heinrich 
Podhorny z 5. Kompanii 15. Pułku 
Piechoty Landwehry, który poległ 
15 maja 1915 r.64. 

Zachowała się, choć w  mocno 
zmienionej formie, kwatera wojen-
na na cmentarzu parafialnym w Ło-
niowie. Pochowano na niej m.in. 
kawalerzystów 16. Brygady Kawale-
rii, wśród których byli: Węgier chor. 
Ladislaus Csikvándi65 z  3. Pułku 
Huzarów oraz Chorwat ppor. Zvo-
nimir Kniewald66 z  5. Pułku Uła-
nów, polegli 16 maja 1915 r. w wal-
kach pod Krzcinem i Koprzywnicą. 
Spoczęli na niej również: kpr. Franz Köppel poległy 17 maja 1915 r.67 oraz Kalman Dörös, 
pierwotnie pochowany „na polu hrabiego Moszyńskiego”68. 

63 A. Bień, Bóg wysoko – dom daleko. Obrazy z przeszłości 1900-1920, Warszawa 1981, s. 124-125.
64 APK, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939 (dalej UWK I), sygn. 15183, k. 295; Heinrich 

Podhorny, ur. 1894 r., Mähren, Mähr. Schönberg, Böhm. Märzdorf.; zob. Verlustliste, nr 209, 
(13.07.1915), Wien 1915, s. 43.

65 Ladislaus Csikvándi, ur. 1892 r., Ungarn, Györ; zob. Verlustliste…, s. 4.
66 Zvonimir Kniewald; zob. Verlustliste…, s. 4. 
67 APK, UWK I, sygn. 15183, s. 288.
68 Tamże, s. 290.

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Łoniowie. Mo-
giła poległego 16 maja 1915 r. pod Krzcinem chor. Ladislausa 

Csikvárdy. Źródło: A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik”.
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Według danych z 1917 r. na kwaterze wojennej cmentarza parafialnego w Łonio-
wie istniało 25 grobów pojedynczych, w których pochowano 25 żołnierzy austro-
-węgierskich, w tym 1 oficera69. Zestawienie sporządzone w 1939 r. wspomina o 24 
poległych70. 

Cmentarz z okresu pierwszej wojny światowej znajdował się także w miejscowo-
ści Królewice. W sierpniu 1917 r. spoczywało na nim 37 żołnierzy (w tym 34 o zna-
nej tożsamości) i 2 oficerów (znanych) armii austro-węgierskiej oraz 22 żołnierzy  
(2 znanych) i 1 oficer (znany) armii rosyjskiej, razem 62 poległych. Istniało 15 gro-
bów pojedynczych i 15 zbiorowych71. W wykazie cmentarzy sporządzonym z 1938 r. 
wymienionych zostało 40 Austriaków i 21 Rosjan72.

Powstanie cmentarza wojennego w Królewicach związane było z funkcjonowa-
niem w tej miejscowości Dywizyjnego Zakładu Sanitarnego (Division Sanitäts An-
stalt) 46. Dywizji Piechoty Landwehry. Po II wojnie światowej cmentarz uległ cał-
kowitemu zatarciu, jednak dzięki inicjatywie lokalnych pasjonatów historii został 
niedawno odnaleziony i uporządkowany73. Przeprowadzona kwerenda pozwoliła na 
ustalenie tożsamości 23 żołnierzy i oficerów spoczywających w Królewicach74.

69 Tamże, s. 342. 
70 APK, UWK I, sygn. 17474, s. 68; M. Lis, By nie zatarł ich czas…, s. 61-70.
71 APK, UWK I, sygn. 15183, s. 342; M. Lis, By nie zatarł ich czas..., s. 59.
72 APK, UWK I, sygn. 17474, s. 68.
73 Stało się to za sprawą członków Świętokrzyskiej Grupy Eksploracyjnej oraz Stowarzyszenia 

Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”.
74 Na temat cmentarza w Królewicach zob. M. Lis, Przywrócony po latach… O cmentarzu wojennym 

z pierwszej wojny światowej w Królewicach, „Zeszyty Sandomierskie” 2021, nr 50, s. 94-97.
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ŻOŁNIERZE Z GMINY ŁONIÓW W WOJSKU ROSYJSKIM 
W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Ważnym przeżyciem dla męskiej części społeczeństwa polskiego w końcu XIX 
i  na początku XX w. w  zaborze rosyjskim była obowiązkowa służba wojskowa 
w szeregach armii rosyjskiej. Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej nabrała 
ona zupełnie innego, bardziej dramatycznego wymiaru. Służba w carskim wojsku 
nie ominęła także mieszkańców gminy Łoniów.

Ocenia się, że w ostatnich latach przed wybuchem pierwszej wojny światowej 
żołnierze narodowości polskiej stanowili około 9% całości sił zbrojnych rosyjskie-
go imperium75. Długość trwania obowiązkowej służby wojskowej została już wtedy 
(w  porównaniu z  XIX w.) znacznie skrócona. Do poboru stawano po ukończe-
niu 20 lat życia. W piechocie i artylerii pieszej służba trwała 3 lata, a w kawalerii  
4 lata. Odpowiednio dla tych rodzajów wojsk, przez kolejnych 15 i  13 lat męż-
czyźni którzy ją odbyli, zaliczani byli do rezerwy, czyli tzw. „zapasu”. Z kolei do 
43. roku życia mogli oni być powołani do pospolitego ruszenia (opołczenija)76. 
Te ogólnie przedstawione zasady obowiązywały w czasie pokoju. W praktyce, po 
wybuchu I wojny światowej w szeregi rosyjskie często powoływano mężczyzn od 
17. aż po 45. rok życia77. 

Trudno w  tej chwili ustalić precyzyjną liczbę mieszkańców gminy Łoniów, 
którzy w  momencie wybuchu I  wojny światowej pełnili wymaganą obowiązują-
cym prawem służbę w szeregach armii rosyjskiej. Nie możemy również dokładnie 
stwierdzić ilu jej mieszkańców – rezerwistów musiało stawić się z  chwilą mobi-
lizacji na początku wojny, czyli w końcu lipca i na początku sierpnia 1914 r. do 
punktów zbornych. 

Przedstawiony poniżej wykaz żołnierzy pochodzących z gminy Łoniów należy 
traktować jako wstęp do badania służby i losów Polaków w armii rosyjskiej w cza-
sie pierwszej wojny światowej w zakresie małych, lokalnych społeczności Sando-
mierszczyzny. 

Wykaz powstał w oparciu o materiały przechowywane w Rosyjskim Państwowym 
Archiwum Wojenno-Historycznym w Moskwie (Российский Государственный 
75 A. Dobroński, Potencjał militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 1907-1914, 

Warszawa 1976, s. 62. 
76 Tamże, s. 63; О.Д. Марков, Русская армия 1914-1917, Санкт Петербург 2001, s. 5.
77 A. Dobroński, Potencjał militarno-gospodarczy…, s. 56. Na temat poboru do armii rosyjskiej oraz 

warunków służby Polaków zob. J. Legieć, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej 
w latach 1874-1913, Kielce 2013.
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Военно-Исторический Архив)78. Obejmuje on 65 żołnierzy pochodzących 
z  gminy Łoniów, których udało się ustalić w  wyniku przeprowadzonej kwerendy 
i którzy w latach 1914-1917 w jakikolwiek sposób ucierpieli w związku z pełnioną 
służbą (polegli, zmarli, zostali ranni, zaginęli bez wieści, zachorowali).

W  miarę możliwości i  dokładności zapisów w  dokumentach, do których nale-
żały pułkowe listy strat, karty przyjęć do szpitali oraz karty informacyjne o jeńcach 
wojennych, w  wykazie zawarto: nazwisko i  imię żołnierza, imię ojca (otczestwo), 
rok urodzenia, miejsce zamieszkania (gmina, miejscowość), wyznanie, stan cywilny, 
zawód, umiejętność pisania i czytania, stopień wojskowy, jednostkę w której służył, 
powód opuszczenia szeregów, datę i miejsce tego zdarzenia oraz jego dalsze losy (po-
byt w szpitalu, obozie jenieckim)79.

Warto wspomnieć, że analiza danych dotyczących służby żołnierzy pozwala na 
wyciagnięcie pewnych ogólniejszych wniosków. Np. mieszkańcy gminy Łoniów 
przed wybuchem wojny powoływani byli do pułków strzelców syberyjskich stacjo-
nujących w gub. nadamurskiej i jenisejskiej. W czasie walk pierwszej wojny świato-
wej łoniowiacy brali udział w większości ważnych operacji i bitew. I tak np., w 1914 
r. walczyli w bitwie pod Tarłowem 25 sierpnia oraz uczestniczyli w szturmie na San-
domierz w nocy z 13 na 14 września. Nie zabrakło ich także w bitwie nad Opatówką 
na początku listopada i  w  walkach pod Łodzią w  listopadzie – grudniu, na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej oraz działaniach pozycyjnych nad rzeką Nidą. W 1915 
r. mieszkańców gminy Łoniów znajdujemy w zimowych działaniach w Beskidach, na 
Bukowinie, wiosennych walkach pod Augustowem i letnich zmaganiach nad Rawką 
i Bzurą, pod Przasnyszem, Sochaczewem i Łomżą. W 1916 r. brali udział w walkach 
pod Baranowiczami, na Wołyniu i na froncie północnym w rejonie Dyneburga. 

Walczyli głównie w pułkach piechoty pierwszego rzutu i  rezerwowych, formo-
wanych w  okresie mobilizacji. Odnajdujemy ich także w  pułkach strzelców sybe-
ryjskich i elitarnych pułkach gwardii, a  także w oddziałach saperów, artylerii oraz 
w formacjach pomocniczych.
78 РГВИА, Фонд № 16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений  

о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, 
действующих против неприятельских армий (1914-1918), Опись № 1, Именные списки 
потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) [zawiera 
listy strat poszczególnych pułków armii rosyjskiej]; РГВИА, Фонд, Картотека бюро учета потерь 
в Первой мировой войне (офицеров и солдат) [zawiera informacje o żołnierzach, którzy leczeni 
byli w  szpitalach]; РГВИА, Фонд, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне 
(пленные) [zawiera informacje o żołnierzach, którzy dostali się do niewoli]. 

79 Wszystkie daty znajdujące się w  wykazie podano wg kalendarza gregoriańskiego (tzw. nowego 
stylu).
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Wykaz żołnierzy pochodzących z gminy Łoniów, którzy ucierpieli
w trakcie służby w armii rosyjskiej w okresie I wojny światowej

Abram Józef – syn Jana, zam. Suliszów, gm. Łoniów, katolik. Szer. 72. Tulskiego 
Pułku Piechoty, 16. Kompania. Zaginął bez wieści 7 października 1914 r. w walkach 
pod Zbydniowem.

Abramczyk Józef – syn Stanisława, ur. 1875 r., zam. Sulisławice (Suliszów?), gm. 
Łoniów, katolik, żonaty. Szer. 297. Kowelskiego Pułku Piechoty. Ranny kulą karabi-
nową 18 listopada 1914 r. w walkach między Częstochową a Krakowem. Przebywał 
w 49. Ruchomym Szpitalu Wojennym. 16 grudnia 1914 r. przeniesiony do innego 
szpitala.

Adamus Jan – syn Jakuba, zam. Jeziory, gm. Łoniów. Felczer weterynarii w 69. 
Riazańskim Pułku Piechoty. Zachorował 2 czerwca 1917 r., 8 czerwca 1917 r. przyję-
ty do Szpitala Nr 6 w Jekaterynosławiu (obecnie Dniepr na Ukrainie).

Bąk Piotr – zam. Łoniów, katolik, żonaty. Szer. 297. Kowelskiego Pułku Piechoty, 
1. Kompania. Zaginął bez wieści 22 grudnia 1914 r. w okolicy Szczerbaków – Sępi-
chów (na północny zachód od Nowego Korczyna).

Błach Józef – syn Stanisława (?), zam. Gieraszowice, gm. Łoniów. Szer. 72. Tul-
skiego Pułku Piechoty, 7. Kompania. Zaginął bez wieści w nocy z 13 na 14 września 
1914 r. w czasie ataku na Sandomierz.

Bobik Bolesław – syn Franciszka, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Szer. 60. Za-
mojskiego Pułku Piechoty, 2. Kompania. Ranny 20 września 1916 r. pod Korytnicą 
(gub. Wołyńska). Odesłany do dywizyjnego Lazaretu 15. Dywizji Piechoty.

Borycki Walenty – syn Stanisława, ur. 1892 r. w gm. Łoniów, katolik, kawaler, 
robotnik niewykwalifikowany, piśmienny. Powołany do służby wojskowej przed wy-
buchem wojny, służył jako strz. 1. Syberyjskiego Pułku Strzelców Jego Wysokości, 
stacjonującego w Razdolnoje, obw. nadmorski, gub. nadamurska. 25 listopada 1914 
r. ranny w bitwie pod Brzezinami (na wschód od Łodzi), odesłany do szpitala w Mo-
skwie, skąd 18 stycznia 1915 r. przeniesiony do Szpitala Wszechrosyjskiego Związ-
ku Miast w Riazaniu. Po wyleczeniu powrócił na front. 23 marca 1915 r. dostał się 
do niewoli niemieckiej pod Augustowem. W 1915 r. wykazany w obozie jenieckim 
w miejscowości Marggrabowa (obecnie Olecko).

Chepnik Chaim – syn Hersza, zam. gm. Łoniów, wyzn. mojżeszowego, kawaler. 
Powołany do służby wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako strz. 4. Syberyj-
skiego Pułku Strzelców stacjonującego w miejscowości Szkotowo, obw. nadmorski, 
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gub. nadamurska. Zaginął bez wieści między 10 a 11 października 1914 r. w walkach 
koło Piaseczna pod Warszawą. 

Comber Jan – syn Piotra, zam. Wnorów, gm. Łoniów, żonaty. Szer. 255. Aker-
mańskiego Pułku Piechoty. Ranny jesienią 1914 r. w palec lewej ręki w walce koło wsi 
Drembe(?). 13 października 1914 r. przyjęty do lazaretu Szczegłowskiego Komitetu 
Czerwonego Krzyża.

Ciździel Jan – syn Andrzeja, zam. Wnorów, gm. Łoniów, prawosławny(?), kawa-
ler. Szer. 112. Uralskiego Pułku Piechoty, 12. Kompania. Ranny 12 kwietnia 1915 r. 
w  lasach pod Augustowem. Odesłany do punktu opatrunkowego 112. Uralskiego 
Pułku Piechoty.

Czapla Michał – syn Władysława, zam. Gieraszowice(?), gm. Łoniów. Szer. 18. 
Dywizjonu Artylerii. Ranny w 1917 r., 12 lipca 1917 r. przyjęty do lazaretu.

Czyżel Michał – syn Andrzeja, zam. gm. Łoniów, katolik. Szer. 72. Tulskiego Puł-
ku Piechoty, 7. Kompania. Zaginął bez wieści w nocy z 13 na 14 września 1914 r. 
w czasie ataku na Sandomierz.

Dereń Andrzej – syn Wojciecha, zam. Sulisławice, gm. Łoniów. Szer. 209. Bo-
gorodskiego Pułku Piechoty. 19 lutego 1916 r. odesłany z frontu pod Dźwińskiem 
(obecnie Dyneburg). 2 kwietnia 1916 r. przyjęty do Miejskiego Lazaretu Nr 2 w Bor-
kowiczach (na wschód od Dźwińska) z rozpoznaniem: reumatyzm.

Dereń Michał – syn Józefa, zam. Sulisławice, gm. Łoniów. Kan. 18. Dywizji Ar-
tylerii, 3. Park Artyleryjski, XIV Korpus. 9 stycznia 1917 r. odesłany z frontu jako 
chory, zaś 18 stycznia 1917 r. przyjęty do Szpitala Nr 4 Wspólnoty Św. Jerzego w Po-
łocku. Od 8 kwietnia 1917 r. przebywał w Lazarecie Nr 15 w Samarze.

Dojko Ignacy – syn Franciszka, zam. Świniary, gm. Łoniów, katolik, kawaler. Szer. 
138. Bołchowskiego Pułku Piechoty. Poległ 25 listopada 1915 r. pod Krzemieńcem 
(obecnie Ukraina).

Domniuk Andrzej – syn Cyryla, zam. gm. Łoniów, prawosławny, kawaler. Szer. 277. 
Perejesławskiego Pułku Piechoty. Ranny w walkach w Karpatach 1914/1915 r., w rejonie 
wzgórz: 305,0; 374,0; 377,0. Odesłany do dywizyjnego Lazaretu 70. Dywizji Piechoty.

Gach Andrzej – zam. gm. Łoniów, katolik, żonaty. Szer. 297. Kowelskiego Pułku 
Piechoty. Zaginął bez wieści 25 października 1914 r. pod Policzną (na północ od 
Zwolenia).

Grzybowski Bronisław – syn Błażeja, zam. gm. Łoniów, katolik. Szer. 173. Ka-
mienieckiego Pułku Piechoty. Ranny 20 lipca 1915 r. na pozycjach koło wsi Dzbądz 
(na południe od Różana). Odesłany do punktu opatrunkowego 44. Dywizji Piechoty.
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Kamysz Władysław – syn Szymona, zam. Sulisławice, gm. Łoniów. W 1916 r. słu-
żył jako szer. pospolitego ruszenia (opołczenija) w 285. Pułku Zapasowym. W 1915 
r. w Piotrogrodzie zachorował na syfilis II stopnia. 18 lipca 1916 r. odesłany z frontu 
pod Narwą, 19 października 1916 r. przyjęty do Miejskiego Lazaretu Nr 2 w Narwie. 
Następnie powrócił do jednostki i służył w 2. Kompanii. 28 lutego 1917 r. ponownie 
przyjęty do Miejskiego Lazaretu Nr 2 w Narwie.

Kijak Piotr – syn Michała, ur.1890 r., zam. gm. Łoniów, katolik, żonaty, niepi-
śmienny, rolnik. Powołany do służby wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako 
strz. 1. Syberyjskiego Pułku Strzelców Jego Wysokości, stacjonującego w Razdolno-
je, obw. nadmorski, gub. nadamurska. 18 października 1914 r. ranny w lewą nogę 
w czasie walk pod Piasecznem. 14 grudnia 1914 r. przyjęty do szpitala Wszechrosyj-
skiego Związku Ziemskiego Pomocy Chorym i Rannym Żołnierzom. Po wyleczeniu 
powrócił do jednostki, awansowany na stopień mł. podoficera (kaprala). 15 lipca 
1915 r. ponownie ranny w czasie walk pod miejscowością Obszczanowo(?).

Kinenberg Jankiel – syn Icka, zam. gm. Łoniów, wyzn. mojżeszowego, kawaler. 
Powołany do służby wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako szer. 147. Sa-
marskiego Pułku Piechoty, stacjonującego w Oranienbaumie (obecnie Łomonosow) 
koło Petersburga. Zaginął bez wieści 17 grudnia 1914 r.

Kobiec Stanisław – syn Wojciecha, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Szer. Pre-
obrażeńskiego Pułku – Lejb Gwardii. Kontuzjowany w czasie walk 16 września 1916 
r. w lesie pod Korytnicą (gub. wołyńska). Pozostał w szeregu, później odesłany na 
tyły.

Kozioł Michał – syn Antoniego, ur. 1891 r., zam. Nietuja, gm. Łoniów, katolik, 
kawaler, piśmienny, rolnik. Powołany do służby wojskowej przed wybuchem woj-
ny, służył jako szer. 202. Goryjskiego Pułku Piechoty, 6. Kompania, stacjonującego 
w Kutaisi (zachodnia Gruzja). 15 grudnia 1914 r. w czasie walk pod Sochaczewem, 
jako chory odesłany z szeregów na tyły. Przebywał w Lazarecie Szlachty Kurlandz-
kiej w Mitawie. 17 stycznia 1915 r. przyjęty do Lazaretu Nr 5(3?) Wszechrosyjskiego 
Związku Miast Pomocy Chorym i Rannym Żołnierzom w Kolpino (koło Piotrogro-
du). 31 marca lub 1 kwietnia 1915 r. przyjęty do Lazaretu Miejskiego Nr 2 Wszech-
rosyjskiego Związku Miast Pomocy Chorym i Rannym Żołnierzom w Kolpino z roz-
poznaniem: chroniczne zapalenie oskrzeli, reumatyzm, bóle w lewej nodze.

Kucharczyk Jan – syn Bartłomieja, ur. 1877 r., zam. Wólka Gieraszowska, gm. 
Łoniów, katolik, żonaty, piśmienny. Szer. 299. Dubniewskiego Pułku Piechoty. Wy-
kazany jako zaginiony bez wieści między 19 a 25 grudnia 1914 r. w czasie walk nad 
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Nidą. Powrócił do szeregu, awansowany na stopień mł. podoficera. 13 marca 1915 r. 
odesłany na tyły jako chory. Przyjęty do szpitala Wszechrosyjskiego Związku Ziem-
skiego Pomocy Chorym i Rannym Żołnierzom z rozpoznaniem: reumatyzm.

Kujszczyk Wincenty – syn Ignacego, zam. Sulisławice, gm. Łoniów, katolik. Szer. 
72. Tulskiego Pułku Piechoty, 3. Kompania. Zaginął bez wieści 7 października 1914 
r. pod Zbydniowem.

Kwiatkowski Andrzej – syn Jana, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Szer. 93. 
Irkutskiego Pułku Piechoty, 5. Kompania. zaginął bez wieści 1 sierpnia 1915 r. pod 
miejscowością Cwalichy-Małe.

Lasota Józef – zam. gm. Łoniów, katolik. Szer. 297. Kowelskiego Pułku Piechoty. 
Zaginał bez wieści dnia 22 listopada 1914 r. pod miejscowością Giebło (na północ-
ny-wschód od Ogrodzieńca).

Maj Walentyn – syn Sylwestra, zam. Suliszów, gm. Łoniów. Żołnierz 120. Kompa-
nii Etapowej. 30 sierpnia 1915 r. odesłany z szeregów na tyły jako chory. 4 września 
1915 r. przybył do Lazaretu Nr 1 Miejskiego Komitetu w Benderach, gub. Besarabska.

Małecki Jan – syn Michała, ur. 1889 r., zam. Świniary, gm. Łoniów, katolik, ka-
waler, piśmienny. Strz. 23. Syberyjskiego pułku Strzelców. Ranny 12 czerwca 1915 
r. pod Sochaczewem. 8 lipca 1915 r. przybył do Lazaretu Nr 3 Wszechrosyjskiego 
Związku Ziemskiego Pomocy Chorym i Rannym Żołnierzom w Penzie.

Mazur Jan – syn Marcina, ur. 1892 r., zam. Świniary, gm. Łoniów, katolik, kawa-
ler. St. szer. 140. Zarajskiego Pułku Piechoty, 2. Kompania. Wykazany jako zaginiony 
bez wieści 26 maja 1915 r. w boju z Austriakami pod wsią Niepowica(?). Odnalazł się 
jako wzięty do niewoli. Wymieniony 26 czerwca 1915 r. w wykazie żołnierzy przeby-
wających w obozie jenieckim w Bruck(?) w Austrii.

Niedzielski Kacper – syn Wincentego, zam. Łążek, gm. Łoniów, kawaler. Szer. 
202. Goryjskiego Pułku Piechoty. 22 lipca 1915 r. ranny w walkach i odesłany na tyły. 
Po wyleczeniu powrócił na front, w dniu 27 września 1915 r. zaginął bez wieści. 

Nowak Jan – syn Wojciecha, zam. Sulisławice, gm. Łoniów, katolik. St. szer. 72. 
Tulskiego Pułku Piechoty, 1. Kompania. Zaginął bez wieści 7 października 1914 r. 
pod Zbydniowem.

Orzechowski Andrzej – syn Andrzeja, ur. 1892 r., zam. gm. Łoniów, kawaler, 
niepiśmienny, rolnik. Szer. 145. Nowoczerkaskiego Pułku Piechoty. 18 lutego 1915 
r. ranny w prawe oko w walkach pod miejscowością Jaroszowa Wola – Łonewo (na 
południowy-wschód od Piaseczna). Ewakuowany do Rzeczyckiego Ziemskiego La-
zaretu Czerwonego Krzyża w mieście Rzeczyca gub. mińska. Następnie przeniesiony 
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do szpitala w Moskwie, a 23 kwietnia 1915 r. przyjęty do Lazaretu Nr 15 Wszechro-
syjskiego Związku Ziemskiego Pomocy Chorym i Rannym Żołnierzom w gub. niż-
gorodskiej.

Oszczypała Jan – zam. Świniary, gm. Łoniów. Powołany do służby wojskowej 
przed wybuchem wojny, służył jako strz. 31. Syberyjskiego Pułku Strzelców, 15. 
Kompania, stacjonującego w Krasnojarsku, w gub. jenisiejskiej. Ranny w walce 28 
marca 1915 r. pod wsią Zawady. Odesłany do dywizyjnego Lazaretu 8. Syberyjskiej 
Dywizji Strzelców.

Pała Walentyn – syn Tomasza, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Ochotnik 
w 17. Syberyjskim Pułku Strzelców. Zaginął bez wieści 3 stycznia 1915 r. w walkach 
nad rzeką Rawką.

Piątkowski Władysław – syn Andrzeja, ur. 1888 r., zam. Wólka Gieraszowska, 
gm. Łoniów, katolik, kawaler. Szer. 72. Tulskiego Pułku Piechoty, 10. Kompania. 
Ranny 25 sierpnia 1914 r. w bitwie pod Tarłowem. Odesłany do Lazaretu Miejskiego 
w Iwangorodzie (Dęblinie). 5 września 1914 r. jako chory przyjęty do szpitala w Mo-
skwie.

Pikus Michał – ur. 1892 r., zam. Bazów, gm. Łoniów, katolik, kawaler, piśmien-
ny. Szer. 199. Kronsztadzkiego Pułku Piechoty, 7. Kompania. Ranny 4 lutego 1915 
r. w walkach nad Bzurą. Odesłany do szpitala w Lefortowo w Moskwie. 20 lutego 
1915 r. przyjęty do szpitala specjalistycznego w Kriwiakińsku, pow. Kołomna, gub. 
moskiewska.

Piskur Karol – syn Andrzeja, zam. gm. Łoniów, katolik, żonaty. Powołany do 
służby wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako strz. 31. Syberyjskiego Pułku 
Strzelców, stacjonującego w Krasnojarsku, w gub. jenisiejskiej. Zaginął 28 sierpnia 
1915 r. 

Podkowa Leon – syn Józefa, zam. gm. Łoniów, katolik. Szer. 72. Tulskiego Pułku 
Piechoty, 6. Kompania. Zaginął bez wieści w nocy z 13 na 14 września 1914 r. w cza-
sie ataku na Sandomierz.

Recych Piotr – syn Walentego, zam. gm. Łoniów, katolik. Szer. 72. Tulskiego Puł-
ku Piechoty, 13. Kompania. Zaginął bez wieści 24 grudnia 1914 r. pod Inowłodzem.

Rębacz Wincenty – syn Tomasza, zam. Jasienica, gm. Łoniów, katolik, żonaty. 
Szer. 256. Jelisawietgradskiego Pułku Piechoty. Ranny 20 maja 1915 r., pozostał 
w szeregu.

Rutkowski Stanisław – syn Maksymiliana, ur. 1887 r., zam. Ruszcza (Płaszczy-
zna), gm. Łoniów, katolik, kawaler, piśmienny, kowal. Saper 3. Syberyjskiego Ba-
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talionu Saperów. Ranny 5 sierpnia 1915 r. pod Sochaczewem. Przebywał na lecze-
niu w Moskwie. 23 listopada 1915 r. przyjęty do Lazaretu Nr 6 Wszechrosyjskiego 
Związku Ziemskiego Pomocy Chorym i Rannym Żołnierzom w gub. niżgorodskiej.

Sajda Stanisław – syn Wawrzyńca, ur. 1891 r., zam. Skrzypaczowice, gm. Łoniów, 
kawaler. Powołany do służby wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako strz. 1. 
Syberyjskiego Pułku Strzelców Jego Wysokości, 4. Kompania, stacjonującego w Raz-
dolnoje, obw. nadmorski, gub. nadamurska. W grudniu(?) 1914 r. lekko ranny kulą 
karabinową i odłamkami szrapnela, bez uszkodzenia kości. Odesłany do szpitala na 
tyły. 10 stycznia 1915 r. przyjęty do Lazaretu przy Cerkwi Kazańskiej Matki Bożej 
w Moskwie (obecnie Sobór Kazańskiej Ikony Matki Bożej).

Sarzyński Piotr – syn Walentego, zam. gm. Łoniów. St. szer. służący przy 94. Sta-
dzie Bydła Rzeźnego. 10 lipca 1916 r. uznany za chorego, z rozpoznaniem: reuma-
tyzm. Przebywał w szpitalu Wszechrosyjskiego Związku Ziemskiego Pomocy Cho-
rym i Rannym Żołnierzom. 29 sierpnia 1916 r. wypisany ze szpitala jako zdrowy.

Słaba Paweł – syn Walentego, wiek 26 lat, zam. Świniary(?), gm. Łoniów, katolik, 
kawaler. Lekko ranny kulą karabinową w brzuch, odesłany do szpitala. 31 sierpnia 
19(?)r. przyjęty do Lazaretu Towarzystwa Moskiewskiej Giełdy Zbożowej. 

Sołpa Michał – syn Michała, zam. Skrzypaczowice(?), gm. Łoniów, katolik. Szer. 
72. Tulskiego Pułku Piechoty, 5. Kompania. Zaginął bez wieści w nocy z 13 na 14 
września 1914 r. w czasie ataku na Sandomierz.

Staroń Józef – syn Wawrzyńca, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Powołany do 
służby wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako strz. 31. Syberyjskiego Pułku 
Strzelców, stacjonującego w Krasnojarsku, w gub. jenisiejskiej. Ranny 21 lipca 1915 
r., odesłany do punktu opatrunkowego, powrócił i pozostał w szeregu. 

Staszczyk Piotr – syn Kazimierza, ur. 1886 r., zam. Świniary, gm. Łoniów, katolik, 
kawaler, piśmienny, rolnik. Powołany do służby wojskowej przed wybuchem woj-
ny, służył jako strz. 1. Syberyjskiego Pułku Strzelców Jego Wysokości, 9. Kompania, 
stacjonującego w Razdolnoje, obw. nadmorski, gub. nadamurska. Ranny 12 czerwca 
1915 r. pod Przasnyszem, odesłany do szpitala. 18 sierpnia 1915 r. przyjęty do Szpita-
la Nr 9 Wszechrosyjskiego Związku Ziemskiego Pomocy Chorym i Rannym Żołnie-
rzom w Samarze. Po wyleczeniu powrócił na front. Ranny ponownie 21 lub 27 marca 
1916 r. pod folwarkiem Łapin (błota poleskie), odesłany do szpitala. 12 lipca 1916 r. 
przeniesiony do Lazaretu Kineszemskiego Oddziału Ozdrowieńców.

Staszczyk Józef – syn Wawrzyńca, zam. Łoniów, gm. Łoniów, katolik, kawaler. 
Szer. 19. Pułku Strzelców. Ranny 24 listopada 1915 r. i odesłany do brygadowego La-
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zaretu 5. Brygady Strzelców. Następnie jako chory, 10 października 1916 r. przyjęty 
do 289. Zapasowego Szpitala Polowego w Stawropolu.

Stempel Piotr – syn Antoniego, zam. Jasienica, gm. Łoniów. Powołany do służby 
wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako szer. 147. Samarskiego Pułku Piecho-
ty, stacjonującego w Oranienbaumie (obecnie Łomonosow) koło Petersburga. Zagi-
nął bez wieści 16 grudnia 1914 r.

Stępień Andrzej – syn Franciszka, zam. gm. Łoniów, katolik, żonaty. Powołany 
do służby wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako strz. 31. Syberyjskiego Puł-
ku Strzelców, stacjonującego w Krasnojarsku, w gub. jenisiejskiej. Poległ 25 sierpnia 
1915 r.

Swajda Stanisław – syn Michała, ur. 1891 r., zam. gm. Łoniów, katolik, kawa-
ler. Szer. 1. Zaamurskiego Konnnego Pułku Pogranicznego. 11 maja 1915 r., w boju 
z Austriakami pod wsią Gorodenko na Bukowinie, ranny kulą karabinową w prawą 
część twarzy. Odesłany do 138. Szpitala Wojskowego. 22 czerwca 1915 r. przyjęty 
do Jekaterynosławskiego Centralnego Szpitala Czerwonego Krzyża. 28 lipca 1915 r. 
przyjęty do Szpitala w I Szkole Realnej w Jekakaterynosławiu.

Szeląg Jan – syn Walentyna, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Powołany do 
służby wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako strz. 31. Syberyjskiego Pułku 
Strzelców, stacjonującego w Krasnojarsku, w gub. jenisiejskiej. Ranny 21 lipca 1915 
r., odesłany na punkt opatrunkowy.

Szmalera Jan – syn Tymoteusza, zam. gm. Łoniów, katolik, żonaty. Szer. 256. Jeli-
sawietgradskiego Pułku Piechoty. Poległ lub zmarł z ran 16 lutego 1915 r.

Szwajda Kacper – syn Piotra, zam. Wólka Gieraszowska, gm. Łoniów, katolik. 
Szer. 72. Tulskiego Pułku Piechoty, 5. Kompania. Zaginął bez wieści w nocy z 13 na 
14 września 1914 r. w czasie ataku na Sandomierz.

Tunbisz Jan – syn Stefana, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Powołany do służ-
by wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako strz. 31. Syberyjskiego Pułku 
Strzelców, stacjonującego w Krasnojarsku, w gub. jenisiejskiej. Ranny 25 lipca 1915 
r., odesłany na punkt opatrunkowy.

Twaróg Jan – syn Stanisława, zam. Gieraszowice, gm. Łoniów, katolik. Szer. 72. 
Tulskiego Pułku Piechoty, 10. Kompania. Wykazany jako zaginiony bez wieści 23 
listopada 1914 r. koło miejscowości Pilica, jednak odnalazł się. Ranny 26 stycznia 
1915 r. w walkach nad rzeką Pilicą, odesłany do dywizyjnego Lazaretu 18. Dywizji 
Piechoty.
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Ura Błażej – syn Błażeja, zam. Bazów, gm. Łoniów, katolik. Szer. 72. Tulskiego 
Pułku Piechoty, 1. Kompania. Ranny 23 listopada 1914 r. koło miejscowości Pilica, 
odesłany do dywizyjnego Lazaretu 18. Dywizji Piechoty.

Wadiacki Marcin – syn Wincentego, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Powoła-
ny do służby wojskowej przed wybuchem wojny, służył jako szer. 199. Kronsztadz-
kiego Pułku Piechoty, 1. Kompania, stacjonującego w Kronsztadzie. Zaginął bez wie-
ści 26 listopada 1914 r.

Woźniak Wincenty – syn Tomasza, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Szer. 
Izmaiłowskiego Pułku Lejb – Gwardii. Zaginął bez wieści 11 września 1915 r. w cza-
sie walk pod Łomżą. Wzięty do niewoli, 28 października 1915 r. wykazany wśród 
jeńców wojennych przebywających w obozie w Parchim (Meklemburgia) w Niem-
czech.

Wiśniewski Roch – syn Józefa, zam. Świniary, gm. Łoniów, katolik. Szer. 72. Tul-
skiego Pułku Piechoty, 10. Kompania. Ranny 2 listopada 1914 r. w czasie ataku i zdo-
bycia wsi Włostów, odesłany do dywizyjnego Lazaretu 18. Dywizji Piechoty.

Zieliński Andrzej – syn Wincentego, zam. gm. Łoniów. Szer. 7. Brygady Artyle-
rii Ciężkiej. W czasie walk pod Baranowiczami, 30 września 1916 r. zachorował na 
zapalenie płuc – oskrzeli. 30 stycznia 1917 r. przyjęty do szpitala Wszechrosyjskiego 
Związku Ziemskiego Pomocy Chorym i Rannym Żołnierzom. Zmarł 4 lutego 1917 r. 

Zwirek Wincenty – syn Jana, zam. Gieraszowice, gm. Łoniów. W 1917 r. służył 
w Polskim Pułku Zapasowym. Zachorował 17 czerwca 1917 r., 24 czerwca 1917 r. 
odesłany do Lazaretu Nr 2 Kurskiego Gubernialnego Ziemiaństwa.

Zychowski Walenty – syn Wojciecha, zam. gm. Łoniów, katolik, kawaler. Szer. 
Keksholmskiego Pułku Lejb – Gwardii. Lekko ranny między 28 a 30 lipca 1916 r. pod 
wsią Trysteń (obecnie Ukraina, obw. wołyński).

Żyła Walenty – syn Józefa, zam. Świniary, gm. Łoniów, katolik, kawaler. Szer. 140. 
Zarajskiego Pułku Piechoty, 4. Kompania. Ranny 15 kwietnia 1915 r. koło wsi Zuello 
(w Beskidzie Węgierskim). Odesłany do dywizyjnego Lazaretu 35. Dywizji Piechoty.
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Sytuacja mieszkańców gminy Łoniów 
w II połowie 1944 r.

Wstęp
Artykuł poświęcony sytuacji mieszkańców gminy Łoniów stanowi efekt zainte-

resowania autora tematyką przyczółka sandomierskiego1. Przypomnę, że to wła-
śnie w nadwiślańskich częściach tytułowej gminy dokonano pierwszych desantów 
sowieckich oraz uformowano „wstępny” przyczółek sięgający około 12 km w głąb 
ziemi sandomierskiej.

Mieszkańcy gminy Łoniów w sierpniu 1944 r. byli świadkami, ale także uczestni-
kami starć zbrojnych żołnierzy Armii Czerwonej z Wehrmachtem. Młodsi ‒ urodze-
ni i wychowani w Łoniowie, Sulisławicach, Świniarach, Ruszczy, Chodkowie i innych 
wsiach służyli w organizacjach zbrojnych podziemia niepodległościowego. Oddziały 
Armii Krajowej zmobilizowane do akcji „Burza” operowały na terenie gminy stara-
jąc się dezorganizować działania obronne Niemców. Pozostali w domostwach starsi 
mieszkańcy udzielali natomiast pomocy wojskom sowieckim w innej formie ‒ prze-
kazując, np. podstawowe informacje o topografii, czy też o rozmieszczeniu oddzia-
łów niemieckich.

Główne zagadnienia poruszane w niniejszym tekście dotyczą zjawisk i procesów 
mających miejsce już po ustanowieniu wojskowego przyczółka (II połowa 1944). 
Autor podjął bowiem próbę wskazania i nazwania zjawisk, których skutki w spo-
sób wyraźny wpłynęły na dotychczasowy model życia mieszkańców gminy Łoniów. 
Najważniejszymi były: skala strat wojennych poniesionych w sierpniu 1944 r., skutki 
stacjonowania Armii Czerwonej oraz jej szczególny status, a także realizowane wów-
czas procesy polityczne związane z  próbami instalowania władzy komunistycznej 
w kraju. Autor starał się ukazać złożoność każdego z  tych problemów w aspekcie 

1 Autor przygotowuje wydawnictwo źródłowe poświęcone historii społecznej wojskowego 
przyczółka ustanowionego przez Sowietów na terenie ziemi sandomierskiej w sierpniu 1944 r.

Robert Piwko
ORCID: 0000-0001-8458-0812
Referat Badań Historycznych, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach
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lokalnym, tym samym wskazując na fakt swoistej „wyjątkowości” sytuacji, w jakiej 
znaleźli się mieszkańcy ziemi sandomierskiej w II połowie 1944 r. Autor, starając się 
ukazać obraz ówczesnej codzienności i zachodzących w niej zmian, będących skut-
kiem wystąpienia przywołanych czynników, posłużył się opisem niektórych obsza-
rów aktywności zarówno władz samorządowych, jak i „zwykłych ludzi”.

W tym celu przypomniano „łoniowskie” szczegóły tzw. wielkiej bitwy o przyczó-
łek, skalę nałożonych obowiązków kontyngentowych, przebieg akcji przesiedleńczej, 
realizowanie tzw. reformy rolnej czy też podejmowane na tym terenie próby prowa-
dzenia działalności politycznej przez członków partii komunistycznej. Tym samym 
niniejszy tekst może być traktowany jako wstęp do dyskusji o powojennej historii 
gminy.

Artykuł powstał w efekcie przeprowadzenia kwerendy głównej w Archiwum Pań-
stwowym w Kielcach, Oddział w Sandomierzu oraz kwerend uzupełniających w Ar-
chiwum Państwowym w  Kielcach i  sieci archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. 
Wyjątkowo cenne materiały, szczególnie dotyczące rozmaitych aspektów „codzien-
ności”, zdeponowane są w placówce sandomierskiej.

Wielka bitwa o przyczółek (sierpień 1944 r.)
Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. miały miejsce pierwsze udane desanty od-

działów sowieckich. W dniach 30 lipca ‒ 4 sierpnia 1944 r. działania te miały jesz-
cze ograniczony charakter i były skoncentrowane na zdobyciu i utrzymaniu zajęte-
go obszaru. „Pierwszy” przyczółek zajmował powierzchnię o  szerokości około 12 
km i sięgał około 8 km w głąb ziemi sandomierskiej. W tej fazie walk kluczowym 
było dokonanie udanych desantów z rejonu Siedleszczan (prawy brzeg), a następ-
nie otwarcie kolejnych przepraw w rejonie Baranowa Sandomierskiego. Pozwoliły 
one na wzmocnienie sowieckiej załogi oddziałami piechoty oraz niezbędną artylerią 
i wojskami pancernymi2.

Walki o zajęcie Łoniowa rozegrały się w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. i wpi-
sywały się w szerszy kontekst działań ofensywnych prowadzonych przez Sowietów 
w regionie. W trakcie prowadzonych walk wsparcia Armii Czerwonej udzielili żoł-
nierze Polskich Sił Zbrojnych w Kraju3. Oddziały Armii Krajowej oraz Batalionów 
2 H. Stańczyk, Walka o przyczółek sandomierski latem 1944 r., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 

2001, t. 3, s. 176-177.
3 Dowództwo AK dość wcześnie dostrzegło znaczenie sowieckich desantów organizowanych 

z  prawego brzegu Wisły. Rozbicie batalionu kpt. Ignacego Zarobkiewicza „Swojaka” pod 
Pielaszowem (30 VII 1944 r.) oraz odstąpienie od próby podjęcia walk o wyzwolenie Sandomierza 
spowodowało, że najważniejszym zadaniem sił akowskich operujących na terenie Inspektoratu 
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Chłopskich zabezpieczały obszar, na który desantowali się pierwsi żołnierze sowiec-
cy4. Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. oddziały polskiego podziemia niepodległo-
ściowego podjęły kilka potyczek z przegrupowującymi się wojskami niemieckimi. 
Na terenie gminy Łoniów do jednego z pierwszych starć doszło pod Krowią Górą (30 
lipca 1944 r.), gdzie patrol Batalionów Chłopskich zaatakował przegrupowujących 
się Niemców. W południe tego samego dnia żołnierze AK przeprowadzili udaną za-
sadzkę w okolicach Zawidzy oraz rozpoczęto działania zbrojne mające na celu wy-
parcie sił niemieckich poza linię szosy Łoniów – Świniary w kierunku zachodnim. 
Wraz z umocnieniem się Armii Czerwonej na lewym brzegu Wisły oraz po rozpo-
częciu ostrzału artyleryjskiego przez Niemców oddziały polskie pod dowództwem 
Antoniego Wiktorowskiego „Kruka” rozpoczęły dyslokację, prowadząc jednocze-
śnie szereg mniejszych i większych potyczek z Niemcami. W przypadku dwóch naj-
większych starć zbrojnych: o Staszów i Koprzywnicę akowcy walczyli bezpośrednio 
u boku Sowietów5.

W początkowym okresie tworzenia przyczółka, kiedy siły sowieckie były stosun-
kowo słabe, pomocy czerwonoarmistom udzielała także ludność cywilna. Mieszkań-
cy dostarczali podstawowych, a jednocześnie niezbędnych informacji o topografii, 
rozmieszczeniu sieci dróg i mniejszych przepraw rzecznych oraz o miejscach i kie-
runkach przesuwania się wojsk niemieckich6. Fakt, że w pierwszej fazie bitwy o przy-

Sandomierskiego AK stało się dozorowanie przepraw na Wiśle. Piotr Sierant pisał na ten 
temat: „Głównym zadaniem tych sił było dozorowanie przeprawy na Wiśle opodal Baranowa 
Sandomierskiego w  gotowości do współdziałania z  czołowymi jednostkami armii sowieckiej 
wypierającymi Niemców z terenu obwodu. Do czasu nawiązania takiej współpracy siły tego ogniska 
walki miały zamknąć szosę Koprzywnica – Osiek – Staszów i prowadzić dywersję na pozostałych 
kierunkach. W  celu umożliwienia wykonania tego zadania mjr »Kruk« zamierzał nie dopuścić 
nieprzyjaciela na południe od linii Bogoria – Klimontów – Koprzywnica” – zob. P. Sierant, 2 Pułk 
Piechoty Legionów Armii Krajowej, Warszawa 1995, s. 69.

4 Henryk Stańczyk o walkach prowadzonych przez AK i BCh w tym czasie na terenie gminy Łoniów 
pisał: „Oddziały partyzanckie w  powiecie sandomierskim wzmogły ataki na ściągające w  rejon 
przyczółka oddziały niemieckie, opóźniając w  ten sposób ich dojście w  rejon Koprzywnicy 
i Łoniowa. Odciążyły tym samym walczące na przyczółku niewielkie wówczas jeszcze siły Armii 
Czerwonej i ułatwiły przeprawę dalszym oddziałom” – zob. H. Stańczyk, Walka o przyczółek…,  
s. 183.

5 Podkreślić należy, iż w  przypadku obu wymienionych starć strona sowiecka bez uprzedzenia 
wykonała odwrót pozostawiając osamotnione oddziały polskie na polu walki – zob. P. Sierant,  
2 Pułk…, s. 69, 78-79.

6 Przykładem tej postawy był Józef Grudzień, w  przyszłości działacz lokalnych struktur partii 
komunistycznej. W  lipcu i  sierpniu 1944 r. przebywał w  Staszowie. Przywołując wspomnienia 
o  pierwszych kontaktach z  żołnierzami Armii Czerwonej pisał również o  udzielaniu Sowietom 
informacji. Pisał: „Od Rytwian jedzie dużo wojska i katiusze zatrzymują się pod moim domem 
i  pytają o  najbliższą drogę do Jurkowic, tłumaczę, gdyż znam teren, żołnierz wyciąga mapnik 
i  porównuje, zgadza się. Znów słyszę: »spasiba towariszcz«” ‒ zob. Archiwum Państwowe 
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czółek teatrem działań wojennych stały się m.in. obszary interesującej nas gminy 
spowodował, że w rejonie Łoniowa odnotowano wówczas pierwsze straty osobowe 
oraz zniszczenia i uszkodzenia budynków7, infrastruktury wspólnej oraz połaci pól, 
łąk i lasów. Powołując się na ustalenia Grzegorza Miernika przypomnę, że w wyniku 
sierpniowych zmagań wojennych w powiecie sandomierskim poważnym zniszcze-
niom uległo co najmniej dziewięć gmin. W przypadku jednej pisano o jej całkowi-
tym zdewastowaniu, w przypadku trzech kolejnych straty szacowano na około 50%8. 
Zniszczenia i straty wynikające z toczących się starć zbrojnych z sierpnia 1944 r. nie 
były ostatnimi jakich doświadczyła tamtejsza ludność. Kolejny etap dewastacji przy-
czółkowych gmin oraz pauperyzacji ich mieszkańców nastąpił w II połowie 1944 r.9

Sowiecka administracja wojskowa na terenie gminy Łoniów
Ofensywa wojsk ZSRS zadecydowała o wyparciu Wehrmachtu z terenów Polski. 

Jednocześnie obecność Armii Czerwonej stanowiła czynnik umożliwiający póź-
niejsze zawłaszczenie władzy w  kraju przez działaczy partii komunistycznej. Fakt 
stacjonowania Armii Czerwonej był najważniejszym czynnikiem kształtującym re-
alia polityczne, społeczne i gospodarcze na przyczółku sandomierskim. Nie znamy 
obecnie precyzyjnych wskaźników liczbowych ani szacunków dotyczących formacji 
oraz liczby stacjonujących żołnierzy. Wyzwaniem pozostaje wskazanie miejsc oraz 
opisanie warunków pobytu oddziałów wojskowych, czy też opis działalności komen-
dantur sowieckich urzędujących w zajętych miastach i gminach.

w Kielcach (APK), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach ‒ 
seria 2: Wspomnienia (PZPR Kielce ‒ Wspomnienia), 55, Wspomnienia Józefa Grudnia, [1969 r.], 
s. 138.

7 W  trakcie walk toczonych w  sierpniu 1944 r. poważnym zniszczeniom uległy obiektu kultu 
w diecezji sandomierskiej. Według Małgorzaty Karkochy najbardziej zdewastowane były parafie 
nadwiślańskie, które traciły swoje świątynie i inne budynki kościelne. W II połowie 1944 r. na terenach 
przyczółkowych ponad 20 obiektów tego typu zostało zniszczonych w stopniu przekraczającym 
70%. Kolejnych 20 w zakresie od 30 do 70%, a 70 w skali mniejszej niż 30%. Poza budynkami straty 
odnotowano również w zakresie wyposażenia świątyń – szat i ksiąg liturgicznych, paramentów, 
bielizny kościelnej, wotów, a także akt metrykalnych. Jesienią 1944 r. zniszczeniu uległy kościoły 
w: Kargowie (XIV w.), Stopnicy (XIV i XVII w.), świątynie w Biechowie, Ociesękach, Pacanowie, 
dwa kościoły w Szydłowie – zob. M. Karkocha, Straty materialne Kościoła katolickiego na terenie 
diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, nr 14/1,  
s. 83, 104. 

8 G. Miernik, O niektórych patologiach życia codziennego mieszkańców obszarów przyczółkowych 
w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. (na przykładzie woj. kieleckiego) [w:] Bieda w Polsce, 
red. G. Miernik, Kielce 2012, s. 197.

9 W jednej z powojennych kronik filmowych powiat sandomierski porównano do „pustyni istniejącej 
w sercu Polski” – zob. Przyczółek sandomierski po ofensywie – życie w ziemiankach [w:] Polska 
Kronika Filmowa, 1946 r., odc. 7.
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Stosunkowo dobrze udokumentowany pozostaje wątek dotyczący negatywnych 
skutków stacjonowania żołnierzy Armii Czerwonej. Część informacji o  przestęp-
stwach popełnionych na szkodę mieszkańców zostało bowiem zewidencjonowanych 
przez instytucje lokalne, w tym organy władzy gminnej. Następnie, w ramach pro-
wadzonej przez nie sprawozdawczości, informacje te były przesyłane do urzędu sta-
rosty i wojewody.

„Sąsiedztwo” oddziałów Armii Czerwonej dla mieszkańców gminy Łoniów pozo-
stało trudnym doświadczeniem10. O negatywnych aspektach związanych z obecno-
ścią sowieckich żołnierzy mówił m.in. Mieczysław Stokowski, który II połowie 1944 
r. pełnił funkcję komisarza majątku rolnego w Skrzypaczowicach. W tym czasie kie-
rowane przez niego gospodarstwo wielokrotnie doświadczyło „zajazdów” oddziałów 
sowieckich. W 1945 r. Mieczysław Stokowski był podejrzany przez władze komuni-
styczne o tzw. sabotowanie reformy rolnej. W trakcie śledztwa opisał przed śledczy-
mi Urzędu Bezpieczeństwa przebieg wydarzeń z udziałem czerwonoarmistów z II 
połowy 1944 r. Na jedno z pytań o wskazanie przyczyn niezabezpieczenia budynków 
przed zniszczeniem odpowiedział: „W tym czasie gdy stał front i było silne zgrupo-
wanie wojska, to przez wojska sowieckie zostało rozebranych kilka budynków w ma-
jątku Skrzypaczowice, np. jedna stodoła i  szopa, stajnia nie cała, a chlewy zostały 
spalone przypadkowo przez wojsko sowieckie przy rozbieraniu tych nieruchomości. 
Moja interwencja nic nie pomagała. (…) Proszę wejść w moje położenie, co ja mo-
głem mówić żołnierzom, którzy z braku drzewa na opał przychodzili brać drzewo 
i rozbierali całe budynki niszcząc w ten sposób to co pozostało w majątku z nieru-
chomości”11. Z zeznań administratora przebija poczucie niemocy, brak możliwości 

10 Od września 1944 r. na terenie przyczółka sandomierskiego trwały prace nad rozbudową pozycji 
obronnych Armii Czerwonej. W pierwszej fazie dokonano wysiedlenia mieszkańców części wsi 
leżących w bezpośrednim sąsiedztwie frontu, a następnie przystąpiono do kopania okopów, rowów 
łącznikowych, schronów, stanowisk dla artylerii i moździerzy oraz pozycji wyjściowych. Ponadto 
na terenie przyczółkowych powiatów położono 275  125 min przeciwpiechotnych i  285  178 
min przeciwpancernych. Na temat późniejszego procesu „demilitaryzacji” terenu przyczółka 
sandomierskiego ‒ zob. K. Maj, Rozminowanie terenów powiatu sandomierskiego po działaniach 
wojennych z lat 1944-1945, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2020, t. 9, s. 177-
194. 

11 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w  Kielcach (AIPN Ki), Wojewódzki Urząd Spraw 
Wewnętrznych w Kielcach (WUSW Kielce), 013/3559, Akta śledztwa przeciwko Mieczysławowi 
Stokowskiemu w sprawie sabotażu podczas pełnienia funkcji administratora i komisarza majątku 
Skrzypaczowice, Protokół przesłuchania podejrzanego ‒ Mieczysława Stokowskiego, Sandomierz, 
22 IV 1945 r., s. 17-18. Ostatecznie, sprawa przeciwko Mieczysławowi Stokowskiemu trwała od 
kwietnia do czerwca 1945 r. i  zakończyła się umorzeniem zarzutów o  sabotowanie przez niego 
realizacji tzw. reformy rolnej. W wyniku śledztwa ustalono, że zarzuty miały charakter pomówień 
wysuniętych z powodu konfliktów osobistych. Na podstawie zeznań świadków oraz opinii instytucji 
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powstrzymywania żołnierzy sowieckich przed niszczeniem kolejnych zabudowań. 
Było to wrażenie rozpowszechnione nie tylko wśród pracowników organów i insty-
tucji państwowych, ale także zwykłych mieszkańców.

W  listopadzie 1944 r. staroście sandomierskiemu złożono meldunek dotyczący 
stanu gospodarstw rybnych znajdujących się na terenie gminy Łoniów. Jak wskaza-
no, stawy hodowlane w Zawidzy i Piasecznie12 zostały przetrzebione przez nadmier-
ny odłów ryb przeprowadzony przez żołnierzy sowieckich. O skali rabunku niech 
świadczy fakt, że nie zachowano nawet narybku oraz tzw. tarlaków ‒ ryb szczególnie 
cennych, odławianych w celach rozrodczych13. W korespondencji z władzami powia-
towymi wskazano, że gmina podjęła próby zapobieżenia trwającej dewastacji. Usta-
nowiono strażnika, który ze względu na agresywne zachowania żołnierzy sowiec-
kich nie potrafił, a raczej nie mógł skutecznie przeciwstawić się wojskowym. Pisano: 
„Postawiony przez gminę dozorca stawów rybnych w Zawidzy tut[ejszej] gminy nie 
może zabezpieczyć i utrzymać stawów, gdyż wojsko kwaterujące w Zawidzy celowo 
niszczy stawy i łowi ryby, a dozorującego chce strzelać”14.

Do podobnych sytuacji dochodziło także wobec właścicieli gospodarstw indy-
widualnych. Ich majątki narażone były na ataki żołnierzy stacjonujących na danym 
terenie. Szczególnie trudna była sytuacja gospodarstw znajdujących się przy głów-
nych liniach komunikacyjnych oraz uczęszczanych drogach i traktach. Właściciele 
byli narażeni na wielokrotnie podejmowane próby kradzieży produktów żywnościo-
wych, inwentarza żywego, wyposażenia gospodarstw, a nawet materiałów budowla-
nych. Tego rodzaju przypadki przestępczej aktywności żołnierzy Armii Czerwonej 
w sposób pełniejszy zostały udokumentowane przez władze sąsiedniej gminy ‒ Osie-
ka. Niestety, nie zawsze fakty zastraszeń, pobić oraz innych przestępstw przeciwko 
zdrowiu były zgłaszane i  dokumentowane. Dodatkową trudnością w  ewentualnej 
identyfikacji sprawców było funkcjonowanie żołnierzy sowieckich w  niezależnej 

nadzorujących funkcjonowanie gospodarstw rolnych na przyczółku wynikało, że gospodarstwo 
w Skrzypaczowicach było jednym z lepiej zarządzanych w tym czasie. Pomimo trudnych warunków 
udało się m.in. dokonać części zbiorów i  zasiewów, a  także wypełnić z  nadwyżką kontyngent 
zbożowy. 

12  Łączna powierzchnia stawów wynosiła wówczas około 55 ha.
13  Archiwum Państwowe w Kielcach, Oddział w Sandomierzu, Starostwo Powiatowe Sandomierskie, 

564, Stan obszarów rybnych – stawowych w powiecie sandomierskim po zniszczeniach wojennych, 
Pismo z  Zarządu Gminy w  Łoniowie do PRN w  Sandomierzu w  sprawie stanu gospodarstw 
rybnych, Łoniów, 18 XI 1944 r., s. 1.

14  Ibidem, Stan obszarów rybnych – stawowych w  powiecie sandomierskim po zniszczeniach 
wojennych, Pismo z  Zarządu Gminy w  Łoniowie do Starostwa Powiatowego w  Sandomierzu 
w sprawie stanu gospodarstw rybnych, Łoniów, 9 XII 1944 r., s. 5. 
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„przestrzeni prawnej”. Zgodnie z umową podpisaną 26 lipca 1944 r. pomiędzy ZSRS 
i PKWN osoby służące i pracujące w strukturach: „wojsk radzieckich na terytorium 
Polski, będą podlegać jurysdykcji radzieckiego wodza naczelnego”15. Podobnie jak 
na innych terenach kraju zajętych przez Armię Czerwoną, również na terenie przy-
czółka doszło do przypadków popełnienia zbrodni o charakterze politycznym oraz 
przestępstw o charakterze pospolitym16.

W studiach poświęconych funkcjonowaniu administracji cywilnej na przyczół-
ku sandomierskim Zbigniew Kalandyk zwrócił uwagę na znaczenie faktu stacjo-
nowania, a także związanych z tym potrzeb wojsk sowieckich. Był to jego zdaniem 
jeden z  najważniejszych czynników wpływających na działalność władz państwo-
wych i samorządowych, ale także na sytuację gospodarczą, polityczną i społeczną17. 
Społeczność przyczółka miała trwać w stanie „ucisku przyfrontowego”, który Armia 
Czerwona wywierała na ludność cywilną. Sformułowaniem tym opisywano akty, 
wydarzenia i procesy, których efekty wpływały negatywnie na warunki funkcjono-
wania zbiorowości lub na kondycję (jakość życia) jednostek.

W  realiach braków i  niedoborów z  jakimi mierzyła się tamtejsza społeczność, 
jednym z obowiązków najtrudniejszych do wypełnienia były kontyngenty. Dość do-
brze wyjaśnił to urzędnik Kieleckiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sandomierzu 
w sprawozdaniu opracowanym w październiku 1944 r. W jednym z fragmentów do-
kumentu otwarcie wskazał przyczyny trudności gospodarczych uniemożliwiających 
normalne funkcjonowanie miejscowej ludności, a także wykonywanie nakładanych 
obowiązków. Pisał: „Sytuacja aprowizacyjna terenu jest nad wyraz ciężka, dotąd lud-
ność nie otrzymuje żadnych przydziałów z powodu braku zapasów, bowiem dotąd 
wszystkie kontyngenty zabierała Armia Sowiecka. Na terenie kilku gmin powiatu 

15  Porozumienie między PKWN a rządem ZSRS o stosunkach między radzieckim wodzem naczelnym 
a polską administracją po wkroczeniu wojsk radzieckich na terytorium Polski [w:] Dokumenty 
i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VIII: styczeń 1944 ‒ grudzień 1945, oprac. 
E. Basiński et al., Warszawa 1974, s. 155-157.

16  Zob. m.in.: G. Baziur, Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945-1947, Warszawa 2003; Armia 
Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993. Studia i szkice, red. K. Filip, M. Golon, Borne 
Sulinowo ‒ Bydgoszcz ‒ Gdańsk 2014.

17  Z. Kalandyk, Główne kierunki działalności władz powiatowych i miejskich w Sandomierzu 
w latach 1944-1950, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, nr 3, s. 376-378. Warto podkreślić, że 
według tego badacza drugim, kolejnym czynnikiem, który poważnie wpłynął na różne obszary 
funkcjonowania przyczółka była masowa akcja przesiedleńcza mieszkańców przyfrontowych wsi 
na tereny miejscowości znajdujących się „w  głębi” przyczółka. Podkreślić należy, że u  podstaw 
przeprowadzenia tej akcji leżały cele operacyjne Armii Czerwonej, tj. konieczność rozbudowy 
i  umocnienia infrastruktury obronnej oraz stanowisk do planowanych w  przyszłości działań 
ofensywnych.
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sandomierskiego, które jedynie nie zostały ewakuowane znajduje się ludność ewaku-
owana w ilości dwukrotnie większej od miejscowej, trudno więc praktycznie liczyć 
na zebranie kontyngentowych zbóż z  tego skrawka powiatu. Starostwo Powiatowe 
[w  Sandomierzu] przystąpiło zresztą do akcji. Ludność wyzwolonej części woj[e-
wództwa] kieleckiego wobec zniszczenia zbiorów przez działania wojenne i zabrania 
reszty przez Armię [Czerwoną] może być [aprowizowane] tylko z zewnątrz i na to 
oczekuje”18.

Przechodząc do szczegółów dotyczących kontyngentów nałożonych na miesz-
kańców gminy Łoniów znamy jedynie część obowiązujących limitów19. W grudniu 
1944 r. dokonano np. rozliczenia kontyngentów zbożowych (w kategorii zboża chle-
bowego i pastewnego20) oraz kontyngentu ziemniaczanego. Wykaz (tabela) zawierał 
wymiar towarów odstawionych przez rolników, ale także minimalne normy określo-
ne oddzielnie dla każdej z siedemnastu gmin ujętych w dokumencie21. Największe 
limity w zakresie zboża I kategorii (chlebowego) nałożone zostały na mieszkańców 
gmin: Wilczyce ‒ 683 t., Jurkowice ‒ 641 t., Lipnik ‒ 640 t. i Klimontów ‒ 614 t. Ło-
niów z limitem 422 t. znajdował się w „środku stawki” (ósma wielkość). W liczbach 
bezwzględnych najwięcej zboża odstawiono z gmin: Tursko-Wielkie ‒ 1932 t., Lipnik 
‒ 1248,8 t., Obrazów ‒ 917,9 t. Natomiast procentowo najwięcej zboża w porównaniu 
do obowiązujących limitów odstawiły gminy Lipnik ‒ 195%, Obrazów ‒ 163%, Kli-
montów ‒ 144% i Jurkowice ‒ 139%. Rolnicy w gminie Łoniów zrealizowali „swój” 
kontyngent w znacznie niższej skali (około 60%), odstawiając do spółdzielni 253,8 
t. zboża.

Kontyngentem objęto również ziemniaki stanowiące wówczas niezwykle ważny 
element diety mieszkańców przyczółkowych miast i wsi. Najwyższe limity nałożono 
na gminy: Jurkowice ‒ 852 t., Wilczyce ‒ 828 t., Lipnik ‒ 780 t. i Klimontów ‒ 720 
t. Opierając się na zebranych danych możemy stwierdzić, że w  przypadku każdej 
z wymienionych gmin znacznie przekroczono limity pobranych towarów. Rolnicy 

18 APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Kielcach, 1, Akta z terenu „Przyczółka”, 
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z siedzibą w Sandomierzu, 
[b.m.], 1944 r., s. 122-125.

19 W  listopadzie 1944 r. przedstawiciele władz cywilnych oraz sowieckiej administracji wojskowej 
podpisali w  Sandomierzu dokument dotyczący stanu realizacji kontyngentów żywnościowych 
i  materiałowych na terenie przyczółka. W  protokole wykazano kategorie produktów objętych 
obowiązkowymi dostawami na rzecz wojska sowieckiego. Były to: zboża (żyto, pszenica, jęczmień, 
owies, proso), groch, rośliny oleiste, ziemniaki, warzywa, mięso, jarzyny, jaja oraz słoma i siano.

20 Mieszkańcy gminy Łoniów zostali zobowiązani także do odstawienia kontyngentu tzw. zboża 
pastewnego. W przypadku Łoniowa ustalono limit na poziomie 310 t., który zrealizowano w 57%.

21 W zestawianiu pominięto dane dotyczące gmin Staszów i Zawichost.
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z gminy Jurkowice odstawili 2394 t., tj. 281%, w Wilczycach ‒ 3906 t. (471,7%), Lip-
niku ‒ 1500 t. (192%) i Klimontowie ‒ 3059 t. (424%). 

W przypadku gminy w Łoniowie kontyngent ziemniaczany ustalono na poziomie 
565 t., z czego udało się odstawić 450 t., tj. około 80%. Podobnie więc jak w przypad-
ku kontyngentów zbożowych również kontyngent ziemniaczany nie został, a raczej 
nie mógł zostać w pełni zrealizowany. Z czego wynikały te „trudności”? Odpowiedź 
nie jest prosta, gdyż na wynik końcowy, tj. możliwość wytworzenia oraz „oddania” 
danego produktu składał się szereg czynników. Począwszy od profilu upraw domi-
nujących na danym terenie, poprzez skalę wyeksploatowania polskiej wsi w okresie 
okupacji niemieckiej. W przypadku wsi przyczółkowych niezwykle ważne były rów-
nież zjawiska i procesy zachodzące w II połowie 1944 r. ‒ skala zniszczeń wojennych 
z  sierpnia 1944 r. czy też skutki „ucisku przyfrontowego” wywieranego przez Ar-
mię Czerwoną. Tym samym zdolność zgromadzenia oraz odstawienia danej liczby 
produktu towaru była wypadkową wymienionych oraz całego szeregu czynników 
pominiętych.

Możemy przypuszczać, że niski stopień realizacji kontyngentu zbożowego przez 
mieszkańców gminy Rytwiany (36% zrealizowanego kontyngentu) wynikał ze znacz-
nego poziomu przeludnienia gminy (373% przeludnienia). W przypadku trzech in-
nych gmin o najniższym stopniu realizacji kontyngentu zbożowego, tj. Osieka (37% 
zrealizowanego kontyngentu), Połańca (niespełna 50% zrealizowanego kontyngen-
tu) i Łoniowa czynnikiem decydującym mogły być przede wszystkim skutki znisz-
czeń wojennych, poniesionych w  czasie tzw. wielkiej bitwy o  przyczółek. Przypo-
mnijmy, że były to obszary nadwiślańskie, a więc tereny, które jako pierwsze objęto 
działaniami zbrojnymi22.

22 APS, Powiatowa Rada Narodowa ‒ Wydział Powiatowy w Sandomierzu (PRN ‒ WP Sandomierz), 
1, Sprawozdania miesięczne z działalności PRN w Sandomierzu oraz sprawy organizacyjne rad 
niższych szczebli, Zestawienie liczbowe dotyczące wymiaru zboża chlebowego przekazanego 
administracji wojskowej z terenu części gmin pow. sandomierskiego, Sandomierz, 1944 r., s. 331.
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(Cywilne) władze gminy Łoniów i przebieg tzw. reformy rolnej
Jedną z przyczółkowych gmin był Łoniów, której granice były zbliżone do tych 

z okresu przedwojennego23. W 1945 r. w  jej skład wchodziły 32 gromady24, a   za-
mieszkiwało ją według różnych szacunków od 7600 do 11 000 osób25 oraz czaso-
wo przebywało nie mniej niż 6500 przesiedleńców. Od momentu powstania PKWN 
jednym z najważniejszych elementów walki PPR o uchwycenie władzy w kraju było 
także przejęcie jej na szczeblach niższych ‒ gromadzkim, gminnym, miejskim i po-
wiatowym. W przypadku ziemi sandomierskiej było to trudne o tyle, że w okresie 
przedwojennym ruch komunistyczny nie był obecny wśród tamtejszej społeczności. 
Bronisław Bełczewski ‒ działacz partii komunistycznej odpowiedzialny za koordyno-
wanie procesu zawłaszczenia władzy w tym rejonie wspominał w latach sześćdziesią-
tych XX w.: „Obszar przyczółka był rejonem wybitnie rolniczym, a przy tym i siedli-
skiem licznej grupy obszarnictwa (…), nieliczne i niewielkie ośrodki przemysłowe, 
skupiające nikłą grupę robotników ‒ nie miały tu w zasadzie większego znaczenia 
politycznego26”. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkańcy tych terenów tra-
dycyjnie popierali polityków oraz działaczy ugrupowań chłopskich. W okresie mię-
dzywojennym partią o najsilniejszych wpływach było Stronnictwo Ludowe. Sytuacja 
ta przełożyła się również na okres okupacji niemieckiej, kiedy to podziemny ruch lu-
dowy zdołał utworzyć struktury cywilne i zbrojne na terenie szeregu gmin wiejskich. 
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja partii komunistycznej (PPR), która w regionie 
sandomierskim miała niewielkie wpływy ograniczone do pojedynczych skupisk rze-
mieślników i robotników.

23 W 1921 r. w granicach gminy Łoniów znajdowały się wsie: Bazów, Chodków, Gągolin, Gieraszowice, 
Grabina, Jasienica, Krowia Góra, Królewice, Łążek, Łoniów, Nietuja, Piotrówka, Przewoźnik, 
Ruszcza, Skrzypaczowice, Skwirzowa, Sulisławice, Suliszów, Świniary, Tarnówka, Trzebiesławice, 
Wnorów, Wojcieszyce, Wólka Gieraszowska, Wygnanów, Wymysłów, Zawidza, Zgórsko, Żurawica. 
Ponadto folwarki należące do rodzin ziemiańskich w  Bazowie, Łoniowie, Piasecznie, Ruszczy, 
Skrobnie, Skrzypaczowicach, Skwirzowej, Suliszowie, Trzebiesławicach, Wnorowie, Zawidzy 
i Żurawicy. Mniej liczne społeczności zamieszkiwały na terenie 16 kolonii oraz 3 osad ‒ zob. K. 
Fedorowski, Represje Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu wobec 
Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1944-1956. Problematyka personalno-organizacyjna, 
„Studia Sandomierskie. Teologia–Filozofia–Historia” 2012, t. 19, nr 1, s. 10.

24 Bardo, Bogoria, Chodków Nowy, Chodków Stary, Gągolin, Gieraszowice, Jasienica, Jeziory, Kąty, 
Królewice, Krowia Góra, Łoniów, Otoka, Łążek, Piaseczno, Ruszcza, Suliszów, Nietuja, Sulisławice, 
Skwirzowa, Skrzypaczowice, Świniary, Trzebiesławice, Wnorów, Wojcieszyce, Zawidza, Zgórsko 
i Żurawica.

25 APS, Akta gminy Łoniów (AG Łoniów), 3, Księga uchwał gminy Łoniów, Wykaz gromad gminy 
Łoniów, Łoniów, [b.d.], s. 16-17.

26 B. Bełczewski, Pierwsze dni, Warszawa 1964, s. 55.



141

Od września 1944 r. prowadzona była na terenie przyczółka intensywna dzia-
łalność polityczna ukierunkowana na uchwycenie władzy w regionie. Celowi temu 
podporządkowane było funkcjonowanie propagandy oraz w znacznej mierze funk-
cjonowanie aparatu bezpieczeństwa państwa. Sytuacja PPR na terenie gminy Ło-
niów w II połowie 1944 r. była analogiczna jak w przypadku innych rejonów. Partia 
komunistyczna nie mogła tam liczyć na poparcie społeczne. Początkowo werbunek 
był prowadzony wśród określonych grup mieszkańców wsi ‒ robotników rolnych, 
pracowników w  likwidowanych folwarkach27. Z  tą misją do Łoniowa delegowany 
był Alojzy Słotwiński28. Zadanie to wykonał dość sprawnie, ukazując jednocześnie 
charakter nowej władzy. W zleconej akcji werbunkowej miał bowiem posłużyć się 
najprostszym z mechanizmów ‒ przekupstwem. W zamian za podpisanie deklaracji 
werbunkowych obiecał robotnikom rolnym w Łoniowie przyznanie „dobrej ziemi” 
w ramach tzw. reformy rolnej. Jak przyznał Bronisław Bełczewski, na tak postawione 
pytanie robotnicy gremialnie wstąpili do PPR, nie mając jednocześnie pojęcia o roli 
i zadaniach partii”29.

W  dniu 6 października 1944 r. zorganizowano w  Łoniowie propagandowe ze-
branie, którego oficjalnym gospodarzem był Stanisław Klimkiewicz (wójt gminy), 
a wśród honorowych gości znaleźli się nieznany z imienia sowiecki wojskowy oraz 
Bronisław Bełczewski ‒ przedstawiciel KC PPR oraz delegat PKWN. Przemówienia 
27 Bronisław Bełczewski wskazał: „Z pobieżnie wykonanej analizy [sytuacji polityczno-społecznej] 

przyczółka wypływał zasadniczy wniosek: przy dużej liczbie folwarków istniała pokaźna grupa 
robotników rolnych i ona właśnie winna stanowić potencjalną siłę dla szeregów naszej Partii jako 
element najbliższy klasie robotniczej. Organizacja partyjna musi zatem dotrzeć przede wszystkim 
do środowisk robotników rolnych” ‒ zob. Ibidem, s. 56.

28 Alojzy Słotwiński ‒ s. Piotra i  Pauliny z  d. Mulik, ur. 9 VI 1916 r. w  m. Lesko. Ukończył  
6 lub 7 klas szkoły powszechnej oraz trzyletnią szkołę zawodową (stolarz). W  czasie okupacji 
niemieckiej do 1941 r. przebywał w  Lesku. Następnie w  Sandomierzu, gdzie pracował jako 
stolarz. W 1944 r. został przyjęty do partii komunistycznej (PPR), następnie wyrzucony wstąpił 
do PPS. Od 1948 r. w PZPR. Od września 1944 r. pełnił obowiązki zastępcy kierownika PUBP 
w  Sandomierzu. W  1949 r. toczyło się przeciwko niemu śledztwo w  sprawie o  współpracę 
z przedstawicielami niemieckich władz okupacyjnych oraz o działanie na szkodę narodu polskiego 
(brak dokumentów zawierających informacje o rezultacie zakończonego śledztwa) ‒ zob. AIPN 
Ki, WUSW Kielce, 104/1, Kartoteka ewidencyjna funkcjonariuszy MO i  SB Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych w  Kielcach, Karta z  kartoteki ewidencyjnej funkcjonariuszy MO 
i SB WUSW w Kielcach dot. Alojzego Słotwińskiego; Ibidem, 103/2650, Akta osobowe Alojzego 
Słotwińskiego s. Piotra ‒ funkcjonariusza MO, Wniosek o mianowanie Alojzego Słotwińskiego na 
stanowiska zastępcy kierownika PUBP w Sandomierzu, Sandomierz, 20 IX 1944 r., s. 3; Ibidem, 
013/4098, Akta śledztwa dot. m.in. Alojzego Słotwińskiego s. Piotra o kierowanie w latach 1943-
1944 domem publicznym w Sandomierzu, Pismo z KW MO w Kielcach do zastępcy szefa WSW 
w Kielcach w sprawie Alojzego Słotwińskiego, s. Piotra, Kielce, 17 VII 1972 r., s. 49. 

29 B. Bełczewski, Pierwsze…, s. 138. Przewodniczącym pierwszego Komitetu Folwarcznego PPR 
w Łoniowie został Marian Grzesiak.
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obu gości miały zbieżne cele ‒ ukazania Armii Czerwonej jako „wyzwoliciela Polski”, 
a PKWN jako jedynej władzy mogącej doprowadzić do odbudowy Polski po wojnie. 
Wojskowy zapewniał, że Armia Czerwona stacjonująca na terenie Polski występuje 
w roli „oswobodziciela od najeźdźcy niemieckiego”. Działania militarne stanowiły 
element szerszej polityki zmierzającej do „pojednania [przez ZSRS] narodów sło-
wiańskich”. Mówca odniósł się również do spraw wewnętrznych w kraju. Jako ofi-
cjalny przedstawiciel Armii Czerwonej wskazał, że w interesie mieszkańców gminy 
Łoniów winno leżeć popieranie tylko „silnego bloku partii PPR”30.

Głos zabrał również sam Bronisław Bełczewski. Jego przemówienie miało nieco 
inny wydźwięk. W pierwszej części przedstawił jednostronną, negatywną ocenę II 
Rzeczypospolitej. Skupił się na wykazaniu braków i porażek jej kolejnych rządów. 
Mówiąc o wybuchu II wojny światowej starał się udowodnić: „niedołęstwo Rządu 
Polskiego do 1939 r. i upadek Państwa Polskiego przez fałszywe i podstępne wpro-
wadzenie Narodu Polskiego w błąd”. Jedną z przyczyn wybuchu II wojny światowej 
widział w postawie władz Polski. Przemilczał jednocześnie rolę ZSRS oraz działania 
Armii Czerwonej podjęte we wrześniu 1939 r. Potwierdza to jednoznacznie propa-
gandowy i polityczny cel tego spotkania. Zapis przebiegu wiecu pokazuje również 
stopień zależności przedstawicieli władz cywilnych (PKWN) od ZSRS31.

Partia komunistyczna prowadziła działalność polityczną także za pośrednictwem 
podległych jej organizacji politycznych. W  środowisku wiejskim działalność taką 
prowadzono za pośrednictwem tzw. czerwonego lub lubelskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Na początku grudnia 1944 r. w Łoniowie odbył się I Wojewódzki Zjazd tej or-
ganizacji. Wydarzenie było istotne przede wszystkim ze względów propagandowych. 
Do Łoniowa przybyć miało od 200 do 300 delegatów. Obradom przewodniczył Jó-
zef Maślanka32 sprawujący wówczas funkcję wojewody kieleckiego. Podczas zjazdu 

30 Mowa o  Polskiej Partii Robotniczej oraz stronnictwach zależnych, tj. Stronnictwie Ludowym, 
Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwie Demokratycznym, w przyszłości również Stronnictwie 
Pracy.

31 APK, KW PPR Kielce, 1, Akta z  terenu przyczółka, Opis przebiegu spotkania w  Łoniowie 
w październiku 1944 r., Łoniów, 9 X 1944 r., s. 9.

32 Józef Maślanka – ur. 20 V 1883 r. w miejscowości Przyborów. W okresie I wojny światowej żołnierz 
II Brygady Legionów Polskich. W II Rzeczypospolitej działacz chłopski, członek Związku Młodzieży 
Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”. W latach 
trzydziestych XX w. był jednym z  ważniejszych działaczy opowiadających się za zjednoczeniem 
stronnictw ludowych. Przez krótki okres był członkiem Stronnictwa Ludowego, następnie zawieszony 
w  prawach członka za prowadzenie działalności frakcyjnej. Przywrócony do SL był jednym 
z ważniejszych polityków zaangażowanych w organizację strajku chłopskiego w 1937 r. W dekadzie 
lat trzydziestych XX w. był więziony za działalność polityczną. W okresie poprzedzającym wybuch II 
wojny światowej zasiadał we władzach wojewódzkich SL w Kielcach. W czasie okupacji niemieckiej 
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przyjęto szereg decyzji zbieżnych z kierunkiem polityki realizowanym przez PPR. 
Delegaci udzielili poparcia dla realizacji dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowa-
dzeniu reformy rolnej oraz skrytykowano działalność polityczną Stanisława Miko-
łajczyka ‒ przywódcy rzeczywistego ruchu ludowego. Podczas zjazdu w Łoniowie ze 
strony władz i delegatów padły również wiernopoddańcze deklaracje wobec ZSRS 
oraz zapewnienia o lojalności wobec partii komunistycznej w kraju33.

W obu przypadkach ‒ tak PPR jak i SL, nie znamy dokładnej liczby członków. We-
dług wspomnień Bronisława Bełczewskiego w grudniu 1944 r. partia komunistyczna 
liczyła około 850 członków, zorganizowanych w 2 Komitetach Powiatowych PPR ‒ 
stopnickim i opatowskim, 2 Komitetach Miejskich PPR ‒ w Sandomierzu i Staszowie 
oraz w 7 Komitetach Gminnych34.

Ważnym „instrumentem” służącym osiąganiu celów politycznych przez partię 
komunistyczną były struktury policji politycznej ‒ aparatu bezpieczeństwa państwa. 
Centrala (Resort Bezpieczeństwa Publicznego) stanowiła integralną część PKWN. 
Na terenie przyczółka sandomierskiego tworzenie struktur bezpieczeństwa rozpo-
częto bezpośrednio po wkroczeniu Sowietów. Osobą odpowiedzialną za to był Hi-
polit Duljasz ‒ szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach 
(z  siedzibą w  Sandomierzu). W  październiku 1944 r. w  Sandomierzu utworzono 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu pod dowództwem 
Romana Parlickiego. W przypadku Łoniowa nie zdecydowano się na założenie lo-
kalnych struktur „bezpieki” ‒ np. Gminnego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 
Wynikało to zapewne z  faktu bliskości Łoniowa i Sandomierza, słabości kadrowej 
pierwszych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego oraz penetracji tych terenów 
przez funkcjonariuszy sowieckich organów bezpieczeństwa publicznego. Symbola-
mi tego są choćby losy osób zatrzymanych i wywiezionych do ZSRS, a także ślady 
i relacje świadczące o funkcjonowaniu na tych terenach polowych obozów NKWD35.

początkowo działał w ramach konspiracyjnego SL, od 1943 r. współpraca ta ulegała stopniowemu 
rozluźnieniu. W  1944 r. rozpoczął współpracę z  działaczami komunistycznymi. W  okresie 
instalowania władzy komunistycznej w kraju był jednym z bardziej rozpoznawalnych  rzeczników 
nawiązania i  utrzymywania „współpracy” z  PPR na terenie Kielecczyzny. Po zakończeniu wojny 
pełnił szereg eksponowanych (zewnętrznych) funkcji. Był m.in. ministrem administracji publicznej 
w Rządzie Tymczasowym RP, posłem do Krajowej Rady Narodowej i Sejmu Ustawodawczego oraz 
członkiem władz centralnych koncesjonowanego SL. Od 1949 r. zasiadał Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego. Zmarł w 1968 r. w Warszawie  – za: [b.a.], Józef Maślanka [hasło biograficzne], Oficjalna 
strona internetowa Biblioteki Sejmowej ‒ Baza danych „Parlamentarzyści”, źródło Internet: https://
tiny.pl/91nwj, dostęp on-line [16 I 2022 r.].

33 J. Naumiuk, Początki władzy ludowej na Kielecczyźnie 1944-1947, Lublin 1969, s. 49-50.
34 B. Bełczewski, Pierwsze…, s. 245.
35 Jeden z takich obozów został zlokalizowany w okolicach wsi Byszówka 
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Mieszkańcy gminy Łoniów również znajdowali się w tzw. zainteresowaniu ope-
racyjnym UB. Na terenie gminy dochodziło do zatrzymań osób zaangażowanych 
w  działalność niepodległościową lub uznanych przez władze komunistyczne za 
środowiska wrogie „nowej władzy”. W  jednym z  raportów Referatu Informacji 
i Propagandy Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu o mieszkańcach gminy 
Łoniów pisano, że znajdują się tam jednostki bardzo szkodliwie oddziaływujące 
na społeczeństwo, czego skutkiem jest narastanie złowrogiego nastawienia wobec 
PKWN i jego pracowników36. W II połowie 1944 r. doszło również do pierwszych 
aresztowań. Niestety, z powodu nieprzetrwania części źródeł do naszych czasów 
nie znamy szczegółowych informacji o  „działaniach” podjętych przez sando-
mierskie UB na terenie gminy. Od września 1944 r. pełnomocnikiem „bezpieki” 
w gminie był Leon Koźbiał37. Na liście płac funkcjonariuszy PUBP w Sandomierzu 
z września 1944 r. figurował z uposażeniem w wysokości 600 zł jako „przodow-
nik KW Łoniów”. Zapis ten oznaczał, że odpowiadał za tzw. kontrwywiad (fak-
tycznie za prowadzenie całości prac operacyjnych na terenie gminy)38. Wydaje się, 
że jego faktyczną rolą było przede wszystkim gromadzenie i  przekazywanie do 
Sandomierza informacji o  nastrojach społecznych panujących w  gminie, w  tym 

36 APS, PRN – WP Sandomierz, 1, Sprawozdania miesięczne z  działalności PRN w  Sandomierzu 
oraz sprawy organizacyjne rad niższych szczebli, Sprawozdanie okresowe Referatu Informacji 
i Propagandy Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu, Sandomierz, 1 XII 1944 r., s. 353-354, 
356.

37 Leon Koźbiał ‒ s. Józefa i  Elżbiety, ur. 16 VIII 1919 r. w  Mińsku. Wychowywał się na 
Wileńszczyźnie. W  latach trzydziestych XX w. pracował w Warszawie, gdzie nawiązał kontakty 
z  członkami KPP. W 1938 r. został zatrzymany oraz skazany na karę więzienia za prowadzenie 
działalności komunistycznej. Po wybuchu II wojny światowej przebywał w Warszawie. Za próbę 
przekroczenia granicy sowieckiej został osadzony na dwa lata w więzieniu. W 1943 r. zamieszkał 
w Sandomierzu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej złożył podanie o przyjęcie do służby w organach 
bezpieczeństwa publicznego (PUBP w  Sandomierzu). Pełnił rolę swoistego „pełnomocnika”; 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na terenie gminy Łoniów. Leon Koźbiał zmarł w maju 1945 
r. w  wyniku śmiertelnego, przypadkowego postrzału z  broni Jerzego Kobusa ‒ funkcjonariusza 
MO w Sandomierzu ‒ zob. AIPN Ki, WUSW Kielce, 103/2150, Akta osobowe Leona Koźbiała, s. 
Józefa ‒ funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa, Kwestionariusz osobowy dot. Leona 
Koźbiała, Łoniów, 12 X 1944 r., s. 8-9; Ibidem, Wojewódzka Prokuratura Rejonowa w Kielcach, 
30/255, Akta nadzoru w sprawie Jerzego Kobusa ‒ funkcjonariusza MO podejrzanego o przyjęcie 
łapówki i  śmiertelne postrzelenie, Postanowienie o  zastosowaniu środka zapobiegawczego ‒ 
tymczasowego aresztowania dot. Jerzego Kobusa, Kielce, 23 VII 1945 r., s. 4.

38 Wojciech Frazik w swoim szkicu na temat początków UB na Kielecczyźnie wśród najważniejszych 
obszarów pracy operacyjnej „bezpieki” w  latach 1944-1945 wymieniał m.in. zwalczanie 
wywiadu niemieckiego i  środowiska volksdeutschy, rozpracowywanie struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego, zwalczanie wpływów duchowieństwa oraz prowadzenie obserwacji osób 
podejrzanych oraz ewidencjonowanie i  archiwizowanie prowadzonych prac ‒ zob. W. Frazik, 
Wstęp [w:] Twarze kieleckiej bezpieki. Wystawa, oprac. M. Komaniecka, Kraków 2007, s. 8-9.
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personaliach oraz działalności osób podejrzanych o działalność przeciwko władzy 
komunistycznej.

W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej zachowała się nieliczna dokumentacja 
spraw operacyjnych prowadzonych przez sandomierskie struktury UBP w II połowie 
1944 r. Przykładem była przywołana sprawa zatrzymania Mieczysława Stokowskiego, 
komisarza jednego z  gospodarstw rolnych. Interesującą pozostaje również historia 
aresztowania Zofii Gryl, mieszkanki Łoniowa ‒ pomówionej o  współpracę i  utrzy-
mywanie kontaktów z niemieckimi żołnierzami w czasie II wojny światowej. Jesienią 
1944 r. Zofia Gryl pracowała w Urzędzie Gminnym w Łoniowie jako szeregowy pra-
cownik biurowy. Była osobą znaną lokalnej społeczności. W czasie wojny i okupacji 
niemieckiej przebywała w Łoniowie i podobnie jak inni, również ona podejmowała 
różne próby zarobkowania. Parała się handlem podstawowymi artykułami spożywczy-
mi (warzywa, pieczywo), ale także nielegalnym szmuglem. Wraz z matką np. odpłatnie 
prały odzież żołnierzy niemieckich. To ostatnie zajęcie stało się podstawą oskarżenia, 
a następnie osadzenia Zofii Gryl w sandomierskim więzieniu39.

Wiarygodność donosu stopniowo była obalana przez treść zeznań osób trzecich, 
pamiętających jej postawę w czasu wojny i okupacji niemieckiej. Wynikało z nich, 
że Zofia Gryl nie współpracowała z Niemcami. Przeciwnie, utrzymywała dobre re-
lacje z  członkami podziemia niepodległościowego, którym udzielała pomocy (np. 
oddawała żywność). Potrafiła również zachować dyskrecję w zakresie wiedzy posia-
danej o personaliach osób zaangażowanych w działalność niepodległościową. Pomi-
mo tego osadzona przebywała w sandomierskim więzieniu około dwóch miesięcy. 
W połowie grudnia 1944 r. napisała prośbę do kierownictwa PUBP w Sandomierzu: 
„Obecnie znajduję się w więzieniu już siódmy tydzień. Ponieważ od najmłodszych 
lat mam do czynienia z płucami, a  teraz też czuję się bardzo źle, gdyż lekarz wię-
zienny badał mnie i stwierdził, że muszę się leczyć, gdyż zagraża mi gruźlica płuc. 
Uprzejmie proszę o łaskawe przyśpieszenie sprawy mojej, gdyż nie czuję się winną”40. 
Mury sandomierskiego więzienia opuściła na początku 1945 r.

Przypadek Zofii Gryl potwierdza fakt prowadzenia działalności operacyjnej przez 
funkcjonariuszy UPB na terenie gminy. Odnosi się również do sfery historii społecz-
nej. Ukazuje bowiem siłę plotki i pomówienia jako rzeczywistego zagrożenia dla ów-

39 AIPN Ki, WUSW Kielce, 013/1951, Akta śledztwa w sprawie współpracy z niemieckimi władzami 
okupacyjnymi prowadzonego przeciwko Zofii Gryl, Dokument dot. Zofii Gryl, Sandomierz, 
[b.m.], s. 3-4.

40  Ibidem, List Zofii Gryl do kierownictwa PUBP w Sandomierzu z prośbą o przyśpieszenie śledztwa, 
Sandomierz, 16 XII, s. 24.
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czesnych mieszkańców. Ówczesna „rzeczywistość strachu i  zagrożenia”41 towarzy-
sząca procesowi instalowania władzy komunistycznej powodowała, że na wszelkie 
tego typu sygnały „nowa władza” reagowała niezwykle gwałtownie.

We wrześniu 1944 r. w Łoniowie ustanowiono Posterunek Milicji Obywatelskiej. 
Wydaje się, że w przypadku mniejszych miejscowości takich jak Łoniów to właśnie 
funkcjonariusze MO stanowili podstawowy organ bezpieczeństwa państwa. Byli 
oni wykorzystywani do zwalczania przestępstw pospolitych, ale uczestniczyli także 
w akcjach represyjnych prowadzonych przeciwko członkom Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Ówczesny status MO jako rzeczywistego elementu aparatu bezpieczeń-
stwa państwa podległego władzy partii komunistycznej, a  przy tym zależnego od 
sowieckiej administracji wojskowej potwierdza fragment raportu z  inspekcji prze-
prowadzonej w KW MO w Sandomierzu. Przedstawiciele Komendy Głównej MO 
przywołali w nim stanowisko jednego z sowieckich komendantów wojennych: „Ko-
mendant wojenny mówi o Milicji jak o swojej pomocniczej organizacji. On Milicję 
uzbroił częściowo, zazwyczaj karmi – częściowo nawet umundurował. Posterunki 
wyrzucają, a nowe powołują do pracy zupełnie według widzimisię kpt. Popowa. Kpt. 
Popow ma pretensję, że Milicja niezdecydowanie i bojaźliwie walczy z reakcją. Mnie 
prosił kpt. Popow by Milicji nic nie dawać, on ją zabezpieczy »U mnie musi być Mi-
licja ubrana i uzbrojona bez waszej pomocy«42.

W Łoniowie Posterunek MO ustanowiono w II połowie 1944 r. Komendantem 
został Stefan Kucwaj43, a zastępcą Józef Rębacz. Obsada posterunku w tym czasie nie 

41 Na temat wojennej i powojennej rzeczywistości zdominowanej przez poczucie strachu, a raczej 
różnego rodzaju strachów interesująco pisał przede wszystkim prof. Marcin Zaremba ‒ zob.:  
M. Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.

42 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w  Warszawie (AIPN), Komenda Główna Milicji 
Obywatelskiej w  Warszawie (KG MO Warszawa), 1550/741, Milicja Obywatelska województwa 
kieleckiego ‒ działalność aparatu polityczno-wychowawczego, Raport nr 6 dotyczący inspekcji 
przeprowadzonej w  Komendzie Wojewódzkiej MO w  Sandomierzu, [Sandomierz], 10 I  1945 
r.,[b.p.].

43 Stefan Kucwaj ‒ s. Walentego i Marii z d. Reczek, ur. 16 IX 1912 r. w m. Świniary. Skończył 7 klas 
szkoły powszechnej. Był absolwentem Centralnej Szkoły Podoficerów KOP w Osowcu. W latach 
1934-1938 służył w  wojsku polskim (38 Pułk Piechoty, Batalion KOP „Borszczów”). Walczył 
w  wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Przez krótki okres przebywał w  niemieckim obozie 
jenieckim. Po powrocie w  strony rodzinne działał w  konspiracji niepodległościowej. Związany 
był z  ruchem ludowym, służył w szeregach BCh. W II połowie 1944 r. wstąpił do MO ‒ pełnił 
m.in. obowiązki komendanta Posterunku MO w Łoniowie, Obrazowie i Osieku. Należał do tzw. 
czerwonego SL. W 1947 r. wyrzucony ze służby z powodów politycznych. Głównym powodem 
było zaangażowanie rodzonego brata w prowadzenie działalności PSL na terenie Łoniowa ‒ zob. 
AIPN Ki, WUSW Kielce, 6/2154, Akta osobowe Stefana Kucwaja s. Walentego ‒ funkcjonariusza 
MO, Wniosek o wydalenie Stefana Kucwaja ze służby w MO, Sandomierz, 17 II 1947 r., [b.p.].
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przekroczyła 20 osób. Jak wynika z zachowanych list płac milicjantami byli: Mieczy-
sław Bator44, Jan Błasiak45, Stanisław Błasiak, Stanisław Ciosek, Władysław Dąbek, 
Jan Duda, Stanisław Dziedzic, Bronisław Grabowski, Mieczysław Hara (Chara), Jó-
zef Jagodziński, Stanisław Jarosz, Stanisław Kalina, Józef Kosiur, Jan Malecki, Józef 
Przybyś, Władysław Sarzyński46, Stanisław Twaróg, Marian Warych, Józef Wrona47.

Centrum rzeczywistej władzy znajdowało się wśród członków partii komu-
nistycznej (PPR) w  kraju, którzy utrzymywali kontakt z  przedstawicielami partii 
bolszewickiej. Na płaszczyźnie krajowej funkcjonowali oni za szeregiem instytucji 

44 Mieczysław Bator ‒ s. Ignacego i Kunegundy z d. Furmańskiej, ur. 17 III 1921 r. w m. Łoniów. 
W  okresie II RP ukończył 6 klas szkoły powszechnej. W  czasie II wojny światowej i  okupacji 
niemieckiej służył w  szeregach BCh (ps. Róża). W  latach 1944-1952 r. funkcjonariusz MO. 
W  stycznia 1946 r. wstąpił do PPR, a  następnie był w  PZPR. Od września 1944 r. służył 
w  Posterunku MO w  Łoniowie, później w  posterunkach MO w  Obrazowie, Klimontowie, 
Wilczycach (komendant), Staszowie (komendant). W trakcie służby był kilkakrotnie awansowany 
oraz kierowany na resortowe szkolenia. Zwolniony ze służby w  MO z  powodów politycznych, 
jako członek konspiracyjnych organizacji niepodległościowych ‒ zob. Ibidem, 104/1, Kartoteka 
ewidencyjna funkcjonariuszy MO i  SB WUSW w  Kielcach, Karta z  kartoteki ewidencyjnej 
funkcjonariuszy MO i SB WUSW w Kielcach dot. Mieczysława Batora, s. Ignacego.

45 Jan Błasiak (także jako Stanisław [Jan] Błasiak) ‒ s. Piotra i Marianny z d. Kaweckiej, ur. 17 XII 
1920 r. w Gągolinie. Ukończył Szkołę Powszechną w Chodkowie, a następnie przystąpił do kursu 
korespondencyjnego w Warszawie. Od 19 VIII 1944 r. funkcjonariusz Posterunku MO w Łoniowie. 
Formalne podanie o przyjęcie do służby złożył do władz powiatowych MO dopiero w dniu 5 X 
1944 r. W grudniu 1948 r. został zwolniony ze służby w MO na własną prośbę ‒ zob. Ibidem, 6/277, 
Akta personalne Jana Błasiaka, s. Piotra ‒ funkcjonariusza MO, Przebieg służby Jana Błasiaka s. 
Piotra, Sandomierz, [b.d.], s. 48, także: Ibidem, 6/4261, Akta Stanisława Błasiaka ‒ funkcjonariusza 
MO, Życiorys Stanisława Błasiaka s. Piotra, Łoniów, 7 IX 1944 r., s. 2.

46 Władysław Sarzyński ‒ s. Wincentego i Józefy z d. Adamczyk, ur. 18 VIII 1907 r. w m. Jasienica. 
Ukończył szkołę powszechną w Świniarach. W 1929 r. zmobilizowany do służby wojskowej, którą 
odbywał w 2 Pułku Łączności w Jarosławiu. Uczestniczył w wojnie obronnej w szeregach jednej 
z jednostek wchodzących w skład 22 Dywizji Piechoty Górskiej. Przebywał w niewoli niemieckiej. 
Po powrocie w  strony rodzinne włączył się w  działalność niepodległościową. Był członkiem 
lokalnych struktur BCh ‒ pseudonim „Warner”. Do służby w MO przyjęty 1 IX 1944 r. Przypadkowo 
postrzelony powrócił do służby w MO w 1946 r. W 1947 r. przeniesiony w stan spoczynku ‒ zob. 
Ibidem, 6/3934, Akta dotyczące Władysława Sarzyńskiego, s. Wincentego ‒ funkcjonariusza MO, 
Ankieta dotycząca Władysława Sarzyńskiego, Sandomierz, 13 VI 1946 r., s. 4-7.

47 Józef Wrona ‒ s. Jana i  Marii z  d. Bar, ur. 4 III 1915 r. w  m. Gieraszowice. Ukończył szkołę 
podstawową w Sulisławicach. Odbył służbę wojskową w 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich 
w  Jarosławiu, a  następnie został skierowany na kurs dla podoficerów. Po ukończeniu kursów 
służył m.in. w Batalionie KOP „Dederkały”. W 1939 r. został przydzielony do 2 Pułku Piechoty 
Legionów, w  szeregach którego uczestniczył w  wojnie obronnej. Powrócił w  strony rodzinne. 
Na ziemi sandomierskiej włączył się w  działalność niepodległościową jako członek Batalionów 
Chłopskich. Po ustanowieniu przyczółka sandomierskiego służył w  szeregach MO. W  maju 
1945 r. zdezerterował z  bronią służbową. Ujawnił się w  sierpniu 1945 r. Jak podawał, porzucił 
służbę z  obawy przed zatrzymaniem przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa państwa ‒ 
zob. Ibidem, 6/2079, Akta dotyczące Józefa Wrony, s. Jana ‒ funkcjonariusza MO, Życiorys Józefa 
Wrony, Łoniów, 1944 r., s. 2.
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i organów fasadowych. Niewątpliwie najważniejszą z nich był w tym czasie PKWN. 
Analogicznie wyglądała sytuacja w przypadku formowania się władz wojewódzkich, 
powiatowych, miejskich i gminnych. Tam również pomimo odtwarzania zarządów 
gminnych i miejskich, starostw powiatowych czy urzędów wojewódzkich rzeczywi-
ste lokalne centra decyzyjne znajdowały się w kręgu członków komitetów wojewódz-
kich, powiatowych, miejskich i  gminnych PPR. Przykładem tego była podwójna 
afiliacja Bronisław Bełczewskiego występującego na przyczółku jako pełnomocnik 
PKWN, a przede wszystkim jednak jako delegat KC PPR.

W II połowie 1944 r. obowiązki wójta48 gminy Łoniów sprawował Stanisław Klim-
kiewicz. Nie znamy szczegółów towarzyszących okolicznościom powołania zarządu 
gminy, czy utworzenia gminnej rady narodowej49. Być może w przypadku Łonio-
wa zastosowano w tym czasie scenariusz, o którym w latach sześćdziesiątych XX w. 
wspominał Bronisław Bełczewski. Twierdził wówczas, że w tym czasie stał na stano-
wisku, aby tworzenie niższych szczebli rad narodowych opóźniać aż do momentu: 
„powstania lokalnych organizacji PPR lub wyłonienia się postępowych grup spo-

48 W krótkim okresie od sierpnia do września 1944 r. funkcję wójta mógł pełnić Jan Błasiak. W okresie 
okupacji niemieckiej był on zaangażowany w  działalność niepodległościową jako członek 
konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego oraz działał w lokalnych strukturach Delegatury Rządu 
RP. Po wycofaniu się wojsk niemieckich dysponował swoistym „mandatem” z  czasów okupacji 
i  prawdopodobnie krótko występował w  roli osoby pełniącej obowiązki wójta. We wrześniu 
lub październiku 1944 r. oficjalnie rolę tę pełnił Stanisław Klimkiewicz, utrzymujący kontakty 
z czerwonym SL i zaakceptowany przez PPR. Z kolei Jan Błasiak (s. Andrzeja) w 1945 r. został 
członkiem gminnych władz Polskiego Stronnictwo Ludowego. Był również zarejestrowany przez 
funkcjonariuszy PUBP w Sandomierzu jako osobowe źródło informacji (kategoria: informator). 
W dniu 16 X 1947 r. szef PUBP w Sandomierzu podpisał postanowienie o zakończeniu współpracy 
z  powodu tego że: „[Informator] nie nadaje się do współpracy, na spotkania nie przychodzi 
i z powierzonych mu zadań nie wywiązuje się, jest mało wyrobiony politycznie” ‒ zob. AIPN Ki, 
WUSW Kielce, 005/74, Teczka personalna tajnego informatora ps. „Szczery” dot. Jana Błasiaka 
s. Andrzeja, Postanowienie szefa PUBP w  Sandomierzu o  rozwiązaniu współpracy z  Janem 
Błasiakiem s. Andrzeja, Sandomierz, 16 X 1947 r., s. 6. W podaniu Stefana Kucwaja z 10 X 1944 
r. skierowanego do kierownictwa KP MO w Sandomierzu o przyjęcie do Milicji wnioskodawca 
powołał się na wstawiennictwo Jana Błasiaka, którego tytułował mianem wójta gminy Łoniów ‒ 
zob. Ibidem, 6/2154, Akta osobowe Stefana Kucwaja s. Walentego ‒ funkcjonariusza MO, Pismo 
Stefana Kucwaja do Komendy Powiatowej MO w Sandomierzu, Sandomierz, 10 X 1944 r., s. 3.

49  J. Naumiuk, Początki…, s. 59. Autor wskazał, że Gminna Rada Narodowa w Łoniowie powstała 
przed 10 X 1944 r. i początkowo liczyła 16 radnych. Według zapisów Ustawy z dnia 11 IX 1944 
r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. 1944, nr 5, poz. 22) do kompetencji 
terenowych rad narodowych należało: „Art. 28 pkt 1) planowanie działalności publicznej, 
w  szczególności: ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w  naturze; 2) kontrola działalności 
organów wykonawczych (państwowych i  samorządowych) z  punktu widzenia legalności, 
celowości i  zgodności z  zasadniczą linią działalności KRN; 3) powoływanie samorządowych 
organów wykonawczych; 4) zawieranie umów w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zbycia, zmiany lub 
obciążenia majątku ruchomego”.
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łecznych wśród miejscowej ludności. Byłem natomiast za koncepcją organizowania 
urzędów gminnych i powoływania odpowiednich ludzi na stanowiska wójtów i se-
kretarzy, ponieważ łatwiej było zmienić jednego czy dwóch działaczy, niż odwoływać 
nowo wybrane rady”50.

Zakładając, że pierwszym organem władzy na terenie gminy były ‒ wójt i zarząd 
gminy trudno jednoznacznie wskazać, które z  zadań leżących w  ich gestii trakto-
wano jako priorytetowe. Wydaje się, że był to raczej szeroki zakres prac, których 
celem było zapewnienie podstawowych warunków umożliwiających przeżycie je-
sieni i zimy 1944/1945 mieszkańcom gminy i czasowym osiedleńcom sprowadzo-
nym z przyfrontowych wsi. Ważne znaczenie miała kwestia utrzymania komunikacji 
i aprowizacji, uruchomienia podstawowej sieci służby sanitarnej oraz zapewnienie 
możliwości działania pomocy społecznej.

Znając ogólne realia panujące w II połowie 1944 r. raczej trudno mówić, że re-
alizowano w tym czasie systemową (planową) odbudowę zniszczonych podsando-
mierskich wsi. Właściwszym wydaje się mówienie raczej o próbach zdobycia podsta-
wowych towarów i produktów (płodów rolnych), czy też podejmowanie działań na 
rzecz zachowania warsztatów i zakładów przemysłowych. Oczywiście, w przypadku 
mniej zniszczonych obiektów były one w miarę możliwości uruchamiane. Przykła-
dem tego było zainteresowanie władz w jak najszybszym przywracaniu sprawności 
młynom, czy też próby przywracania produkcji w cegielniach. Pomimo trudnej sy-
tuacji ogólnej panującej na przyczółku za priorytetowe uznawano natomiast działa-
nia zmierzające do osiągnięcia celów militarnych i politycznych. Stąd, tak ważnym 
było utrzymywanie względnie poprawnych relacji z wojskową administracją sowiec-
ką oraz udział władz lokalnych w realizacji projektów politycznych zainicjowanych 
przez partię komunistyczną.

Jednym z najważniejszych projektów politycznych była tzw. reforma rolna51. Zie-
mie przyczółka sandomierskiego objęto jej realizacją w II połowie 1944 r. Jak wskazał 
Marcin Markiewicz, proces „wdrażania” reformy przyśpieszył i uległ radykalizacji po 

50 B. Bełczewski, Pierwsze…, s. 81-82.
51 Dekret PKWN z  dnia 6 IX 1944 r. o  przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. 1944, nr 4, poz. 

17). W  art. 2 dekretu z  6 IX 1944 r. określono kategorie majątków ziemskich, które podlegały 
przymusowej parcelacji. Były to ziemie należące do Skarbu Państwa, ziemie obywateli III Rzeszy 
Niemieckiej lub osób narodowości niemieckiej, a także osób skazanych za współpracę z władzami 
okupacyjnymi lub skonfiskowane z innych przyczyn. W punkcie e) wskazano także, że przymusową 
parcelacją zostanie objęta również własność prywatna, majątki rolne o  areale powyżej 100 ha 
powierzchni ogólnej lub 50 ha użytków rolnych.
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październiku 1944 r.52 W tym czasie utworzono w ramach Kieleckiej WRN w Sando-
mierzu Dział Rolnictwa i Reformy Rolnej oraz powołano sieć urzędów ziemskich53. 
Ważnym elementem wprowadzania reformy rolnej stał jeden z  wydziałów WUZ 
w Sandomierzu ‒ Wydział Techniczno-Pomiarowy54. Zatrudnieni w nim mierniczy 
wchodzili w skład tzw. brygad parcelacyjnych dokonujących pomiarów i podziału 
ziem. Pełnomocnikami do spraw Reformy Rolnej na przyczółku byli Józef Maślanka, 
a następnie Stanisław Bąk-Dzierżyński55.

Na terenie gminy Łoniów tworzenie komisji reformy rolnej oraz tzw. komisji fol-
warcznych rozpoczęto jesienią 1944 r.56 Jednym z pierwszych majątków ziemskich 
poddanych parcelacji był folwark należący do rodu Moszyńskich. Własność ta li-
czyła powierzchnię około 1000 ha, z czego 480 ha stanowiły ziemie orne. W wyni-
ku parcelacji przeprowadzonej w  dniach od 16 października do 2 listopada 1944 

52 Przełom październikowy ‒ pojęcie umowne, którym zwykło się opisywać polityczne skutki narady 
członków PPR i PKWN z przedstawicielami partii bolszewickiej w ZSRS (28 IX ‒ 3 X 1944 r.). 
Bezpośrednim efektem spotkania stało się powszechniejsze stosowanie środków represyjnych 
i  terroru przez kierownictwo PPR w  stosunku do środowisk uznanych za wrogie. Marcin 
Markiewicz o skutkach październikowej narady w Moskwie na realizację tzw. reformy rolnej pisał: 
„od początku października [1944 r.] rozpoczęto masowa kampanię propagandową skierowaną 
na przeciwników reformy rolnej, której obiektem stał się przede wszystkim agrarystyczny nurt 
w ruchu ludowym. (…) Zmieniając taktykę w kwestii reformy, komuniści postanowili zwalczać 
jej przeciwników poprzez najostrzejsze represje, do kary śmierci włącznie” ‒ zob. M. Markiewicz, 
Przekształcenia własnościowe w polskim rolnictwie (1944-1956) [w:] „Rewolucja społeczna” czy 
„dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. 
T. Osiński, Lublin 2016, s. 186.

53 S. Iwaniak, Reforma rolna w województwie kieleckim w latach 1944-1945, Warszawa 1975, s. 
51. Tak zwana reforma rolna była realizowana przez Resort Rolnictwa i Reformy Rolnej PKWN 
za pośrednictwem sieci terenowych urzędów ziemskich. Na terenie przyczółka Dział Rolnictwa 
i  Reformy Rolnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Sandomierzu został utworzony 9 IX 1944 
r. Pierwszym kierownikiem działu był Józef Maślanka. W  okresie późniejszym utworzono 
również przyczółkowy ‒ Wojewódzki Urząd Ziemski z  podległymi mu trzema powiatowymi 
urzędami wojewódzkimi. Urzędy Ziemskie zgodnie z art. 1 Dekretu PKWN z dnia 15 VIII 1944 
r. o  organizacji wojewódzkich i  powiatowych urzędów ziemskich (Dz.U. 1944, nr 2, poz. 4) 
były instytucją podległą Resortowi Rolnictwa i  Reformy Rolnej PKWN, która odpowiadała za: 
„sprawowanie opieki państwowej nad rolnictwem i przeprowadzenie reformy rolnej”. Pierwszymi 
przewodniczącymi WUZ w Sandomierzu byli Walenty Otrębski i Henryk Piątkowski. Ostatnim 
elementem reformy, którego obecność ujęto w  brzmieniu ustawy była Wojewódzka Komisja 
Ziemska, której członkowie mieli sprawować społeczną kontrolę nad działalnością WUZ.

54 S. Iwaniak, Reforma…, s. 50. Wydział został utworzony w listopadzie 1944 r.
55 Pełnomocnikiem PKWN do spraw reformy rolnej na terenie powiatu sandomierskiego był Michał 

Podsiadło.
56 Na przykład we wrześniu 1944 r. dokonano wyboru delegatów gminnych w  miejscowości 

Skrzypaczowice oraz rozpoczęto tworzenie komitetów folwarcznych. Przy czym podkreślić należy, 
że przebieg „wyborów” przebiegał pod kontrolą działaczy Polskiej Partii Robotniczej (PPR) ‒ za: S. 
Iwaniak, Reforma…, s. 54.
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r. mieszkańcy wsi Łoniów, Zawidza, Wnorów i  Jasienica otrzymali nadziały ziemi 
o średniej wielkości od 2 do 4 ha na rodzinę57. W kolejnych dniach dokonano po-
działu majątków ziemskich w Skrzypaczowicach58, Krysinie59, Suliszowie60, Trzebie-
sławicach61 i Bazowie62.

Ekipa parcelacyjna operująca w  Bazowie meldowała wówczas: „Ogólna po-
wierzchnia jest już pocięta na działki i dziś tj. w dniu 3 listopada [19]44 r. od południa 
zaczniemy wprowadzać na działki, a 4 [listopada 1944 r.] wyjeżdżamy do maj[ątku] 
Ruszcza. Maj[ątek] Bazów zdążyłem podzielić w przeciągu 3 dni”63. W trakcie reali-
zowania tzw. reformy rolnej aktywne były osoby wcześniej zatrudnione w  folwar-
kach. Jak podał Stefan Iwaniak to właśnie członkowie służby folwarcznej stanowili 
nierzadko podstawę załóg parcelacyjnych oraz wchodzili w skład lokalnych komisji 
reformy rolnej. To również oni domagali się zwiększenia areałów przeznaczonych na 
nadziały. Jesienią 1944 r. w majątkach łoniowskim i piaseczyńskim członkowie byłej 
służby folwarcznej wystąpili wręcz z krytyką działaczy komunistycznych obwiniając 
ich o przyznawanie zbyt małych działek (do 2 ha). Napięta sytuacja miała miejsce 
w majątku Moszyńskich, gdzie pracownicy z byłego folwarku postawili ultimatum 
domagając się zwiększenia powierzchni działek dla bezrolnych do 5 ha lub zaniecha-
nia dalszej parcelacji folwarku Moszyńskich i utworzenie w jego miejsce gospodar-
stwa państwowego64.
57 S. Iwaniak, Reforma…, s. 59. Powierzchnia przyznawanej ziemi wahała się w zależności od kategorii 

osób uczestniczących w procederze. W omawianym przypadku największe nadziały otrzymać miała 
służba folwarczna (ok. 4 ha), znacznie mniejsze bezrolni i małorolni (od 2 do 2,5 ha). Z możliwości 
otrzymania ziemi wykluczono tzw. średniorolnych. Z  kolei generalnie na terenie przyczółka 
posługiwano się zmodyfikowanymi wskaźnikami, które podano w dekrecie z 6 IX 1944 r. Według 
Stefana Iwaniaka beneficjantami tzw. reformy rolnej byli: bezrolni, małorolni i  średniorolni ‒ 
posiadający liczną rodzinę. W przypadku ziemi sandomierskiej z powodu ograniczeń „dostępnego 
areału” zmniejszono początkowe wskaźniki. I tak robotnicy rolni i bezrolni mieli otrzymać od 2 do 
3 ha ziemi. W przypadku pozostałych grup posiadających gospodarstwa przydział „dodatkowej” 
ziemi wahał się od 1 do 1,5 ha. 

58  Skrzypaczowice ‒ ob. wieś w gminie Łoniów w pow. sandomierskim, woj. świętokrzyskie.
59 Krysin ‒ ob. część wsi Trzebiesławice leżącej w  gminie Łoniów w  pow. sandomierskim, woj. 

świętokrzyskie.
60 Suliszów ‒ ob. wieś w gminie Łoniów w pow. sandomierskim, woj. świętokrzyskie.
61 Trzebiesławice ‒ ob. wieś w gminie Łoniów w pow. sandomierskim, woj. świętokrzyskie.
62 Bazów ‒ ob. wieś w gminie Łoniów w pow. sandomierskim, woj. świętokrzyskie.
63 Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), Komitet Wojewódzki PPR w Kielcach, 1, Akta z terenu 

przyczółka, Meldunek z przeprowadzenia czynności w ramach parcelacji gruntów, 3 XI 1944 r., 
Bazów, s. 10.

64 S. Iwaniak, Reforma…, s. 72. W latach 1945-1946 były folwark w Łoniowie w części funkcjonował 
jako gospodarstwo państwowe należące do Skarbu Państwa. Wiemy, że liczyło wówczas 147 ha 
ziemi, z czego 40 ha gruntów ornych, 6 ha łąk, 20 ha sadów, 50 ha stawów rybnych oraz 3 ha parku. 
Gospodarstwo planowano rozwijać w zakresie gospodarki rybnej oraz jako szkółkę sadowniczą 
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Jak podał Bronisław Bełczewski w II połowie 1944 r. na terenie interesującej nas 
gminy parcelacji poddano 11 gospodarstw rolnych: w Łoniowie, Piasecznie, Skrob-
nie (obecnie część wsi Piaseczno), Żurawicy, Skrzypaczowicach, Trzebiesławicach, 
Krysinie, Suliszowie, Ruszczy, Bazowie i Wnorowie. Łącznie powierzchnia obszaru 
objętego reformą wyniosła około 2411 ha, z czego dokonano parcelacji na 1240 ha 
(51%). W efekcie ziemię miało otrzymać 708 rodzin, w tym rodzin 306 wcześniej 
bezrolnych65.

Realizacja tzw. reformy rolnej dotyczyła własności ziemskiej, jednakże likwidacja 
folwarków spowodowała wzrost sytuacji konfliktowych związanych z  grabieżą in-
wentarza żywego i martwego. Aby przeciwdziałać kradzieżom i niszczeniu w grud-
niu 1944 r. powołano komisję odpowiedzialną za ochronę i  racjonalny podział 
inwentarza żywego i wyposażenia w likwidowanych folwarkach. Przykładem wzor-
cowego podziału tego rodzaju dóbr miał być rozdział wyposażenia i zwierząt z by-
łego folwarku rodu Moszyńskich. W tym celu do Łoniowa przybył Stanisław Bąk-
-Dzierżyński (wojewódzki pełnomocnik reformy), aby swoją obecnością podkreślić 
znaczenie tych prac66. Wątek związany z podziałem zwierząt gospodarskich i wypo-
sażenia chyba najdobitniej pokazuje stopień nieprzygotowania tzw. reformy rolnej. 
To właśnie w przypadku zwierząt, maszyn i wyposażenia najczęściej dochodziło do 
aktów przywłaszczenia czy wręcz grabieży dworów. Czynów tych dokonywali żoł-
nierze Armii Czerwonej, ale także okoliczna ludność. Po pewnym czasie dobra tego 
typu starano się racjonalnie rozdzielać. Przyjęte wówczas metody nie zawsze były 
jednak skuteczne. Nierzadko wręcz przyczyniały się, szczególnie w przypadku cen-
nych przecież zwierząt, do ich nadmiernego „eksploatowania” przez grupy gospo-
darzy. Przykładem tego był dokonany w Rytwianach podział zwierząt pociągowych, 
gdzie koń z zaprzęgiem stawał się własnością aż trzech gospodarzy.

Innym problemem widocznym w początkowej fazie wprowadzania reformy rol-
nej było dystansowanie się lokalnych społeczności od udziału w parcelacji. Podczas 
jednej z  wizyt w  Łoniowie Stanisława Bąka-Dzierżyńskiego – pełnomocnika do 
spraw reformy rolnej, część przybyłych miała mu grozić „nieszczęściem” w przypad-
ku kontynuowania prac parcelacyjnych67. W Bazowie sołtys natomiast manifestacyj-

i  warzywniczą. Do Skarbu Państwa należały zabytkowe zabudowania, przede wszystkim pałac 
rodu Moszyńskich, którego stan w  tym czasie opisywano jako dobry – zob. APK, Wojewódzki 
Urząd Ziemski w Kielcach, 487, Akta dotyczące majątku państwowego w Łoniowie, Opis majątku 
państwowego w Łoniowie, Łoniów, 23 IV 1945 r., s. 21-22. 

65  B. Bełczewski, Pierwsze dni, Warszawa 1964, s. 332-333.
66  S. Iwaniak, Reforma …, s. 65.
67  Ibidem, s. 70-71.
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nie nie złożył podpisu na przygotowanym wykazie parcelowanych gruntów. Był to 
sygnał dla mieszkańców wsi potwierdzający zarówno tymczasowość obowiązywania 
tzw. reformy rolnej, a także wprowadzającej jej władzy. Warto dodać, że postawa ta 
spotkała się z bardzo szybką reakcją działaczy PPR. Już 3 listopada 1944 r. wystąpili 
z wnioskiem o przeprowadzenie zmiany na stanowisku sołtysa. Nowym, zapropo-
nowanym przez nich kandydatem był Maciej Duda – fornal, który pełnił wówczas 
funkcję komisarza dóbr jednej z ziemiańskich rodzin.

Ostatnim wątkiem o którym należy wspomnieć w kontekście tzw. reformy rolnej 
jest kwestia losu nieruchomości oraz wyposażenia pałaców i dworów ziemiańskich68. 
Bez wątpienia najcenniejszym na terenie gminy był pałac Moszyńskich w Łoniowie. 
Wybudowany w XIX w. wraz z otaczającym go parkiem stanowił przykład rezydencji 
romantyczno-secesyjnej. Za sprawą zgromadzonego wyposażenia, w tym dzieł sztu-
ki oraz licznej biblioteki rodowej stanowił jeden z ważniejszych obiektów tego typu 
na terenie ziemi sandomierskiej69.

Niestety, okres II połowy 1944 r. za sprawą wielości procesów, ich dynamiki 
i intensywności nie był najlepszym czasem dla dzieł sztuki. O losach wyposażenia 
łoniowskiego pałacu kierownik Referatu Kultury i  Sztuki Starostwa Powiatowe-
go w Sandomierzu pisał: „w dniach od 25 do 28 listopada 1944 r. skontrolowałem 
w Łoniowie zabezpieczenie dzieł kultury i  sztuki w tamtejszym zamku przez PPR 
i komisję dla przeprowadzenia Reformy Rolnej. Stwierdziłem, że omawiane dzieła 
nie zostały zabezpieczone. Zastałem poszczególne tomy z biblioteki zamkowej po-
niszczone, walające się w nieładzie i nieporządku po korytarzach zamkowych. Wiele 
książek zostało rozgrabionych, wiele zostało spalonych. Zabytkowe meble jak sta-
rożytna etażerka i  skrzynia gdańska są częściowo uszkodzone. Obrazy znajdujące 
się w pokojach zamkowych są po większej części kopiami, oryginały zostały wywie-
zione przez b[yłych] właścicieli i schronione w Sulisławicach. Wobec tego uznałem 
by zaprosić do współpracy zamieszkałą w zamku ob[ywatelkę] Anielę Mac, której 
poleciłem zabezpieczyć przed zniszczeniem lub grabieżą przedmioty o wartości ar-
tystycznej i zabytkowej, przeprowadzić inwentaryzację tychże przedmiotów, biblio-
tekę zgromadzić, uporządkować i skatalogować, wszystkie rękopisy jak również listy 
rodzinne zebrać i z uwagi na możliwy materiał monograficzno-obyczajowy [sic!] za-

68  Zob. S. Iwaniak, Akcja zabezpieczania dóbr podworskich na Kielecczyźnie w latach 1944-1946, 
„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1977, nr 10.

69  APS, PRN – WP Sandomierz, 1, Sprawozdania miesięczne z działalności PRN w Sandomierzu 
oraz sprawy organizacyjne rad niższych szczebli, Sprawozdanie kierownika Referatu Kultury 
i Sztuki Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Sandomierz, 31 XI 1944 r., s. 352-353.
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chować oraz przeprowadzić wywiad w celu ustalenia miejsca zachowania przez b[y-
łych] właścicieli oryginalnych i wartościowych obrazów. Od miejscowej służby fol-
warcznej dowiedziałem się, że w zamku łoniowskim dokonana została grabież przez 
miejscową ludność wobec czego pismem z dnia 29 listopada 1944 r. wystosowanym 
do Komendy MO w Łoniowie poleciłem przeprowadzić dochodzenie w celu wykry-
cia uczestników grabieży i  uzyskania zrabowanych przedmiotów o  wartości arty-
stycznej i zabytkowej”. W efekcie podjętych działań do końca 1944 r. zabezpieczono 
158 pozycji książkowych, 33 obrazy, 2 instrumenty (w  tym fortepian) oraz jeden 
mebel (stolik do nut)70. Niestety, mniej znane pozostają powojenne losy wyposażenia 
pozostałych dziesięciu majątków rozparcelowanych w gminie Łoniów.

Realizację tzw. reformy rolnej na terenie przyczółka sandomierskiego zakończo-
no w  grudniu 1944 r. Tempo jej przeprowadzenia przyczyniło się do popełnienia 
szeregu nieprawidłowości, na które uwagę zwracali również historycy pozytywnie 
oceniający dokonany wówczas zamach na własność. Stefan Iwaniak w podsumowa-
niu autorskich rozważań na temat przebiegu reformy rolnej na przyczółku napisał: 
„mała ilość ziemi na przyczółku sandomierskim, pośpiech w  parcelacji, brak do-
świadczeń w przeprowadzaniu zmian agrarnych oraz uleganie naciskowi poszcze-
gólnych grup społecznych w miejscach podziałów majątków – oto czynniki pewnych 
nieprawidłowości, określane często jako błędy reformy rolnej”.

Powstałe gospodarstwa w 30% składały się z mniejszych powierzchni, jak się mia-
ło okazać z czasem niewystarczających do utrzymania chłopskich rodzin. Pojawi-
ły się także dodatkowe problemy związane antagonizowaniem się poszczególnych 
grup mieszkańców wsi wokół kwestii wielkości otrzymanych nadziałów. W grudniu 
1944 r. w ograniczonym stopniu rozpoczęto powtórne parcelacje. Tym razem objęto 
nimi działki chłopskie, z których wydzielano części grupom jakoby poszkodowanym 
w pierwszym okresie realizacji reformy.

Akcja przesiedleńcza
Jednym z  najważniejszych zjawisk jakie miały miejsce w  II połowie 1944 r. na 

ziemi sandomierskiej była akcja przesiedleńcza mieszkańców wsi leżących w pasie 
przyfrontowym71. Akcja zarządzona była przez władze wojskowe, a za jej przeprowa-
70  APS, PRN – WP Sandomierz, 1, Sprawozdania miesięczne z działalności PRN w Sandomierzu 

oraz sprawy organizacyjne rad niższych szczebli, Sprawozdanie z  działalności Referatu Kultury 
i Sztuki PRN w Sandomierzu, 20 XII 1944 r., Sandomierz, s. 443.

71  Według szacunków objęto nią od 100  000 do nawet 140  000 mieszkańców ‒ zob. APS, SPS, 
560, Akcja siewna, Fragment opracowania dotyczącego aktualnej sytuacji rolnictwa na terenie 
przyczółka sandomierskiego, [b.m.], [b.d.], s. 51-59.



155

dzenie odpowiadały instytucje administracji cywilnej. Już na początku jej realizacji 
okazało się, że pomimo „skierowania” wysiedlonych na prawy brzeg Wisły, większość 
pozostawała na terenach przyczółka. Powód był dość prozaiczny, wysiedleńcy chcieli 
przebywać „bliżej swoich” domostw. Akcja przesiedleńcza ze względu na swoją skalę 
okazała się zjawiskiem, które wygenerowało cały szereg problemów humanitarnych 
wynikających z warunków towarzyszących przesiedleniom.

Kreśląc jej ogólny obraz należy podkreślić, że w jej wyniku poszkodowane były 
zasadniczo dwie grupy ludności ‒ przesiedlani oraz społeczności udzielające im po-
mocy. Mieszkańcy wsi przyfrontowych musieli bowiem opuścić swoje domostwa 
pozostawiając je bez opieki. Dobra te były narażone na rabunek, zniszczenie lub wy-
korzystanie przy rozbudowie infrastruktury przyfrontowej. Druga grupa to miesz-
kańcy centralnych gmin przyczółka, którzy zostali postawieni przez wyzwaniem 
udzielenia schronienia i pomocy napływającym przesiedleńcom.

Mieszkańcy gminy Łoniów nie doświadczyli wysiedlenia. Należeli do tych, któ-
rzy stanęli przez wyzwaniem udzielenia pomocy. W listopadzie i grudniu 1944 r. do 
liczącej około 7600 mieszkańców gminy Łoniów72 przybyło aż 6469 osób ewakuowa-
nych. Oznaczało to wzrost liczby ludności rzędu 84%73 przy zerowym, a nawet ujem-
nym wskaźniku74 rozbudowy infrastruktury mieszkalnej. W przypadku niektórych 
miejscowości okazywało się, że liczba przybyłych stawała się dwukrotnie wyższa od 
stałych mieszkańców.

Procentowo najbardziej przeludnionymi w tym czasie miejscowościami w gminie 
Łoniów były Ruszcza (nazewnictwo oryginalne) ‒ 143% przeludnienia, Sulisławice ‒ 
132% oraz Wólka ‒ 129%. Przekładało się to na liczby bezwzględne: w Sulisławicach 
‒ 564 przybyłych, Wólce ‒ 492 osoby, Chodkowie Nowym ‒ 438 osób i Ruszczy ‒ 434 
osoby. W  liczbie 6469 przybyłych aż 982 stanowiły dzieci do lat pięciu oraz 1540 
dzieci starszych, liczących do czternastu lat. To właśnie dzieci, osoby starsze, ludzie 
72  Najliczniejsze były: Świniary Stare ‒ 692 mieszkańców, Łoniów ‒ 560 mieszkańców, Sulisławice 

‒ 425 mieszkańców oraz Bogoria, Chodków Nowy, Otoka, Wojcieszyce, Wólka ‒ powyżej 350 
mieszkańców.

73  Pomimo wysokiego wskaźnika potwierdzającego przeludnienie gminy, sytuacja gminy nie była 
w tym czasie najgorsza. W gminie Rytwiany wskaźnik ten wyniósł aż 373%, w gminie Klimontów 
‒ 159%, Samborzec ‒ 134%, Tursko-Wielkie ‒ 108%. Niższy lub zbliżony wskaźnik odnotowano 
w gminach: Połaniec ‒ 86%, Jurkowice ‒ 77%, Koprzywnica ‒ 75%, Osiek ‒ 60%. 

74  Poza nadmierną liczbą ludności przebywającej na terenie poszczególnych gmin oraz skalą 
zniszczeń wojennych, ówczesną sytuację dodatkowo komplikował fakt stacjonowania sowieckich 
oddziałów wojskowych. Dowództwa i  żołnierze zajmowali budynki zmniejszając ograniczoną 
już wcześniej pulę miejsc nadających się na ulokowanie ludności ewakuowanej. W  skrajnych 
przypadkach dochodziło wręcz do sytuacji kiedy oddziały sowieckie eksmitowały prawowitych 
właścicieli, tym samym zwiększając automatycznie liczbę ludności oczekującej wsparcia i pomocy.
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potrzebujący leczenia i opieki oraz samotni szczególnie mocno doświadczyli tego 
czym była wegetacja w trudnych warunkach jesieni i zimy 1944 r.

W  listopadzie tego roku pracownicy Gminnego Komitetu Opieki Społecznej 
w  Samborcu poinformowali władze gminne o  wynikach wyjazdu służbowego do 
Osieka i Łoniowa. Celem było przeprowadzenie rekonesansu w sprawie możliwości 
ulokowania kolejnej grupy ewakuowanych mieszkańców gminy Samborzec na tych 
terenach. Wyjazd zakończył się połowicznym sukcesem. Od władz Osieka uzyskano 
deklarację przyjęcia 50 rodzin, natomiast przedstawiciele władz Łoniowa, a przede 
wszystkim tamtejszy sowiecki komendant wojenny kategorycznie odmawiali przy-
jęcia choćby jednej dodatkowej rodziny75. Zajmowane stanowisko objaśniano za po-
mocą najprostszego z argumentów. Otóż, w tym czasie na terenie gminy Łoniowa 
przebywało do 100 rodzin, którym cały czas nie zdołano zapewnić względnych wa-
runków pobytu. Stąd też przesiedleńcy zmuszeni byli do koczowania w stodołach76. 
Doraźna pomoc miała polegać na rozdzieleniu przybyszy na mniejsze grupy oraz na 
umieszczenie ich w miejscach, które ewentualnie mogły być w jakiś sposób dogrze-
wane. W pierwszej kolejności planowano przenieść część rodzin do ziemianek oraz 
pomieszczeń o mniejszych kubaturach (np. chlewów)77.

Formalnie pomoc zarówno przesiedlonym jak i mieszkańcom gmin przyczółko-
wych była udzielana poprzez sieć placówek Komitetu Opieki Społecznej w Sando-
mierzu. Zgodnie z wytycznymi, w listopadzie 1944 r. planowano przeprowadzenie 
reorganizacji struktur. Efektem tego miało być utworzenie Gminnych Komitetów 
Opieki Społecznej działających poprzez sześć sekcji: organizacyjną, lekarsko-sani-
tarną, szkolną, ewakuacyjno-mieszkaniową, rolną i klasyfikacyjną78. Analizując za-
wartość dokumentacji Komitetów możemy stwierdzić, że działalność najczęściej po-
legała na dostarczeniu różnego rodzaju produktów ‒ przede wszystkim żywności, ale 
także leków i odzieży79. Komitet dysponując budżetem udzielał także zapomóg pie-
75  APS, SPS, 464, Dotyczy nadsyłania spisów wysiedlonych i  potrzebujących pomocy oraz 

zorganizowania Gminnych Komitetów Opieki Społecznej, Pismo z Urzędu Gminy w Samborcu 
do Referatu Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego w  Sandomierzu w  sprawie osób 
reewakuowanych, Samborzec, 17 XI 1944 r., s. 88.

76  Ibidem, Dotyczy nadsyłania spisów wysiedlonych i potrzebujących pomocy oraz zorganizowania 
Gminnych Komitetów Opieki Społecznej, Łoniów, 16 XI 1944 r., s. 90. Na marginesie podano, 
że przeszkodą w  zwiększeniu puli dostępnych budynków (lokali) jest fakt, że „w  każdej prawie 
gromadzie kwateruje wojsko, przeważnie sztaby, które zajmują najlepsze pomieszczenia i jest dużo 
wypadków usunięcia [z] mieszkania przez wojsko [sowieckie] właściciela domu”.

77  Ibidem, Pismo z Urzędu Gminy w Łoniowie do PRN w Sandomierzu, 19 XI 1944 r., Łoniów, s. 90.
78  APS, SPS, 474, Sprawozdania zbiorcze, Sprawozdanie za listopad 1944 r., Sandomierz, 1944 r.,  

s. 11.
79  O skali odnotowanych braków, niech świadczy fakt, że Referat Opieki Społecznej w Sandomierzu 
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niężnych, utrzymywał lub dofinansowywał utrzymanie placówek świadczących opie-
kę medyczną80, lekarską i pomoc społeczną ‒ np. domów dziecka oraz miejsc opieki 
nad osobami starszymi. W listopadzie 1944 r. PKOS w Sandomierzu rozdysponował 
kwotę 50 470 zł na: opłacenie kosztów przewozu mąki z magazynów wojskowych ‒ 
19 650 zł, zapomogi dla gmin w których przebywała ludność ewakuowana81 ‒ 16 000 
zł, utrzymanie domu dziecka w Sandomierzu ‒ 13 000 zł, pensja sekretarza Komite-
tu ‒ 1000 zł oraz fundusz zapomóg indywidualnych ‒ 820 zł82. W przypadku gminy 
Łoniów, jesienią 1944 r. zaplanowano dostarczenie mieszkańcom i przesiedleńcom 
3 t. mąki, 1 t. cukru, 20 t. zboża i około 30 t. ziemniaków83. W tym samym miesiącu 
przedstawiciele Komitetu pojawili się Samborcu, Koprzywnicy i Łoniowie w celu ze-
brania świadectw dotyczących sytuacji dzieci najmłodszych oraz możliwości ewen-
tualnego założenia kolejnych domów dziecka.

Przesiedlenia wykonywano na polecenie dowództwa wojskowego jako akcję ma-
jącą uzasadnienie operacyjne. Za realizację odpowiadały instytucje i organy admini-
stracji cywilnej. Generalnie nie dysponowały one odpowiednim, tj. wystarczającym 
zapleczem transportowym, lokalowym, finansowym, żywnościowym oraz sanitar-
nym. W związku z powyższym skutki jej przeprowadzenia okazywały się być w per-
spektywie czasowej jednym z czynników pogłębiających stopień pauperyzacji lud-
ności przyczółka. Przebieg akcji wskazuje, że odpowiedzialność władz wojskowych 
ograniczała się do wydania polecenia o konieczności „oczyszczenia przedpola”. Po-
mimo działań podejmowanych przez władze gmin, Komitety Opieki Społecznej oraz 
całą rzeszę ludzi anonimowo udzielających najprostszych form wsparcia i pomocy, 
funkcjonowanie w warunkach przyczółkowych było doświadczeniem skrajnie trud-
nym. Wegetacja w stodołach, ziemiankach, zabudowaniach gospodarczych, wreszcie 
pod gołym niebem w sezonie jesienno-zimowym wpływała na pogorszenie kondycji 
jednostek, a także całych zbiorowości przebywających w podsandomierskich wsiach.

w  lutym i  marcu 1945 r. wydał 17 par butów drewniaków dla dorosłych oraz 24 pary butów 
drewniaków dla dzieci.

80  W  listopadzie 1944 r. przesiedleńcy przebywających w  gminie Łoniów otrzymali możliwość 
bezpłatnych porad lekarskich i dostępu do podstawowych leków w nieodległej Koprzywnicy.

81  Jak szacowano, w listopadzie 1944 r. na terenie „gmin centralnych” przebywało około 64 800 osób.
82  APS, SPS, 474, Sprawozdania zbiorcze, Sprawozdanie za listopad 1944 r., Sandomierz, 1944 r.,  

s. 27.
83  APS, PRN – WP Sandomierz, 1, Sprawozdania miesięczne z działalności PRN w Sandomierzu oraz 

sprawy organizacyjne rad niższych szczebli, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Komitetu 
Opieki Społecznej w Sandomierzu za listopad 1944 r., Sandomierz, 1944 r., s. 340-341.
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Próby odbudowy ‒ gospodarka, rolnictwo i służba zdrowia
Pomimo specyfiki przyczółka wojskowego władze różnych szczebli podejmowały 

ograniczone próby odbudowy zarówno materialnej jak i instytucjonalnej. Pomimo 
braku wymaganego zaplecza oraz całego wachlarza zagrożeń i  utrudnień starano 
się zabezpieczać i przywracać funkcjonalność budynkom użyteczności publicznej, 
warsztatom rzemieślniczym, punktom handlowym oraz zakładom przemysłowym 
i gospodarstwom rolnym. W zakresie odbudowy instytucjonalnej na czoło wysuwały 
się próby tworzenia instytucji administracji publicznej, organizacji pomocowych, ale 
także sieci służby zdrowia.

W zakresie przemysłu i rolnictwa władze gminne gromadziły wiadomości o ak-
tualnej sytuacji w obu sektorach. Zbierano dane o stanie zakładów przemysłowych 
i  warsztatach rzemieślniczych, ich rozmieszczeniu oraz opinie o  ewentualnej ich 
przydatności. W realiach przyczółkowych jednym z najcenniejszych przedsiębiorstw 
były młyny. Na terenie gminy łoniowskiej w tym czasie było co najmniej pięć tego 
typu obiektów.

Dwa z  nich – w  Jasienicy i  Sulisławicach były nowocześniejsze, dysponowały 
większą mocą, dzięki czemu mogły dokonywać większych przemiałów zboża. Młyn 
w  Jasienicy napędzany był silnikiem spalinowym. Należał do spółki Jana Lasoty 
i  Jana Staszczyka84. Wyposażony był w  motor o  mocy 30 KM, co jak szacowano, 
umożliwiało otrzymanie 1200 kg mąki pytlowej lub 1800 kg mąki razowej w skali 
miesiąca. Problemem w tym przypadku był fakt zajęcia i wykorzystywania go przez 
wojska sowieckie. Młyn z  Sulisławic należał do spółki Floriana Oszczydłowskie-
go, Franciszka Oszczydłowskiego i Piotra Piątkowskiego. Był to młyn wyposażony 
w turbinę o mocy 22 KM napędzaną siłą wody. Jego nieco mniejsza wydajność była 
kompensowana większą uniwersalnością. Poza przemiałem zboża85 okoliczni miesz-
kańcy mogli bowiem pozyskiwać w  nim również kaszę w  ilości około 500 kg na 
miesiąc86.

Pozostałe trzy obiekty pozbawione były motorów lub turbin. O  ich wydajności 
decydowała liczba kół napędowych i siła wody, które wprawiały w ruch mechanizm. 
Możliwości przemiału były nawet czterokrotnie niższe, co nie oznacza, że nie znaj-
dowały się w zainteresowaniu wojska i mieszkańców. W młynie w Lipowcu, nale-

84  W tej samej miejscowości znajdował się również wiatrak należący do Ignacego Gorazdy.
85  1500 kg mąki pytlowej i 1500 kg mąki razowej w skali miesiąca.
86  APS, SPS, 316, Materiały dotyczące uruchamiania spółdzielni na terenie pow. sandomierskiego, 

Wykaz młynów działających w powiecie sandomierskim, [b.m.], [b.d.], s. 21.
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żącym lub dzierżawionym przez Mariana Grosickiego87 możliwym było zmielenie 
około 600 kg mąki pytlowej w skali miesiąca. W Skwirzowej (właściciel: Antoni Tar-
gowski) i Bazowie (właściciele: Piotr Jagodziński, Józef Walewski)88 kolejnych 300 
kg. W przypadku młynów wodnych w Lipowcu i Bazowie postulowano jednak prze-
prowadzenie napraw, reszta działała normalnie89.

Nie tylko młyny, w  zasadzie każdy działający zakład okazywał się być cennym 
obiektem na mapie gminy. Założona przez ród Moszyńskich mleczarnia była jedyną 
na tych terenach. Po zakończeniu działań zbrojnych dość szybko podjęto również 
próby uruchomienia cegielni w Świniarach oraz analizowano przydatność kopalni 
wapienia zlokalizowanej w Krowiej Górze. Dostępność podstawowych produktów 
oraz możliwość prowadzenia wymiany towarów zapewniały nieliczne punkty han-
dlowe działające w Świniarach, Sulisławicach, Gieraszowicach, Chodkowie, Łonio-
wie i Sulisławicach90.

Równie trudna była sytuacja rolnictwa. Zniszczenia wojenne oraz zagrożenie 
ostrzałem, rabunkowa polityka Armii Czerwonej, zaminowanie oraz zniszczenie 
pól, realizacja tzw. reformy rolnej oraz przesiedlenia to jedne z  wielu czynników 
utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie prac polowych. Szczególnie 
trudna była sytuacja w gminach przyfrontowych, nierzadko całkowicie zdewastowa-
nych – spalonych, rozebranych i pozbawionych mieszkańców. Nieco inaczej wyglą-
dała sytuacja w gminach centralnych przyczółka. W listopadzie 1944 r. raportowa-
no z przeludnionego Łoniowa, że pomimo różnych przeciwności obsiewy zimowe 
„u mniejszej własności prawie, że w normalnym tempie są prowadzone. U większej 
własności kładzie się nacisk na uprawę i siewy”91. Nie znamy szczegółowych wskaź-
ników opisujących skalę wykonanych prac siewnych przeprowadzonych w poszcze-

87  W jednym z dokumentów wskazuje się, że Marian Grosicki był dzierżawcą młyna „pożydowskiego”.
88  APS, SPS, 322, Wykaz ogólny zakładów przemysłowych w  powiecie sandomierskim, Wykaz 

zakładów, Sandomierz, [b.d.], s. 7-8. Warto wspomnieć, że poza młynami odnotowano również 
funkcjonowanie na terenie gminy dwóch olejarni mogących dostarczać tak potrzebnego w diecie 
tłuszczu roślinnego. Były to dwie prywatne, ręczne olejarnie działające w Sulisławicach (Władysław 
Swajda) i Ruszczy (Michał Mazur). Ich zdolności produkcyjne szacowano na około 90 litrów na 
dobę.

89  Ibidem, 316, Materiały dotyczące uruchamiania spółdzielni na terenie pow. sandomierskiego, 
Wykaz olejarni działających w  powiecie sandomierskim, [b.m.], [b.d.], s. 22. Ich zdolności 
produkcyjne szacowano na 90 litrów oleju na dobę.

90  Ibidem, Wykaz spółdzielni i przedsiębiorstw handlowych, Łoniów, 29 IX 1944 r., s. 57.
91  APS, PRN – WP Sandomierz, 1, Sprawozdania miesięczne z działalności PRN w Sandomierzu 

oraz sprawy organizacyjne rad niższych szczebli, Pismo z  Powiatowego Urzędu Ziemskiego 
w Sandomierzu do Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu w sprawie sytuacji rolnictwa na 
terenie przyczółka sandomierskiego, Sandomierz, 8 XI 1944 r., k. 177-179.
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gólnych gminach. W ujęciu powiatu sandomierskiego szacowano, że udało się obsiać 
żytem i pszenicą ponad 80% wyznaczonych areałów.

Codzienność przyczółka wojskowego była zdominowana przez braki oraz ogranicze-
nia w dostępności podstawowych produktów. Przypomnijmy, że według różnych sza-
cunków przesiedleniami objęto od 100 000 do 140 000 mieszkańców przyczółka. Część 
przesiedlonych spędziła sezon jesienno-zimowy 1944 r. w warunkach polowych. Przesie-
dleńcy oraz miejscowi doświadczyli braków produktów żywnościowych oraz trudności 
lokalowych. Czynniki te negatywnie wpływały na kondycję zdrowotną interesującej nas 
zbiorowości. Dodatkowo, przy niewystarczającym poziomie opieki medycznej, dostęp-
ności leków i środków higienicznych nad przyczółkiem sandomierskim zawisła w II po-
łowie 1944 r. poważna groźba wybuchu epidemii chorób zakaźnych.

W ramach odbudowy, ale także przeciwdziałania temu zagrożeniu, już w II połowie 
1944 r. podjęto próbę odtworzenia struktur służby zdrowia. Przy Powiatowej Radzie Na-
rodowej w Sandomierzu utworzono wówczas stanowisko lekarza powiatowego92. Funk-
cję tę objął Marian Radło, który znany był na ziemi sandomierskiej z okresu okupacji 
niemieckiej. Pracował wówczas w systemie opieki zdrowotnej powołanej przez niemiec-
kie władze okupacyjne, a jednocześnie świadczył pomoc lekarską w podziemiu, współ-
pracując z żołnierzami zbrojnych organizacji niepodległościowych.

Jesienią i zimą 1944 r. Marian Radło oraz jego współpracownicy przeprowadzili ob-
jazdy przyczółkowych gmin. W efekcie przygotowano szereg ekspertyz, charakterystyk 
i opinii dotyczących spraw bieżących, w tym najważniejszej kwestii związanej z przeciw-
działaniem ewentualnemu rozpowszechnianiu chorób zakaźnych wśród przesiedlonych. 
Prace zespołu, pomimo niesprzyjających okoliczności wybiegały także w przyszłość. Już 
w II połowie 1944 r. w jednym z dokumentów wytworzonych przez lekarza powiatowego 
podnoszono np. konieczność fundacji nowego szpitala w okolicach Sandomierza.

Przechodząc do spraw bieżących, lekarz powiatowy sprawował kontrolę oraz koor-
dynował działania władz w zakresie odbudowy i rozbudowy służby zdrowia. Na terenie 
podsandomierskich gmin działał za pośrednictwem personelu lekarskiego, dentystycz-
nego, pielęgniarskiego i położniczego oraz osób pracujących w Komisjach Sanitarno-
-Porządkowych (dezynfektorów i kontrolerów sanitarnych). Podobnie jak w przypadku 
innych obszarów funkcjonowania przyczółka, także w tym przypadku najważniejszym 
92  Według wytycznych Kieleckiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sandomierzu pierwszy schemat 

organizacyjny służby zdrowia na przyczółku miał opierać się na pracy: Lekarza powiatowego; 
Lekarzy miejscowych, rejonowych i  kierowników ośrodków zdrowia; Kontrolerów sanitarnych 
powiatowych; Kontrolerów sanitarnych na miasto, gminę względnie rejon; Dezynfektorów 
miejskich, gminnych, względnie rejon; Meldunkowych; Komisjach sanitarnych miejskich, 
gminnych i gromadzkich, Położnych rejonowych; Szpitalach dla zakaźnie chorych.



161

problemem był czas i środki potrzebne do jak najszybszego świadczenia choćby pod-
stawowej pomocy medycznej. Nie mniej istotnym zadaniem było gromadzenie danych 
o stanie zachowania infrastruktury służby zdrowia i sieci aptecznej, a także ustalenie licz-
by żyjących lekarzy, personelu pielęgniarskiego i położniczego oraz farmaceutów.

Gmina łoniowska znajdowała się w  nieco „szczęśliwszej” sytuacji w  porównaniu 
do jednostek ościennych. W II połowie 1944 r. w Łoniowie funkcjonował tymczaso-
wo93 Szpital św. Adama w Staszowie ulokowany w pałacu Moszyńskich. Wiemy, że już 
w październiku 1944 r. udzielano w nim pomocy, także ludności czasowo przebywają-
cej na terenie gminy. Pomocy udzielano pomimo faktu, że szpital borykał się z niedofi-
nansowaniem oraz ograniczoną liczbą miejsca. Wielokrotnie wnioskowano do władz 
zwierzchnich o podwyższenie dotacji na zakup żywności i odzieży, a także na wypłatę 
pensji lekarzom i personelowi pielęgniarskiemu. Jednocześnie, innymi kanałami zwra-
cano się do władz powiatowych i wojewódzkich o „zmuszenie” gminy Łoniów do udzie-
lenia pomocy w ponownym przewiezieniu szpitala do Staszowa. W jednym z paździer-
nikowych pism z Kieleckiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sandomierzu do starosty 
sandomierskiego zażądano wysłania do Łoniowa oddziału MO, który miał przymusowo 
zebrać podwody spośród gospodarzy łoniowskich, a ci mieli następnie „odwieźć” szpital 
do Staszowa94.

W zakresie pomocy lekarskiej na terenie interesującej nas gminy prywatną praktykę 
lekarską prowadzili Dionizy Płaczkowski oraz Kazimierz Maniszewski, pracujący w Su-
liszowie95. Wiemy również, że przesiedleńcy przebywający w gminie Łoniów otrzymali 
w II połowie 1944 r. prawo do bezpłatnych wizyt lekarskich udzielanych przez Jerzego 
Ejmonta w Koprzywnicy. Pomimo swej wielkości oraz względnej bliskości do Sando-
mierza nie udało się w Łoniowie założyć Ośrodka Zdrowia96. Wsparciem dla lekarzy była 
praca tzw. białego personelu ‒ służby pielęgniarskiej i położniczej97 oraz lokalna apteka 
działająca w Sulisławicach98.
93  Z kolei z Sandomierza czasowo przeniesiono do Łoniowa tzw. ochronkę dla dzieci.
94  APS, SPS, 482, Sytuacja szpitali na terenie powiatu sandomierskim w latach 1944-1945, Pismo 

z Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z siedzibą w Sandomierzu do Starosty Powiatowego 
w Sandomierzu oraz przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu, Łoniów, 21 
X 1944 r., s. 4.

95  Ibidem, 519, Sprawozdania miesięczne o działalności leczniczej na terenie powiatu, Wykaz lekarzy, 
Sandomierz, 1944 r., [b.p.]

96  W II połowie 1944 r. działały ośrodki w Sandomierzu, Klimontowie i Koprzywnicy.
97 APS, SPS, 519, Sprawozdania miesięczne o  działalności leczniczej na terenie powiatu, Wykaz 

położnych rejonowych, Sandomierz, 1944 r., [b.p.]
98 Ibidem, PRN‒WP Sandomierz, 1, Sprawozdania miesięczne z działalności PRN w Sandomierzu 

oraz sprawy organizacyjne rad niższych szczebli, Sprawozdanie z  działalności Referatu Opieki 
Społecznej przy Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, 1945 r., Sandomierz, s. 424-428.
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W  inicjatywy lekarza powiatowego na terenie gmin i  gromad powołano sieć, 
odpowiednio gminnych i gromadzkich komisji sanitarno-porządkowych. Na czele 
Gminnej Komisji Sanitarno-Porządkowej w Łoniowie stał Stefan Bagrowski, który 
pełnił funkcję dezynfektora gminnego. To właśnie pracownicy Komisji stanowili 
pierwszą „zaporę” przeciwko rozpowszechnianiu się chorób zakaźnych. To również 
na ich barkach spoczywał niezwykle trudny i wymagający obowiązek pracy z prze-
siedlonymi.

Do obowiązków dezynfektora należało m.in. sprawowanie nadzoru nad stanem 
zdrowotnym, sanitarno-porządkowym i higienicznym powierzonego terenu, utrzy-
mywanie ścisłego kontaktu z  lekarzami rejonowymi, lekarzami wolnopraktyku-
jącymi, lekarzami miejskimi i  gminnymi komitetami opieki nad ewakuowanymi, 
z kierownikami szkół, miejskimi, gminnymi i  gromadzkimi komisjami sanitarny-
mi. Ponadto mieli oni obowiązek dokonywania regularnych kontroli stanu czysto-
ści domów, podwórzy, studzien, ustępów, gnojowisk, a specjalnie osobistej czystości 
mieszkańców odnośnie zawszenia i wydawanie stosownych zaleceń; dokonywanie 
indywidualnych bądź masowych odwszawień, kąpieli, dezynfekcji chemicznej czy 
mechanicznej na zlecenie lekarza powiatowego bądź rejonowego, zalecenie lekarza 
wolnopraktykującego, komisji sanitarno-porządkowych, kierowników szkół, bądź 
też z własnej inicjatywy99.

W grudniu 1944 r. łoniowska komisja zorganizowała odprawę z udziałem człon-
ków komisji. W pierwszej części Stefan Bagrowski skomentował i objaśniał codzien-
ne zadania komisji. W wypowiedzi skierowanej do przybyłych wyjaśniał metodykę 
opracowania meldunków zawierających informacje o chorobach występujących na 
ich terenach, zwrócił uwagę na znaczenie wykrycia ewentualnych ognisk choroby 
oraz objaśnił zasady przesyłania chorych do szpitali, czy też przybliżył schemat pro-
wadzenia dezynfekcji100.

Po wysłuchaniu dezynfektora gminnego rozpoczęła się dyskusja. Zdaniem auto-
ra, jej skrócony zapis stanowi najcenniejszą część źródła, ale także stanowić może 
pewnego rodzaju podsumowanie wątku dotyczącego służby zdrowia i sytuacji sani-
tarnej na przyczółku. Ukazuje bowiem zjawiska trudne do uchwycenia, które wystę-
powały nierzadko na poziomie społeczności pojedynczych wsi, czy nawet wspólnot 
99 Ibidem, SPS, 480, Organizacja służby zdrowia w  powiecie, Pismo ze Starostwa Powiatowego 

w Sandomierzu do Miejskich i Gminnych Rad Narodowych w sprawie organizacji służby zdrowia 
oraz prowadzenia walki z zagrożeniem epidemicznym, Sandomierz, 20 XI 1944 r., [b.p.].

100 Ibidem, 506, Wykazy członków gminnych, miejskich, dzielnicowych i  gromadzkich komisji 
sanitarno-porządkowych, Protokół z  odprawy Gminnych i  Gromadzkich Komisji Sanitarno-
Porządkowych gminy Łoniów, Łoniów, 10 XII 1944 r., s. 1-2.
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sąsiedzkich. W zachowanym protokole członkowie komisji gromadzkich w Łonio-
wie wskazali: „Członkowie [gromadzkich komisji sanitarno-porządkowych] zabrali 
głos i przedstawili trudności na jakie napotykają w swojej pracy: a) napływające woj-
sko usuwa ludzi z mieszkań względnie ścieśnia składając po parę rodzin do jednego 
mieszkania; b) chorych nie można odstawiać natychmiast do szpitali, bo codziennie 
idą podwody na żądanie wojska; c) brak mydła i środków do prania sprzyja rozwojo-
wi chorób; d) ludność ewakuowana w wielu wypadkach ma tylko jedną parę bielizny, 
którą ma na sobie”101.

Obserwacje członków pracujących w łoniowskich komisjach sanitarno-porząd-
kowych chyba w sposób najbardziej naturalistyczny zobrazowały status Armii Czer-
wonej oraz sytuację mieszkańców przyczółka, w tym przypadku mieszkańców gmi-
ny Łoniów. Pomimo bowiem ich trudnej sytuacji społecznej, panującego zagrożenia 
epidemicznego, osłabiona i  pozostająca w  nędzy część ludności była wykorzysty-
wana do prac świadczonych na rzecz wojska. Pomimo wielokrotnie podnoszonych 
apeli o pomoc dla przesiedlonych, ale także gospodarzy „goszczących” osoby ewaku-
owane władze cywilne nie potrafiły sprostać realizacji potrzeb najbardziej podstawo-
wych, np. mydła i środków czystości.

Zakończenie
Artykuł stanowi próbę ukazania skali zmian, jakim zostało poddane społeczeń-

stwo ziemi sandomierskiej w II połowie 1944 r. W tym stosunkowo krótkim okresie 
mieszkańcy przedwojennego powiatu sandomierskiego doświadczyli skutków trzy-
tygodniowych walk zbrojnych prowadzonych z użyciem lotnictwa, artylerii i wojsk 
pancernych na przestrzeni około 3500 km2. W kolejnych dniach i tygodniach sierp-
nia 1944 r. teren utworzonego przyczółka, a tym samym miasta i wsie zostały obsa-
dzone przez oddziały sowieckie. To właśnie skutki stacjonowania Armii Czerwonej 
‒ decyzje wydane przez jej lokalne dowództwa, postawy prezentowane przez sze-
regowych żołnierzy były najważniejszym czynnikiem, który zasadniczo wpłynął na 
zmianę poziomu i jakości życia części mieszkańców podsandomierskich miast i wsi.

Kolejnym czynnikiem, który dość mocno wpłynął na obraz przyczółkowej rze-
czywistości były skutki posunięć politycznych realizowanych przez działaczy partii 
komunistycznej. Jesienią 1944 r. na terenie gminy Łoniów rozpoczęto np. realizację 
tzw. reformy rolnej, polegającej na zaborze ziem należących wcześniej m.in. do ro-
101 Ibidem, 482, Sytuacja szpitali na terenie powiatu sandomierskiego w latach 1944-1945, Sprawozdanie 

dyrektora Szpitala św. Adama w  Staszowie z  okresu funkcjonowania na terenie gminy Łoniów, 
Łoniów, 14 X 1944, s. 1-2.
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dów ziemiańskich. Jednym z pierwszych poddanych parcelacji były dobra Moszyń-
skich z Łoniowa.

Z perspektywy kierownictwa PPR ważna rola w procesie walki o władzę przypa-
dła także funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa państwa. To oni odpowiadać 
mieli za walkę z przeciwnikami politycznymi oraz środowiskami uznanymi za wro-
gie. Społeczność gminy Łoniów zapewne poddana była „kontroli operacyjnej” spra-
wowanej przez funkcjonariuszy sowieckich jak i podległych Resortowi Bezpieczeń-
stwa Publicznego PKWN. Potwierdzeniem tego była funkcja Leona Koźbiała, który 
jako funkcjonariusz WUBP w Kielcach (z siedzibą w Sandomierzu) odpowiadał za 
sytuację w Łoniowie. Jesienią 1944 r. w interesującej nas gminie ustanowiony został 
Posterunek MO liczący z komendantem nie więcej niż 20 osób obsady.

W tle tych procesów prowadzone były ograniczone działania na rzecz zachowania 
lub odbudowy. Władze gminy Łoniów również podejmowały tego typu inicjatywy. 
W II połowie 1944 r. pomimo skrajnie trudnej sytuacji humanitarnej (przesiedlenia) 
dokonano ewidencji zakładów przemysłowych działających w regionie oraz podjęto 
próby ich uruchomienia. W rzeczywistości braków i niedoborów szczególnie cenne 
okazały się być sprawne młyny, dzięki którym aprowizowana z zewnątrz gmina mo-
gła we własnym zakresie dokonywać choćby częściowego przemiału zboża. Starano 
się również przywracać sieć instytucji i organów niezbędnych do funkcjonowania 
gminy. Ze względu na trudną sytuację społeczną i zagrożenie wybuchem epidemii 
chorób zakaźnych niezwykle ważnym zagadnieniem było przywrócenie możliwo-
ści sprawowania choćby podstawowej opieki medycznej. Ustalenia zaprezentowane 
w tekście ukazują przede wszystkim skalę bodźców negatywnie oddziałujących na 
społeczność ziemi sandomierskiej.
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Źródła do dziejów gminy Łoniów w zasobie 
Archiwum Państwowego w Kielcach 

i jego Oddziale w Sandomierzu. 
Wybrane zagadnienia

Archiwum Państwowe w Kielcach zostało powołane mocą dekretu z dnia 7 lutego 
1919 r. i  wchodziło w  sieć archiwów państwowych1. Swoją działalność rozpoczęło 
w latach 1920-1921. Pierwszą jego siedzibą były pomieszczenia Urzędu Wojewódzkiego 
w byłym pałacu biskupów krakowskich, następnie w budynku przy ul. Mickiewicza 
5. W 1940 r. dwukrotnie zmieniało lokal, najpierw wróciło do pomieszczeń w pałacu 
biskupów krakowskich, a następnie zostało przeniesione do lokalu przy ul. Kilińskiego 
1 i Placu Partyzantów 18. Siedzibą archiwum w latach 1955-2010 był budynek byłej 
synagogi przy ulicy Rewolucji Październikowej (dziś ul. Warszawskiej 17). Obecnie 
archiwum znajduje się przy ul. Kusocińskiego 57. Od 1950 r. archiwum kieleckie 
miało oddziały powiatowe w  Radomiu (1950-1952), w  Sandomierzu (1950-1951), 
w Starachowicach (1950-2011), w Końskich (1951-1975), w Opocznie (1951-1952), 
w Pińczowie (1952-2011) i Jędrzejowie (1952-2011).2 

Z uwagi na to, że z wymienionych oddziałów dwa funkcjonują po dzień dzisiejszy 
zasługują one na szersze omówienie. Archiwum w  Radomiu, działające jako 
samodzielne do 1950 r., następnie było archiwum powiatowym podległym archiwum 
kieleckiemu (1950-1952) i  Oddziałem Terenowym Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Kielcach (1952-1975). W 1975 r. powróciło do swojej samodzielności 

1 R. Piechota, Archiwa Państwowe. Informator, Warszawa 1977, s. 6.
2 Szerzej: A. Makowska, B. Ryszewski, Zarys Dziejów Archiwum Państwowego w Kielcach, „Archeion” 

1963, t. 39, s. 45-62.
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pod nazwą Wojewódzkie Archiwum Państwowe w  Radomiu i  później Archiwum 
Państwowe w Radomiu3. Warto wspomnieć, że w jego zasobach znajduje się wiele 
dokumentów dotyczących gminy Łoniów z okresu rozbiorów.

Drugie archiwum, w  Sandomierzu, początkowo funkcjonowało jako Oddział 
Powiatowy w  Sandomierzu Archiwum Państwowego w  Kielcach (1950-1951), 
następnie jako Powiatowe Archiwum Państwowe w  Sandomierzu podległe 
Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w  Kielcach (1951-1965), Oddział 
Terenowy w  Sandomierzu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w  Kielcach 
(1965-1976), Wojewódzkie Archiwum Państwowe w  Tarnobrzegu z  siedzibą 
w  Sandomierzu (1976-1983), Archiwum, Państwowe w  Tarnobrzegu z  siedzibą 
w Sandomierzu (1983-1984). Archiwum sandomierskie w 1984 r. zostało ponownie 
podporządkowane Archiwum Państwowemu w  Kielcach. Jest to obecnie jedyny 
Oddział tegoż archiwum. Swoją siedzibę ma w  budynku byłej synagogi przy ul. 
Żydowskiej 4 i zasięgiem działania obejmuje byłe województwo tarnobrzeskie.4 

Archiwum Państwowe w  Kielcach w  swoim zasobie posiada 3372 zespołów 
archiwalnych mających 853505 jednostek archiwalnych – 7496,99 metrów bieżących. 
Natomiast Oddział w  Sandomierzu ma 1175 zespołów archiwalnych – 208542 
jednostki archiwalne, 1609,95 metrów bieżących.5

Z tych akt zaledwie skromna część dotyczy gminy Łoniów. W związku z zakresem 
terytorialnym i charakterem działania wymienionych archiwów w poszczególnych 
okresach do ich zasobu były przyjmowane akta różnych instytucji. W  Kielcach 
dominują dokumenty instytucji szczebla nadrzędnego (np. wojewódzkiego), 
a  w  Sandomierzu szczebla niższego (powiatowego i  gminnego za wyjątkiem 
okresu, kiedy obejmowało swym zasięgiem działania istniejące w latach 1975-1998 
województwo tarnobrzeskie). Niniejsze opracowanie jest próbą zasygnalizowania 
źródeł z zasobu obu archiwów państwowych znajdujących się obecnie w województwie 
świętokrzyskim poruszających wybrane zagadnienia. 

Wiele tematów z powodu niekompletności akt jest trudne do zbadania. Można 
podejmować próby analizowania źródeł pośrednich. Kwerendy takie są jednak 
czasochłonne, a  ostateczny efekt często bywa niesatysfakcjonujący. Opracowanie 
to przybliża wybrane zagadnienia na podstawie zasobu wspomnianych archiwów. 

3 Szerzej: S. Marcinkowski, Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 
1923-1973, Kielce 1973.

4 P. Pawłowski, Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu, [w:] Archiwa państwowe 
w Polsce. Przewodnik po zasobach, pod red. A. Biernata i A. Laszuk, Warszawa 1998, s. 141.

5 Dane z bazy Zintegrowany System Informacji Archiwalnej stan na dzień 12.05.2022 r. 
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Miejmy nadzieję, że będzie ona zachętą do podjęcia kolejnych kwerend archiwalnych, 
które zaowocują publikacjami popularyzującymi dzieje gminy Łoniów i regionu.

W  archiwach jest mała część zespołów archiwalnych, które w  całości dotyczą 
terenu gminy Łoniów: Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
1973-19906, 7 zespołów najniższego szczebla instytucji władzy lokalnej (gminy, 
gromady): Akta gminy Łoniów 1925-19547, Prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej w  Chodkowie 1955-19728, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Łoniowie 1954-19729, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulisławicach 
1955-197210, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w  Świniarach11, Gminna 
Rada Narodowa w  Łoniowie 1973-199012, Urząd Gminy w  Łoniowie 1973-199013 
oraz omówione poniżej 2 zespoły akt stanu cywilnego z parafii rzymskokatolickich 
w Łoniowie i Sulisławicach i 4 szkół powszechnych/podstawowych z terenu gminy 
(Gieraszowice, Łoniów, Sulisławice i Świniary).

Akta Komitetu Gminnego PZPR w Łoniowie zawierają informacje o strukturze, 
członkach i  poruszanych zagadnieniach na zebraniach gminnych partii. 
Ponadto w  zespole Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w  Sandomierzu 1948-1975 przechowywanym w  archiwum kieleckim znajdują się 
4 jednostki archiwalne dotyczące gminy Łoniów. Trzy z nich są to Akta Komitetu 
Gromadzkiego PZPR w Łoniowie z lat: 1949-1954, 1959-1962 i 1971-1972 oraz Akta 
Komitetu Gromadzkiego PZPR w Sulisławicach za lata 1970-1972.14 

Zespoły najniższego szczebla instytucji władzy lokalnej Akta Gminy Łoniów, 
prezydia gromadzkich rad narodowych z terenu gminy i Gminnej Rady Narodowej 
w  Łoniowie i  Urząd Gminy w  Łoniowie zawierają protokoły z  sesji, posiedzeń 
prezydiów, komisji, zebrań wiejskich, plany gospodarcze i  sprawozdania, 
sprawozdawczość, budżety, plany budżetowe i  sprawozdania, spisy rolne, rejestry 
obowiązkowych dostaw, protokoły kontroli i lustracji i in.

6 Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu (dalej APS), Komitet Gminny Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 1973-1990, sygn. 1-26.

7 Tamże, Akta gminy Łoniów 1925-1954, sygn. 1-134.
8 Tamże, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chodkowie 1955-1972, sygn. 1-102.
9 Tamże, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łoniowie 1954-1972, sygn. 1-59.
10 Tamże, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulisławicach 1955-1972, sygn. 1-30.
11 Tamże, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świniarach Starych 1955-1972, sygn. 1-149.
12 Tamże, Gminna Rada Narodowa w Łoniowie 1973-1990, sygn. 1-54.
13 Tamże, Urząd Gminy w Łoniowie 1973-1990, sygn. 1-101.
14 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej APK), Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej w Sandomierzu 1948-1975, sygn. 277-279, 293.
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Akta stanu cywilnego
Najcenniejszym źródłem do badań genealogicznych są akta stanu cywilnego. 

Począwszy od soboru trydenckiego, każdy proboszcz parafii rzymskokatolickiej 
był zobowiązany prowadzić księgi metrykalne. W zasobie Archiwum Państwowego 
w Kielcach i jego Oddziału w Sandomierzu są przechowywane akta stanu cywilnego 
od 1810 r. Wynika to z  zaprowadzonego na ziemiach przyłączonych w  1809 r. 
do Księstwa Warszawskiego Kodeksu Napoleona. Wówczas każdy proboszcz 
rzymskokatolicki stał się urzędnikiem stanu cywilnego. W gminie Łoniów były tylko 
dwie parafie rzymskokatolickie: w  Łoniowie15 i  Sulisławicach16. Każdy proboszcz 
prowadził podwójne księgi unikaty – jako akta metrykalne będące dokumentacja 

15 APS, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łoniowie z lat 1810-1918, sygn. 1-111.
16 Tamże, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w  Sulisławicach z  lat 1810-1918, sygn. 

1-109.

Akt urodzenia  ks. Antoniego Tworka, APS, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łoniowie, 
sygn. 89, R. 1897, akt urodzenia nr 10.
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kościelną i duplikaty – stanowiące akta stanu cywilnego. Były w nich odnotowywane 
zapisy dotyczące wszystkich mieszkańców z terenu parafii niezależnie od wyznania. 
Od 1826 r. rabini stali się urzędnikami stanu cywilnego i  zaczęli prowadzić 
osobne księgi cywilne dla wyznawców judaizmu. Ustalenie przynależności Żydów 
zamieszkałych w gminie Łoniów do poszczególnych okręgów bożniczych nastręcza 
trudności. Wynika to z faktu, że gmina Łoniów była podzielona na sąsiadujące ze sobą 
okręgi bożnicze. I tak południowa część należała do okręgu bożniczego w Połańcu17, 
a  od 1888 r. do Osieka18. Północna część gminy należała do gminy żydowskiej 
w Sandomierzu. Później do gminy żydowskiej w Klimontowie, utworzonej w 1727 
r.19. Natomiast północno-wschodnie tereny gminy Łoniów wchodziły w skład okręgu 
bożniczego w Koprzywnicy powstałego ok. 1874 r.20 Księgi stanu cywilnego spisywane 
były w języku polskim. Dopiero po upadku powstania styczniowego, a dokładnie od 
1867 r. do bieżeństwa Rosjan w 1915 r. sporządzano je w języku rosyjskim.

Sądownictwo, notariat i hipoteka
W zasobie archiwum Oddziału w Sandomierzu zachowały się akta dotyczące sądów, 

notariatu i  hipotek. Mają one szczególne znaczenie w  kwestiach własnościowych 
(zwłaszcza notariaty i  hipoteka). Ponadto w  sprawach sadowych zachowały się 
przeważnie akta spraw cywilnych, które przedstawiają ówczesną rzeczywistość. 

Sądy Gminne zostały wprowadzone w każdej gminie ukazem carskim z 1860 r. 
Od 1864 r., obejmowały teren kilku gmin. Sądownictwu temu podlegały drobne 
sprawy cywilne i  karne. Reforma ustroju sądowego z  lat 1975-1976 wprowadziła 
dwie kategorie sądów. Do I kategorii należały: sądy gminne, sądy pokoju i  zjazdy 
sędziów pokoju. Do II kategorii należały: sądy okręgowe i izba sądowa. Sądy gminne 
utworzono dla gmin wiejskich i osad, które otrzymały samorząd. Sąd gminny miał 
przypadać na 1-4 gminy. W miastach, gdzie nie było sądów gminnych, utworzono 
sądy pokoju. Ponad sądami gminnymi i  sądami pokoju stały się zjazdy sędziów 
pokoju /2 na jedną gubernię/. Sąd Gminny 3-go Okręgu Powiatu Sandomierskiego 
2-go Okręgu Guberni Radomskiej obejmował 75 wsi w 4 gminach: Koprzywnica, 
Łoniów, Osiek, Samborzec. Akta tego sądu zachowały się z lat 1891-1914.21 

W związku ze zmianą nazw obwodów na powiaty w maju 1917 r. sądy obwodowe 
17 Tamże, Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Połańcu z lat 1826-1923, sygn. 1-65.
18 Tamże, Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Osieku z lat 1888-1941, sygn. 1-39.
19 Tamże, Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Klimontowie z lat 1826-1937, sygn. 1-119. 
20 Tamże, Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Koprzywnicy z lat 1857-1917, sygn. 1-37. 
21 Tamże, Sąd Gminny 3-go Okręgu Powiatu Sandomierskiego 2-go Okręgu Guberni Radomskiej, 

1891-1914, sygn. 1-1376.
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otrzymały nazwę sądów powiatowych. W  sierpniu 1917 r. sądownictwo zostało 
oddane Tymczasowej Radzie Stanu Królestwa Polskiego. Sędziowie pokoju przyjęli 
nazwę „królewsko polski sędzia pokoju”.

Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 r. sądownictwo polskie bazowało na 
dawnych okupacyjnych przepisach, modyfikowanych doraźnie w razie konieczności. 
Nie było jednolitych przepisów prawnych dla całego państwa. Potrzebę unifikacji 
systemu sądownictwa w całym kraju przeprowadzono w 1929 r. Powołano wówczas 
sądy grodzkie, które w 1950 r. przekształcono w sądy powiatowe.22 

Właściwość terytorialna Sądu Grodzkiego w  Staszowie, pokrywała się 
z dotychczasową właściwością terytorialną Sądu Pokoju w Staszowie i obejmowała 
z powiatu sandomierskiego: miasto Staszów oraz gminy: Łoniów, Rytwiany, Połaniec, 
Tursko Wielkie i  Wiśniowa. W  Sandomierzu zachowały się akta wspomnianych 
sądów: Sąd Pokoju w Staszowie z  lat 1915-192823 i Sąd Grodzki w Staszowie z  lat 
1929-1939 [1944]24. Od 1 stycznia 1936 r. gmina Łoniów znalazła się na terenie 
właściwości Sądu Grodzkiego w Sandomierzu z  lat 1929-195025, a następnie Sądu 
Powiatowego w Sandomierzu z lat 1951-197426.

Organizacja notariatu na terenach Księstwa Warszawskiego została określona 
w instrukcji ministra sprawiedliwości z 23 maja 1808 r. Zgodnie z nią notariusze byli 
urzędnikami publicznymi ustanowionymi do przyjmowania aktów i  kontraktów. 
Ze względu na terytorialny zasięg działania notariuszy dzielono na powiatowych 
i  departamentowych. Na szczeblu najniższym, usytuowane przy Sądach Pokoju 
działały jako instytucja jednoosobowa. Do zadań notariusza należało przyjmowanie 
aktów wpływających z  dobrej woli stron, umów, jednostronnych zobowiązań, 
deklaracji, którym strony powinny lub chciały nadać cechy autentyczności, jakie 
przywiązane były do aktów publicznych, zapewnić im datację i  je przechowywać. 
Po przyjęciu ustawy hipotecznej w  1825 r. na mocy instrukcji Komisji Rządowej 
Sprawiedliwości z  22 grudnia 1825 r. zniesiono urząd notariuszy powiatowych 
i wprowadzono z dniem 1 stycznia 1826 r. rejentów powiatowych. Przepis stanowił, 
że akta stawały się własnością publiczną. Ustawa notarialna z 1875 r. (rosyjska) czy 
też prawo o notariacie z 1933 r. nie wprowadzały ważniejszych zmian w organizacji 

22 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o  ustroju sądów 
powszechnych, Dz.U. 1928, nr 12, poz. 93; Ustawa z  dnia 27 kwietnia 1949 r. o  zmianie prawa 
o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 1949, nr 32 poz. 237.

23 APS, Sąd Pokoju w Staszowie z lat 1915-1928, sygn. 1-166.
24 Tamże, Sąd Grodzki w Staszowie z lat 1929-1939 [1944], sygn. 1-209.
25 Tamże, Sąd Grodzki w Sandomierzu z lat 1929-1950, sygn. 1-4084.
26 Tamże, Sąd Powiatowy w Sandomierzu z lat 1951-1974, sygn. 1697.



173

notariatu. Notariusze działali przy wydziałach hipotecznych sądów pokoju (od 1929 
r. sądów grodzkich) do 1951 r. Sandomierz i Staszów były siedzibami notariuszy od 
1810 r. tj. od momentu wcielenia Galicji Zachodniej do Księstwa Warszawskiego. 
Kancelarie notarialne funkcjonowały w tych miastach do roku 1950, tj. do momentu 
powołania Państwowych Biur Notarialnych. Od 1 stycznia 1936 r. gmina Łoniów 
znalazła się na terenie właściwości Sądu Grodzkiego w Sandomierzu, a co za tym 
idzie i notariuszy z Sandomierza.

W  archiwum sandomierskim zachowały się akta notariuszy staszowskich, 
w  których odnotowano dokumenty dotyczące terenu gminy Łoniów: Wincentego 
Tarłowskiego z  lat 1810-182727, Stanisława Ftulanickiego z  lat 1828-185328, Józefa 
Listopada z lat 1854-185729, Józefa Gudysz-Sierakowskiego z lat 1858-186630, Pawła 
Mierzejewskiego z  lat 1866-187531, Protazego Wąsowicza z  lat 1872-187632, Piotra 
Twardzickiego z  lat 1876-188433, Józefa Rasińskiego z  lat 1884-189334, Seweryna 
Horodyskiego z  lat 1893-189535, Jana Lubońskiego z  lat 1895-191936, Edmunda 
Piotrowskiego z  lat 1920-193037, Wacława Kozłowskiego z  lat 1930-193038, Józefa 
Podczaskiego z  lat 1930-193339, Stanisława Niemierko z  lat 1934-1948 [1949]  
/zapisy z gminy Łoniów tylko do 1935 r./40 oraz notariuszy sandomierskich: Wacława 
Malanowskiego z lat 1934-1946 /zapisy z gminy Łoniów od 1936 r./41 i Bronisława 
Wierusz-Kowalskiego z lat 1938-195042.

Powstałe na mocy ustawy Prawo o notariacie z 1951 r. Państwowe Biura Notarialne 
miały być instytucją państwową zastępującą działające dotychczas izby notarialne, 
a  notariusze zostali pracownikami państwowymi, podlegającymi przepisom 

27  Tamże, Akta notariusza Wincentego Tarłowskiego w Staszowie z lat 1810-1827, sygn. 1-17
28  Tamże, Akta notariusza Stanisława Ftulanickiego w Staszowie z lat 1828-1853, sygn. 1-26.
29  Tamże, Akta notariusza Józefa Listopada w Staszowie z lat 1854-1857, sygn. 1-4.
30  Tamże, Akta notariusza Józefa Gudysz-Sierakowskiego w Staszowie z lat 1858-1866, sygn. 1-10.
31  Tamże, Akta notariusza Pawła Mierzejewskiego w Staszowie z lat 1866-1875, sygn. 1-9.
32  Tamże, Akta notariusza Protazego Wąsowicza w Staszowie z lat 1872-1876, sygn. 1-6.
33  Tamże, Akta notariusza Piotra Twardzickiego w Staszowie z lat 1876-1884, sygn. 1-20.
34  Tamże, Akta notariusza Józefa Rasińskiego w Staszowie z lat 1884-1893, sygn. 1-36.
35  Tamże, Akta notariusza Seweryna Horodyskiego w Staszowie z lat 1893-1895, sygn. 1-14.
36  Tamże, Akta notariusza Jana Lubońskiego w Staszowie z lat 1895-1919, sygn. 1-130.
37 Tamże, Akta notariusza Edmunda Piotrowskiego w Staszowie z lat 1920-1930, sygn. 1-52.
38 Tamże, Akta notariusza Wacława Kozłowskiego w Staszowie z lat 1930-1930, sygn. 1-2.
39 Tamże, Akta notariusza Józefa Podczaskiego w Staszowie z lat 1930-1933, sygn. 1-10.
40 Tamże, Akta notariusza Stanisława Niemierko w Staszowie z lat 1934-1948 [1949], sygn. 1-12.
41 Tamże, Akta notariusza Wacława Malanowskiego w Sandomierzu z lat 1934-1946, sygn. 1-167.
42 Tamże, Akta notariusza Bronisława Wierusz-Kowalskiego w Sandomierzu z lat 1938-1950, sygn. 

1-78.
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o państwowej służbie cywilnej.43 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie 
zniosła państwowe biura notarialne i  przekazał prowadzenie ksiąg wieczystych 
właściwym sądom rejonowym po utworzeniu kancelarii notarialnych na obszarze 
działalności znoszonego biura.44 W  archiwum sandomierskim zachowały się akta 
Państwowego Biura Notarialnego z lat 1951-199245. 

W  miejsce dawnego polskiego prawa hipotecznego, na terenie Księstwa 
Warszawskiego wprowadzono francuskie przepisy hipoteczne, zawarte w Kodeksie 
Napoleona. Instrukcja z  1808 r. przewidywała powołanie przy każdym trybunale 
cywilnym metrykanta [conservateur]. Minister sprawiedliwości wydał w  1809 r. 
specjalną instrukcję hipoteczną, na mocy której ustanowieni zostali konserwatorowie 
hipotek: powiatowi przy Sądach Pokoju i departamentowi przy trybunałach cywilnych 
I  instancji. Konserwatorowie powiatowi prowadzili księgi dla nieruchomości 
w miastach nie będących siedzibami departamentów oraz posiadłości czynszowych.46 

Sejm Królestwa Kongresowego 26 kwietnia 1818 r. uchwalił Prawo o  ustaleniu 
własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach47. Miało ono zastosowanie 
do większych własności ziemskich i  nieruchomości w  miastach wojewódzkich. 
Regulacja hipotek była obowiązkowa. Prawo o przywilejach i hipotekach z 1825 r.48 
stanowiło podstawę do zakładania hipotek dla wszelkich innych nieruchomości 
nie objętych prawem z  1818 r., a  zakładanie hipotek pozostawiono wolnej woli 
zainteresowanych osób. 

Czynności hipoteczne mieli załatwiać rejenci powiatowi oraz pisarze sądów 
pokoju, którzy mieli pełnić obowiązki pisarzy hipotek powiatowych. W  związku 
z tym zniesiony został urząd konserwatorów hipotek powiatowych, a prowadzone 
przez konserwatorów księgi i repertoria złożono w archiwach sądów pokoju. Reformy 
sądownictwa w 1876 r. i 1917 r. wprowadziły niewielkie zmiany. 

W końcu XIX i w początkach XX w. funkcjonował Wydział Hipoteczny przy Sądzie 
Pokoju w Sandomierzu, a po wprowadzeniu Prawa o ustroju sądów powszechnych 
przy Sądzie Grodzkim. Po przyłączeniu gminy Łoniów do Sądu Grodzkiego 
w Sandomierzu księgi hipoteczne z Wydziału Hipotecznego przy Sądzie Grodzkim 

43 Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. Prawo o notariacie, Dz.U. 1951, nr 36, poz. 276.
44 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz.U. 1991, nr 22, poz. 91.
45  APS, Państwowe Biura Notarialne 1951-1992, sygn. 1-414.
46 T. Kubicki, Źródła prawa hipotecznego na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772-1918. Część I. 

Okres do połowy XIX wieku, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2007, t. 10, s. 190-191.
47 Prawo o ustalaniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach w miejsce tytułu XVIII 

księgi III kodeksu cywilnego, „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1818, t. 5, nr 21.
48 Prawo o przywilejach i hipotekach, „Dziennik praw Królestwa Polskiego” 1825, t. 9, nr 40.
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APS, Hipoteka sandomierska, sygn. 509.  
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w  Staszowie zostały przeniesione do Sandomierza. Mocą rozporządzeń Ministra 
Sprawiedliwości z 1946 r. i 1986 r. zostały one zamknięte49.

Cennym źródłem informacji dotyczących dóbr ziemskich, ich właścicieli jak 
również zaciąganych kredytów są księgi hipoteczne. Zostały one założone dla 
dużych dóbr ziemskich – zwłaszcza w I połowie XIX w. oraz małych gospodarstw 
chłopskich – przeważnie dotyczy to XX w. Pamiętać należy, że duże dobra ziemskie 
były parcelowane i z nich powstawały nowe miejscowości. Dla przykładu można 
podać Dobra ziemskie Ruszcza Płaszczyzna i  Nietuja, z  której wyodrębniono 
dzisiejszą wieś Jeziory, a Nietuja była w przeszłości częścią wsi Bazów, a obecnie 
należy do Sulisławic. Z Dóbr Sulisławice wyodrębniono Wronów (obecnie część 
Sulisławic) i Antoniówkę (obecnie część Jezior). Natomiast w kluczu Dóbr Świniary 
znajdowały się miejscowości, dla których nie było osobnych ksiąg hipotecznych: 
Jasienica, Żurawica, Krowia Góra, Grabina i Przewoźnik. 

Dla miejscowości z  terenu gminy Łoniów w  zespole Hipoteka sandomierska 
zachowały się księgi hipoteczne dla następujących dóbr: Antoniówka (sygn. 7), 
Bazów (sygn. 9-10), Bogoria Świniarska (sygn. 20), Chodków (sygn. 52), Gajówka 
(wydzielona z  Suliszowa) (sygn. 119), Gieraszowice (sygn. 128), Grabina (sygn. 
152), Jasienica (sygn. 1255-1256), Jeziora /Jeziory/ (sygn. 628), Karczunek 
Sulisławski (sygn. 198), Konty/Kąty/ (sygn. 235), Kowalówka Sulisławska (sygn. 
241); Krowia Góra (sygn. 1382-1383, 1992), Lipowiec Młyn (sygn. 284), Łążek 
(sygn. 296-298, 1421), Łoniów (sygn. 685-691, 1413-1420), Otoka (sygn. 349), 
Przezwody Suliszowskie (sygn. 409), Ruszcza Płaszczyzna (sygn. 426-431, 2288), 
Skrzypaczowice (sygn. 1666-1668), Skwirzowa (sygn. 454-456, 1669), Soczówka 
(sygn. 470), Sulisławice (sygn. 497-500, 1705-1706), Suliszów (sygn. 809, 875, 
1707-1712), Świniary (sygn. 509-513), Trzebiesławice (sygn. 837), Wiktorów 
(sygn. 558), Wnorów (sygn. 1791-1794, 2236), Wojcieszyce (sygn. 568-570), Wólka 
Gieraszowska (sygn. 576), Wronów (sygn. 577), Zarzecze (wydzielona ze Zgórska) 
(sygn. 595), Zgórsko (sygn. 602).50 

49 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 29 listopada 1946 r. o  prowadzeniu 
dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r., Dz.U. 
1946, nr 66, poz. 367; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie 
prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej 
niektórych takich ksiąg, Dz.U. 1986, nr 28, poz. 141.

50 APS, Hipoteka sandomierska 1820-1946, sygn. 7, 9-10, 20, 52, 119, 128, 198, 235, 241, 284, 296-
298, 349, 409, 426-431, 454-456, 470, 497-500, 509-513, 568-570, 576-577, 558, 595, 602, 628, 685-
691, 809, 837, 875, 1255-1256, 1382-1383, 1413-1420, 1421, 1666-1669, 1705-1712, 1791-1794, 
1992, 2236, 2288.



177

Uzupełnieniem informacji o dobrach ziemskich są m.in. zbiory osób i rodzin. Dla 
przykładu można podać Zbiór rodziny Masiewiczów z Oziembłowa 1897-1942.

Stefania ze Strużyńskich 
Czapczyńska, córka Cypriana, 

żona Antoniego Czapczyńskiego. 
APS, Zbiór rodziny Masiewiczów 
z Oziembłowa 1897-1942, sygn. 9.

Antoni Czapczyński, mąż Stefanii 
ze Strużyńskich z Sandomierza, 

właściciel majątku Trzebiesławice 
gm. Łoniów. APS, Zbiór rodziny 

Masiewiczów z Oziembłowa 
1897-1942, sygn. 10.

Stanisław Masiewicz syn Jana 
właściciel Dóbr Okalina oraz 

Dóbr Bazów (części od ok. 1926 
części, a całości od 1934 do 1946). 
APS, Zbiór rodziny Masiewiczów 

z Oziembłowa 1897-1942, sygn. 19.

I wojna światowa 
Po wybuchu I  wojny światowej, w  wyniku prowadzonych działań zbrojnych 

w połowie 1915 r. tereny Królestwa Polskiego zostały zajęte przez wojska niemieckie 
i  austro- węgierskie. Armia carska wraz z  administracją zmuszone zostały do 
wycofania się na wschód. Na zajętych terenach zaistniała konieczność zorganizowania 
nowej władzy. Początkowo zajętym obszarem zarządzał naczelny dowódca frontu, 
następnie została zorganizowana administracja w  oparciu o  komendy obwodowe. 
Gmina Łoniów podlegała pod komendę w  Sandomierzu. W  zasobie Archiwum 
Państwowego w  Kielcach przechowywana jest dokumentacja z  C. i  K. Komendy 
Powiatowej w  Sandomierzu. Zespół ten liczy 260 jednostek archiwalnych 
obejmujących swoim zakresem lata 1915-1918.

Wśród wielu dokumentów zachowanych w aktach C. i K. Komendy Powiatowej 
w  Sandomierzu, odnaleźć można i  te które dotyczą gminy Łoniów. Jest to 
niezwykle cenne źródło, które dostarcza wielu informacji dotyczących realiów życia 
z czasów I wojny światowej. Zaraz po ustaniu działań wojennych przystąpiono do 
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ewidencjonowania pochówków ofiar wojny. W zachowanej dokumentacji znajdują 
się wykazy dotyczące mogił wojennych z terenu gminy, w zestawieniu wymienione 
zostały następujące miejsca pochówków: na cmentarzu w Sulisławicach jeden grób, 
w którym pochowany został Stefan Słowiak, duża mogiła zbiorowa znajdowała się 
we wsi Królewice. Pochowani tam zostali żołnierze obu walczących stron. Wśród 
wykazanych 49 poległych 34 wymienionych zostało z  imienia i nazwiska: Gyorgy 
Gergeli, Gyorgy Aniczas, Johan Juhelka, Simon Jaworesek, Franz Vitouch, Jozef 
Baier, Franciszek Bartos, Adolf Philipp, Iwan Szymodzewicz, Karol Nirnsel, Vaszili 
Koponszki, Johan Marek, Karol Szhindler, Johan Denkel, Józef Hrdinka, Arwaj Laszlo, 
Roman Konarski, Viktor Nawratil, Heinrich Rypel, Franz Bara, Anton Feichlinger, 
Franz Badttober, Fridrich Czeschner, Franz Gren, Michał Owsiński, Georg Modes, 
Józef Brudny, Ernst Tatzel, Józef Klima, Antoni Bartosek, Michał Cziple, Henrich 
Pichler, Karl Karasek, Unrug Kalman. Kolejna mogiła wojenna na terenie gminy 
znajdowała się przy drodze do Świniar. Pochowany tam został Varos Kalman. Przy 
drodze do Koprzywnicy wyszczególniono jedną mogiłę, gdzie pochowany został 
bezimienny żołnierz carski. Kolejny pochowany został na polu Józefa Kucharczyka. 
W  Świniarach Starych znajdowała się mogiła zbiorowa. Wśród pochowanych 
wymienieni zostali: Balog Sandor, Podolszki Janos, Polanyi Gynła. W  Gągolinie 
pochowany został Czeperko Janos, w  Krowiej Górze: Szilagyi Irmne i  Szilagyi 
Ferencz. W Skrzypaczowicach: Jinbbo Atalenti, Tomas Vrarga, Jankries Mafe, Hajas 
Cyorey, Markus Lajos, Oestrreihs Bittermann, Józef Wyczesany, Kaspar Domab. Na 
cmentarzu w Łoniowie pochowani zostali: Rudolf Dittert, Franz Nowotny, Farkas 
Imre, Franz Stroinszky, Wilchelm Willner, Franz Koppe, Fahwich Czikwaneli, Z. 
Kniewald. W Gieraszowicach wyszczególniona została jedna bezimienna mogiła51. 

W  zachowanej dokumentacji znajdują się również akta, dotyczące organizacji 
urzędu w Łoniowie. W piśmie z dnia 15 września 1915 r. wójt gminy informował 
o nominacji na urząd sekretarza gminy 24 letniego mieszkańca osady i gminy Osiek 
– Stanisława Tomaszewskiego52. W  Łoniowie mieścił się posterunek żandarmerii. 
Informacja o nim pojawia się w korespondencji z dnia 6 lipca 1916 r., gdzie wójt 
gminy informował władze, iż mieszkanie dla C. i K. posterunku żandarmerii zostało 
przewidziane w budynku, gdzie dotąd mieściła się ochronka. Dom ten zlokalizowany 
był w bezpośrednim sąsiedztwie budynku gminy. Składał się z 3 dosyć obszernych 
pokoi i  kuchni. Z  korespondencji wynika również, iż dom ten był własnością 

51 APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Sandomierzu 1915-1918 (dalej CiKKPwS), sygn. 152.
52 Tamże, sygn. 167.
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gminy. Był to budynek stary, wymagający środków na remont, których gmina nie 
posiada i dlatego został on wydzierżawiony hrabiemu Moszyńskiemu. Zobowiązał 
się on, co roku czynić pewne naprawy. Ochronka utrzymywana była wyłącznie ze 
środków hrabiego i na dzień 4 września 1916 r., nie funkcjonowała. Nadmieniono 
również, iż w przypadku zajęcia domu przez żandarmerię i wznowienia działalności 
ochronki, znajdzie się dla niej miejsce w innej wolnej nieruchomości należącej do 
Moszyńskiego53. Na terenie gminy zorganizowano posterunki straży skarbowej. 
Zlokalizowane zostały one wzdłuż Wisły. W zachowanych wykazach są informacje 
o posterunku dla 3 strażników w Gągolinie mieszczącym się w domu Wawrzyńca 
Grabowskiego54.

Z  kwestionariusza dotyczącego młynów znajdujących się na terenie powiatu 
sandomierskiego, sporządzonego w  1915 r., wynika, iż na terenie gminy Łoniów 
znajdowały się następujące młyny: we wsi Skwirzowa młyn wodny należący do 
Szmula Pencsyna, w Bazowie młyn wodny należący do Szmula Klusa, w Sulisławicach 
młyn wodny należący do Chenia Gottelieba55, w Lipowcu młyn wodny należący do 
Szmula Grohausa, w Świniarach młyn – wiatrak należący do Johana Kwiacińskiego, 
w  Piotrówce młyn – wiatrak należący do Georga Grafa Maschinsky56. Informacja 
dotyczące młynarza z Lipowca – Szmula Groshausa pojawiła się również w jego prośbie 
z dnia 17 grudnia 1917 r. Zwrócił się z prośbą do komendy powiatowej o wydanie 
paszportu celem wyjazdu do Oderbergu, gdzie zamierzał zakupić kamienie młyńskie57.

53 Tamże, sygn. 189.
54 Tamże, sygn. 5.
55 Zachowano oryginalną pisownię.
56 APK, CiKKPwS, sygn. 168.
57 Tamże, sygn. 232.

Pieczęć posterunku żandarmerii w Łoniowie, APK, CiKKPwS, sygn. 189. 
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Wójt gminy zwrócił się 7 lipca 1916 r. z  prośbą o  zgodę na przeprowadzenie 
wyborów na nowego sołtysa Łoniowa. W  uzasadnieniu prośby znajduje się 
informacja dotycząca poprzedniego sołtysa, który będąc pod wpływem alkoholu 
wszczął w  gminie awanturę celem wydaniu mu dodatkowych kartek na cukier. 
Nie uzyskawszy kartek wychodząc zabrał ze stołu różne pisma urzędowe, które 
siłą musiała mu odebrać żandarmeria. W wyniku tych zajść zaistniała konieczność 
wyboru nowego urzędnika. W  wyniku przeprowadzonych wyborów na sołtysa 
Łoniowa wybrano gospodarza z Łoniowa Jana Lasotę58.

W  aktach C. i  K. Komendy zachowała się również dokumentacja dotycząca 
duchowieństwa. Zgodnie z  prośbą C. i  K. Gubernatora wojskowego, skierowaną 
do biskupa diecezji sandomierskiej Mariana Ryxa, wszelkie informacje dotyczące 
mianowania lub przeniesienia proboszczów miały być podawane do wiadomości C. 
i  K. Komendy Obwodowej. W  odpowiedzi na tą prośbę w  dniu 1 września 1915 
r. do Komendy Obwodowej w  Sandomierzu skierowane zostało pismo dotyczące 
translokacji księży z  terenu diecezji sandomierskiej. Znajdują się tam informacje 
dotyczące księży z parafii Łoniów. Ksiądz dr Henryk Czernik z wikariatu w Łoniowie 
został przeniesiony na profesurę w  seminarium diecezjalnym w  Sandomierzu. 
Na jego miejsce naznaczony został ks. dr. Edward Ptaszyński. Proboszczem 
był Ks. Tomasz Kruzer. Do parafii należały następujące miejscowości: Beszyce, 
Bogoria, Chodków, Gągolin, Grabina, Jasienica, Krowia Góra, Łążek, Łoniów, 
Otoka Grabieńska, Piaseczno, Piotrówka, Skrabów, Suliszów, Świniary, Tarnówka, 
Trzebiesławice, Wnorów, Wygnanów, Wymysłów, Zawidza, Żurawica59. O  księdzu 
Edwardzie Ptaszyńskim możemy również dowiedzieć się z  prośby, z  jaką zwrócił 
się w 5 listopada 1915 r. w sprawie wydania paszportu celem wyjazdu do Krakowa 
i okupowanej prowincji60.

Innym dokumentem dotyczącym duchowieństwa jest korespondencja ks. Jana 
Zajączkowskiego z Sulisławic. Zwrócił się 23 września 1915 r. z prośbą o wydanie 
karty myśliwskiej. Jako obszar polowań zostały wskazane grunty o powierzchni 300 
morgów na terenie wsi Sulisławice i Skwirzowa61.

W omawianej dokumentacji odnaleźć można wiele próśb rodzin mężczyzn, któ-
rzy powołani zostali do służby w armii carskiej i w wyniku działań wojennych tra-
fili do niewoli austriackiej. Jako przykład przytoczyć można prośbę mieszkanki wsi 

58 Tamże, sygn. 205.
59 Tamże, sygn. 162.
60 Tamże, sygn. 169.
61 Tamże, sygn. 167.
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Gieraszowice Józefy Adamczak  
z 20 września 1916 r. W prośbie 
czytamy: „mąż mój Józef Adam-
czak ze wsi Gieraszowice jako 
były zapasowy żołnierz rosyj-
skiego wojska w  1914 r. zabra-
ny został przez rosyjską władzę 
i odesłany na wojnę skąd zabra-
ny został przez austriackie woj-
sko jeszcze w 1914 r. do niewo-
li i  obecnie się znajduje,(…) Ja 
pozostałam w  domu z  trzema 
dziećmi nie zdolnymi jeszcze 
do pracy i  nie mam nikogo do 
obrobienia 9 morgów ziemi(…) 
przy mnie jest także na utrzyma-
niu moja matka Katarzyna(…)  
80 lat mająca nie zdolna już do 
pracy, to upraszam pokornie C. 
i  K. Komendę obwodową o  ła-
skawe zwrócenie uwagi na moje 
położenie i uwolnienie męża mo-
jego Józefa Adamczaka z niewoli 
do domu”62. W wyniku powoła-
nia na początku wojny do car-
skiego wojska ludności polskiej 
oraz późniejszego formowania 
jednostek złożonych z  Polaków 
podległych wojskom austro-wę-
gierskim na wielu frontach do-
chodziło do bratobójczych walk 
gdzie naprzeciw sobie stawali Po-
lacy, jedni walczący w  wojskach 

rosyjskich drudzy w nowo formowanych jednostkach w tym w Legionach Polskich. 

62 Tamże, sygn. 190.

Kwestionariusz dotyczący zaludnienia gminy, stan na rok 1917, 
APK, CiKKPwS, sygn. 160.
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W wykazie ochotników, zwerbowanych do Legionów Polskich we wrześniu 1916 r., 
sporządzonym przez Oficera Werbunkowego Legionów Polskich w  Sandomierzu, 
odnaleźć można mieszkańców gminy Łoniów. 21 września zgłosił się Jan Misiak 
urodzony w 1898 r. mieszkaniec Świniar Nowych, 26 września Marek Rudkowski 
urodzony w tym samym roku mieszkaniec Świniar63. 

Ciekawym dokumentem obrazującym strukturę społeczną gminy Łoniów jest 
kwestionariusz dotyczący stanu zaludnienia gminy sporządzony w roku 1917. Za-
wiera informacje dotyczące liczby mieszkańców w  każdej miejscowości z  terenu 
gminy, w podziale na mężczyzn i kobiety, liczby domów, wyznanie oraz profesję64.

Według kwestionariusza dotyczącego stowarzyszeń, na terenie gminy istnia-
ło: Stowarzyszenie Spożywcze w Sulisławicach skupiające 259 członków, również 
w Sulisławicach – Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej skupiające 65 członków 
oraz w  Łoniowie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej skupiające 42 członków. 

63 Tamże, sygn. 164.
64 Tamże, sygn. 160.

Pismo Urzędu Gminy w Łoniowie dotyczące stowarzyszeń, APK, CiKKPwS, sygn. 221. 



183

Jako cel stowarzyszeń katolickich podano dążenie do szerzenia oświaty na zasa-
dach katolickich oraz wspieranie młodzieży materialnie65. Stowarzyszeń znajdu-
jących się na obszarze gminy dotyczy również korespondencja z 2 września 1917 
r. w której Zarząd sklepu stowarzyszenia włościan gminy Łoniów w osobach Jana 
Jabłońskiego, Jana Składa i Michała Staronia zwrócił się z prośbą do C. i K. Ko-
mendy o zatwierdzenie statutu sklepu66. W korespondencji z 27 października 1917 
roku Zarząd Stowarzyszenia Spożywczego w Sulisławicach informował C. i K. Ko-
mendę powiatową, iż stowarzyszenie spożywcze w Łoniowie zostało rozwiązane 
i nie podejmowało żadnych czynności. Tematu stowarzyszeń dotyczy również ko-
respondencja Wójta gminy Łoniów z 24 czerwca 1918 r. Wynika z niej, iż na tere-
nie gminy istniało jedno stowarzyszenie spożywcze w Sulisławicach, które zostało 
założone 25 września 1917 r.67.

O  trudnościach dnia codziennego z  czasów pierwszej wojny świadczą również 
pisma dotyczące wydawania pozwoleń na zakup nafty. Dla przykładu, w piśmie z 30 
maja 1918 r. Helena Komorowska pisze: „Uprzejmie proszę o wydanie mi pozwolenia 
na kupno jednej beczki nafty na użytek dworu i służby oraz 50 kg cukru. Ponieważ 
od trzech miesięcy przebywałam w  Galicji i  powróciłam dopiero w  tych dniach do 
Skrzypaczowic nie byłam w  możności złożenia podania w  przepisanym terminie”68. 
W sierpniu 1918 r. hrabia Jerzy Moszyński zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody 
na wywóz artykułów żywnościowych z majątku Łoniów do Krakowa. Prośba została 
rozpatrzona pozytywnie i hrabia otrzymał stosowny certyfikat69.

W  aktach zachował się również wykaz polskich uchodźców którzy powrócili 
do ojczyzny w okresie od 1 stycznia 1918 r. do 31 sierpnia 1918 r. Wykaz zawiera 
informacje dotyczące 10 osób70, które powróciły z powiatu Równe guberni wołyńskiej 
oraz powiatu Kiszyniów guberni Besarabskiej. Powracający zamieszkali w folwarku 
Piaseczno oraz w Łoniowie71. 

Z uwagi na fakt, iż formalnie tereny byłego Królestwa Polskiego znajdowały się 
pod okupacją austro-węgierską Wisła ciągle była rzeką graniczną z Galicją. Każdy 

65 Tamże.
66 Tamże, sygn. 175.
67 Tamże, sygn. 221.
68 Tamże.
69 Tamże, sygn. 227.
70 Wśród powracających wymienieni zostali: Jan Bednarski lat 54, Anna Bednarska lat 47, Michał 

Bednarski lat 14, Marianna Bednarska lat 11, Józef Bednarski lat 10, Julia Bednarska lat 8, Wojciech 
Niedzielski lat 48, Maria Niedzielska lat 30, Bolesław Niedzielski lat 7, Genowefa Niedzielska lat 2.

71 Tamże, sygn. 231.
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Przepustka graniczna pozwalająca na przekraczanie Wisły, APK, CiKKPwS, sygn. 255.
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kto chciał przedostać się na jej wschodni brzeg musiał okazać się paszportem lub 
przepustką. Wśród akt C. i K. Komendy w Sandomierzu zachowało się wiele podań 
o wydanie stosownych pozwoleń na wyjazd do Galicji, wśród nich i te wystosowane 
przez mieszkańców gminy. 25 kwietnia 1918 r. mieszkaniec wsi Świniary Jan 
Mytych otrzymał przepustkę graniczną upoważniającą do przekraczania Wisły na 
przejściu Długołęka – Baranów. Wnioskodawca na podstawie tego dokumentu mógł 
podróżować do Baranowa i Tarnobrzega72.

Szkolnictwo
Niezwykle istotne były sprawy związane z  edukacją. Wójt Gminy Łoniów 25 

sierpnia 1915 r. skierował do C. i K. Komendy Obwodowej w Sandomierzu pismo, 
w  którym zawarte zostały informacje dotyczące stanu szkół na terenie gminy 
Łoniów. Z  pisma wynika, iż na terenie gminy istniały trzy szkoły: w  Świniarach, 
Łoniowie i Sulisławicach. Nauczycielem w Świniarach był Jan Fronczek urodzony 
w 1887 r., w Łoniowie – Jan Stobiński urodzony w 1887 r., a w Sulisławicach – Jan 
Stadnicki urodzony w 1889 r. Stan budynków szkolnych określono jako zadawalający. 
Nauczyciel szkoły w Łoniowie – Jan Stobiński skierował 16 września 1915 r. do C. 
i K. Komendy Obwodowej w Sandomierzu pismo, w którym przedstawiona została 
kwestia naboru dzieci do szkoły. Zapisy były ogłoszone na dzień 13 i 14 września 
1915 r. i w tych dniach zapisanych zostało 186 dzieci w wieku od 6 do 13 lat chętnych 
rozpocząć naukę w  szkole. Z  tej liczby przyjętych zostało 86 dzieci starszych 
natomiast dzieci młodsze miały trafić do miejscowej ochronki, która zamieniona 
została na klasę wstępną. Nauka w szkole rozpoczęła się 15 września 1915 r. W dniu 
18 września nauczyciel szkoły w  Świniarach – Jan Fronczek skierował do C. i  K. 
Komendy Obwodowej w  Sandomierzu pismo zawierające informacje dotyczące 
naboru do szkoły. Nauka w  szkole rozpoczęła się 16 września 1915 r., zapisanych 
zostało 223 dzieci, z których naukę rozpoczęło 8473.

Sprawa szkoły w  Sulisławicach została poruszona również w  relacji z  23 
października 1916 r. Nauczyciel Jan Stadnicki informował C. i  K. Komendę 
Obwodową, iż stosownie do zalecenia szkoła zebrała 200 kilogramów kasztanów 
(właściwa nazwa kasztanowców)74.

Inne sprawy związane z  edukacją poruszone zostały w  piśmie z  8 kwietnia 
1916 r. Nauczyciel szkoły w  Łoniowie Jan Stobiński informował, iż w  godzinach 
72 Tamże, sygn. 255.
73 Tamże, sygn. 248.
74 Tamże, sygn. 177.
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pozaszkolnych, a dokładnie od 4 do 5 po południu, udzielał w swoim mieszkaniu 
lekcji 3 chłopcom, którzy w  bieżącym roku chcą zdawać egzaminy do 1. klasy 
sandomierskiego gimnazjum. Nadmieniał również, iż żadnego innego pobocznego 
zajęcia w szkole ani poza szkołą nie ma. Podobną relację dotyczącą nauczania poza 
szkołą złożył 7 kwietnia 1916 r. Jan Stadnicki – nauczyciel szkoły w Sulisławicach. 
Stwierdził on, iż żadne kursy poza szkołą nie są prowadzone, gdyż nikt się nie zgłaszał 
i nie ma takiej potrzeby75.

W dniu 7 lutego 1917 roku nauczyciel szkoły w Świniarach Jan Fronczek zwró-
cił się do C. i K. Komendy Obwodowej z następującą prośbą: „Mam zaszczyt naj-
uprzejmiej prosić Prześwietną C. i K. Komendę obwodową o pozwolenie odegra-

nia przez młodzież wiej-
ską ze Świniar teatralnej 
sztuki „Błażek opętany” 
w  sali szkolnej w  Świnia-
rach dnia 17 i 18 lutego rb. 
Dochód z  przedstawienia 
(cena biletu 50 hal[erzy]) 
ma być przeznaczona na 
następujące cele: część na 
pokrycie kosztów, część 
zaś na ulżenie niedoli 
biednym wdowom i siero-
tom, pozostającym w naj-
trudniejszych warunkach 
życia”76.

W 1918 r. sporządzony 
został wykaz organizacji 
szkolnych funkcjonują-
cych na terenie gminy. 
Zaznaczono w  nim, iż 
przed wojną funkcjono-
wały zarządy szkół w Ło-
niowie, Świniarach i Suli-

75 Tamże, sygn. 183.
76 Tamże, sygn. 206.

APS, Akta gminy Łoniów, sygn. 23.
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sławicach. Według stanu na 1918 r. wymieniano zarządy szkół funkcjonujące 
w  Łoniowie, Świniarach, Sulisławicach, Wojcieszycach, Gągolinie, Chodkowie, 
Gieraszowicach. W 1917 do wymienionych szkół uczęszczała następująca ilość 

APS, Inspektorat Szkolny w Sandomierzu 1944-1950, sygn. 146, k. 59.

APS, PPRNiUPwS, sygn. 1961.
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uczniów: Łoniów – 103, Świniary – 87, Sulisławice – 60, Wojcieszyce – 50, Gie-
raszowice – 80, Chodków – 65, Gągolin – 4377.

W  1930 r. do Dyrekcji Robót Publicznych przy Urzędzie Wojewódzkim 
w  Kielcach wpłynęło pismo skierowane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Krakowskiego w  Krakowie w  sprawie rozbudowy szkoły powszechnej 
w  Sulisławicach. Projekt przewidywał dobudowanie piętrowego skrzydła do 
istniejącego budynku, w którym znajdowałyby się dodatkowe 4 klasy co wiązało 
się z  rozbudową budynku do prowadzenia szkoły 7 klasowej. Projektowana 
dobudówka miała być wykonana z  cegły o  stropach drewnianych, ogrzewana 
za pomocą pieców, dach kryty dachówką. Połączenie starego budynku z nowym 
miało być wykonane poprzez wybicie otworu w  szczytowej ścianie starego 
budynku przez co obydwa budynki miały mieć komunikację poprzez szatnię. 
Po rozpatrzeniu prośby przez Radę Budowlaną Dyrekcji Robót Publicznych 
Województwa Kieleckiego wydano niezbędne pozwolenia na prowadzenie 
zaprojektowanych planów rozbudowy szkoły78. W  aktach gminy Łoniów 
zachował się również projekt budowy 3 klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej 
w Gieraszowicach79.

W zasobie Oddziału w Sandomierzu zachowały się akta szkół powszechnych 
(do 1946) i podstawowych dla następujących palcówek z terenu gminy Łoniów: 
w Gieraszowicach z lat 1917-1952, w Łoniowie z lat 1915-1974, w Sulisławicach 
z  lat 1917-1975 i  w  Świniarach z  lat 1915-1945.80 Uzupełnieniem źródeł do 
akt szkoły w  Łoniowie są Projekty organizacyjne i  sprawozdania statystyczne 
Szkoły Podstawowej w  Łoniowie z  lat 1944-1966; Obwód szkoły Podstawowej 
w Łoniowie 1953-1966, czy elektryfikacja szkoły w 1971 r.81 Akta większości tych 
szkół zawierają katalogi klasowe, księgi i arkusze ocen. Są cennym źródłem do 
badań nad funkcjonowaniem oświaty, jak również do badań genealogicznych. 
Ponadto można poszerzyć dane o poszczególnych placówkach oświatowych na 
podstawie dokumentów znajdujących się w różnych zespołach. 
77 Tamże, sygn. 14.
78 APK, UWK I, sygn. 1322; druga kopia Projektu rozbudowy budynku szkolnego w Sulisławicach 

z 1930 r. znajduje się w APS, Powiatowa Rada Narodowa w Sandomierzu i Wydział Powiatowy 
1944-1950, sygn. 385.

79 APS, Akta gminy Łoniów, sygn. 23.
80 APS, Publiczna Szkoła Powszechna w  Gieraszowicach 1917-1952, sygn. 1-23; Publiczna Szkoła 

Powszechna w  Łoniowie 1915-1974, sygn. 1-27; Publiczna Szkoła Powszechna w  Sulisławicach 
1917-1975, sygn. 1-35; Publiczna Szkoła Powszechna w Świniarach 1915-1945, sygn. 1-50.

81 APS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sandomierzu 1950-1975 (dalej 
PPRNiUPwS), sygn. 1744, 1846, 3696.
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Na przyczółku sandomierskim powstało Wiejskie Gimnazjum Koedukacyjne 
w  Tursku Wielkim /Wiejskie Gimnazjum Koedukacyjne Ziemi Sandomierskiej 
w  Tursku Wielkim/, której właścicielem była Komisja Oświatowa przy Gminnej 
Radzie Narodowej w Tursku Wielkim. Ze względów własnościowych i lokalowych 
decyzją Wydziału powiatowego w  Sandomierzu z  9 maja 1945 r. zostało ono 
przeniesione do Pałacu Moszyńskich w  Łoniowie, a  od 12 maja 1945 r. zostało 
przejęte przez Powiatowy Związek Samorządowy. Wcześniej znajdował się tam 
sierociniec, który w  czerwcu 1945 r. przekazał wykorzystywane wyposażenie 
pałacowe na rzecz szkoły. Określane w  dokumentach, jako Samorządowe 
Gimnazjum Koedukacyjne w  Łoniowie; Wiejskie Gimnazjum Koedukacyjne 
Ziemi Sandomierskiej w  Łoniowie; Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne 
w  Łoniowie Powiatowego Związku Samorządowego w  Sandomierzu. Jednak 
jego oficjalna nazwa od 16 kwietnia 1946 r. brzmiała: Prywatne Koedukacyjne 
Gimnazjum Powiatowego Związku Samorządowego w Łoniowie. Natomiast w roku 
szkolnym 1948/1949 była to Samorządowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia 
Licealnego. Jej dyrektorem był Piotr Sarzyński. Szkoła funkcjonowała od sierpnia 
1945 r. w Pałacu Moszyńskich wraz internatem, którego kierowniczką była Zofia 
Sarzyńska. W pierwszym roku istnienia tej szkoły w Łoniowie naukę pobierało 155 

APS, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Sandomierzu. Komisja 
Historyczna Tajnego Nauczania 1965-1979, sygn. 27.
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uczniów, a w internacie mieszkało 60 osób, a w okresie zimowym nawet 112 osób. 
Był to wówczas największy internat na terenie Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Kieleckiego. Przy gimnazjum w  Łoniowie zorganizowano również jako odrębną 
szkołę Prywatne Koedukacyjne Gimnazjalne Klasy Przyśpieszone w  Łoniowie 
Powiatowego Związku Samorządowego w  Sandomierzu, do której uczęszczało 
78 osób w  pierwszym roku, a  w  drugim 88 osób. Gimnazjum łoniowskie było 
bardzo dobrze zorganizowane, ale dopiero od roku szkolnego 1946/1947 uzyskało 
uprawnienia szkół państwowych. 

Odciski pieczęci szkoły średniej funkcjonującej w Tursku Wielkim i później w Łoniowie. Kolejno: APS, Powiatowa 
Rada Narodowa w Sandomierzu i Wydział Powiatowy 1944-1950, sygn. 155, s. 20; sygn. 157, s. 79-80.

Wojewódzki Urząd Ziemski w  Kielcach już od 1 września 1946 r. planował 
uruchomić Powiatowe Gimnazjum Rolnicze w  Pałacu Moszyńskich w  Łoniowie. 
W konsekwencji tych działań szkołę średnią w Łoniowie zlikwidowano w 1949 r. 
Wówczas uczniowie i  kadra pedagogiczna zostali przeniesieni do szkół średnich 
w Chobrzanach i Klimontowie. Podobnie uczyniono z wyposażeniem, przekazując je 
do szkół średnich w Chobrzanach, Klimontowie oraz szkół podstawowych w Osieku 
i na terenie gminy Łoniów. Część sprzętu pozostała dla potrzeb nowopowstałej Szkoły 
Przysposobienia Rolniczego w Łoniowie, która funkcjonowała od 1949 r. Placówka 
to działała w  miejsce szkoły średniej w  Łoniowie. Zakończyła swoją działalność 
w 1964 r. z powodu niskiej frekwencji uczniów.82 

Warto odnotować, że w gminie funkcjonowały przedszkola: od 1945 r. Łoniowie, 
od 1949 r. w Sulisławicach i Świniarach.

Informacje na temat tych placówek oświatowych znajdują się w  następujących 
zespołąch: Akta Gminy Łoniów, Inspektorat Szkolny w Sandomierzu, jak również 
Starostwo Powiatowe Sandomierskie i Powiatowa Rada Narodowa w Sandomierzu 

82 APS, PPRNiUPwS, sygn. 1809.
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i  Wydział Powiatowy. Z  ciekawszych informacji warto odnotować, że szkoła 
podstawowa w Łoniowie została zelektryfikowana w 1971 r.83

Po wybudowaniu stałego mostu na Wiśle młodzież z  terenu gminy m.in. z: 
Gągolina, Łążka, Chodkowa, Otoki, Łoniowa, Grabiny i  Długołęki pobierała 
naukę w  ostatnich latach działalności Miejskiego Prywatnego Gimnazjum 
Ogólnokształcącego w Baranowie Sandomierskim84 

Most na Wiśle spowodował zmniejszenie dystansu drogowego z położonym na 
prawym brzegu rzeki Tarnobrzegiem. Skutkiem tego było przyłączenie terenów 
nadwiślańskich gminy Łoniów do województwa rzeszowskiego. 

Okres międzywojenny
Okres po odzyskaniu niepodległości to 

czas odbudowy dźwigającego się po latach 
niewoli kraju. Ta odbudowa uwidaczniała 
się w  powstawaniu, rozwoju przemysłu 
i  rzemiosła. W  przechowywanej 
w  zasobie Archiwum Państwowego 
w  Kielcach dokumentacji Urzędu 
Wojewódzkiego w  Kielcach odnaleźć 
można akta dotyczące uruchamiania 
młynów na terenie gminy Łoniów. 
W  1921 r. Ignacy Gorazda, mieszkaniec 
Łoniowa, zwrócił się z  prośbą do 
Starostwa Powiatowego w  Sandomierzu 
o  wydanie koncesji na uruchomienie 
wiatraka. Do prośby załączony został 
projekt młyna wraz ze szkicem jego 
lokalizacji. Prośba przesłana została ze 
starostwa do Wydziału Przemysłowego 
Województwa Kieleckiego, który wydał 
zgodę na uruchomienie wiatraka85. 
83 APS, Akta gminy Łoniów 1925-1954, sygn. 21; Inspektorat Szkolny w Sandomierzu 1944-1950, 

sygn. 8; Powiatowa Rada Narodowa w Sandomierzu i Wydział Powiatowy 1944-1950, sygn. 107, 
155, 157-158; Starostwo Powiatowe Sandomierskie 1944-1950, sygn. 758. 

84 APS, Miejskie Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące w Baranowie Sandomierskim 1944-1951, 
sygn. 1-10.

85 APK, Urząd Wojewódzki Kielecki I 1918-1938 (dalej: UWK I), sygn. 12490.

Projekt wiatraka z Łoniowa, APK, UWK I, sygn. 12490.
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W tym samym 1921 r., Jan Kwieciński mieszkaniec wsi Świniary zwrócił się z prośbą 
o  wydanie koncesji na uruchomienie wiatraka w  Świniarach. Po rozpatrzenia prośby 
Wydział Przemysłowy Województwa Kieleckiego wydał niezbędne zgody na prowadzenie 
młyna86. 

Trzecim młynem, który planowano uruchomić w  1921 r., był młyn w  Jasienicy. 
W dniu 2 czerwca 1921 r. Stanisław Decko zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie projektu 
na budowę młyna motorowego w Jasienicy. Do akt sprawy załączony został projekt młyna 
wykonany przez budowniczego F. Grunera. Po rozpatrzeniu wniosku wydano niezbędne 
pozwolenia celem rozpoczęcia budowy87.

W  aktach Urzędu Wojewódzkiego w  Kielcach zachowała się dokumentacja 
dotycząca zatwierdzenia nowych statutów Stowarzyszeń Ochotniczych Straży 
Pożarnej, w tym tych z obszaru gminy Łoniów. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łoniowie zwrócił się 29 marca 1935 r. z prośbą o zarejestrowanie stowarzyszenia 
pod nazwą Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w  Łoniowie oraz 
zatwierdzenie nowego statutu. W skład władz OSP Łoniów wchodzili wówczas: Ks. 
Karol Grzelak – Prezes Zarządu, Stanisław Cencek – Naczelnik, Stobiński Jan V-ce 
prezes, Stobiński Jan – Sekretarz, Jan Tworek – Skarbnik, Wincenty Adamczak – 

86 APK, UWK I, sygn. 12491.
87 APK, UWK I, sygn. 17520.

Projekt budowy młyna motorowego w Jasienicy, APK, UWK I, sygn. 17520.
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Gospodarz, oraz członków Zarządu: Mariana Potyrańskiego, Walentego Krakowiaka, 
Piotra Furmanowskiego. 

Podanie o zarejestrowanie stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie, APK, UWK I, sygn. 3857.
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Do akt sprawy załączone zostały dokumenty dotyczące początków straży 
w Łoniowie. W piśmie datowanym na 8.10.1922 r. zapisano: 

Niniejszym zaświadczamy, iż w  dniu 8 października 1922 r. na zebraniu 
organizacyjnym we wsi i gminie Łoniów postanowiono założyć Ochotniczą Straż Pożarną 
na zasadzie załączonych przy niniejszym dwóch egzemplarzach statutu Towarzystwa 
Ochotniczych Straży Pożarnych, uznanych za wzorcowe odezwą Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych(..). Do zarządu wybrano: Gustaw Skoturcki – prezes, Jan Kucharczyk 
– wiceprezes, Walenty Krakowiak – Skarbnik, Stanisław Tworek – sekretarz, Michał 
Idzik – naczelnik straży, Piotr Furmański – pomocnik naczelnika straży, Piotr Misiak 
– gospodarz straży. 

Załączony został również oryginał pierwszego statutu straży podpisany przez 
założycieli towarzystwa oraz protokół z nadzwyczajnego walnego zebrania członków 
Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w  Łoniowie z  11 grudnia 1938 r. 
Podczas zebrania, wśród wielu poruszanych spraw było wybranie nowego Zarządu, 
w skład którego weszli: Jan Stobiński – Prezes Zarządu, Józef Sośniak Wiceprezes 
i  Naczelnik, Jan Stradowski – Wiceprezes, Regina Kwiatkowska – Sekretarz, Jan 
Tworek – Skarbnik, Wincenty Adamczak – Gospodarz, Członkami Zarządu zostali: 
Piotr Furmański, Jan Drach oraz Walenty Krakowiak. Podjęte zostały ważne dla 
funkcjonowania straży decyzje, w tym ta o zakupie wozu rekwizytowego dla straży, 
który miał zostać wykonany na miejscu według wskazówek naczelnika straży. 
W wolnych wnioskach Pani Kwiatkowska zaproponowała aby: 

w  niedziele i  święta zorganizować dla druhów czynnych godziny czytania pism 
bieżących i odpowiedniej lektury, np. dzieł Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”, 
„Potop”, „Pan Wołodyjowski”. Sama zgłasza swoją pracę i  ma nadzieję, że tutejsze 
nauczycielstwo poświęci chwilę czasu dla tak pożytecznej placówki. Można by też 
wygłosić odpowiednią pogadankę a głównie w tym celu, żeby młodych druhów zachęcić 
do ofiarnej pracy przy ratowaniu mienia bliźnich. Godziny czytania pożytecznych pism 
i książek będą godziwą rozrywką dla młodzieży, oświeceniem umysłów i nagrodą za 
pożyteczną pracę przy gaszeniu ognia. Wniosek ten obecni przyjęli z uznaniem jako 
bardzo pożyteczny. Postanowiono rozpocząć godziny czytania po świętach i poprosić 
Kierownika szkoły tutejszej aby udzielił jednej z sal szkolnych na te zbiórki88. 

W dniu 17 marca 1935 r., zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieraszowicach, 
w składzie Wincenty Urbański – Prezes Zarządu, Jan Podsiadło – Naczelnik Straży, 
Seweryn Abram – II Vice Prezes Zarządu,, Bogumiła Kućmirzówna – Sekretarz, Jan 

88  APK, UWK I, sygn. 3857.
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Żwirek – Skarbnik, Waw-
rzyniec Jakuła – Gospo-
darz, Józef Adamus oraz 
Jan Twaróg – Członko-
wie Zarządu, zwrócili się 
z prośbą o zarejestrowanie 
stowarzyszenia pod nazwą 
Stowarzyszenie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gie-
raszowicach oraz zatwier-
dzenie nowego statutu. 
W aktach sprawy znajduje 
się również zatwierdzony 
statut podpisany przez za-
rząd89.

Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Chod-
kowie, w składzie Wawrzy-
niec Niedzielski – Prezes 
Zarządu, Michał Niedziel-
ski – Naczelnik Straży, Ste-
fan Smalera – II Vice Pre-
zes Zarządu, Jan Szaraniec 
– Sekretarz, Walenty Sma-
lera – Skarbnik, Józef Prze-

włocki – Gospodarz, Wojciech Skuza oraz Ignacy Mroziński – Członkowie Zarządu, 
zwrócili się 7 kwietnia 1935 r. z prośbą o zarejestrowanie stowarzyszenia pod nazwą 
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodkowie oraz zatwierdzenie no-
wego statutu. W aktach sprawy znajduje się również zatwierdzony statut podpisany 
przez Zarząd90.

W  aktach Archiwum Państwowego w  Kielcach odnaleźć można dokumentację 
dotyczącą ochrony zabytków, w  tym kościołów w  Sulisławicach i  Łoniowie. 19 
lutego 1921 r. sporządzony został protokół z oględzin starego kościoła parafialnego 

89  APK, UWK I, sygn. 3856.
90 APK, UWK I, sygn. 3855.

Zatwierdzony statut Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łoniowie, APK, UWK I, sygn. 3857. 
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p.w. Narodzenia N.M.P. w  Sulisławicach. Komisja w  składzie ks. Zacheusz 
Smolarczyk – proboszcz parafii w  Sulisławicach, Stanisław Karpowicz – architekt 
powiatu sandomierskiego, Jerzy Remer – kierownik Wojewódzkiego Urzędu 
Konserwatorskiego oraz Stanisław Chrościechowski – konserwator okręgu 
radomskiego stwierdziła: 

…stan dachu gontowego powoduje zaciekanie sufitów oraz niszczenie murów(…) 
Sufity w  kościele i  zakrystii, przegnite wskutek zaciekania winny być jak najrychlej 
zastąpione nowymi. Również i dach na kościele w zakrystii oraz wieżyczka winny być 
pokryte w jak najkrótszym czasie nowym gontem91.

Jak wynika z  załączonej dokumentacji zalecone prace zostały zrealizowane, 
jednak znacznie obciążyły stan finansowy parafii. Do krytycznej sytuacji finansowej 
miał również przyczynić się pożar, jaki wybuchł w 1928 r. i zniszczył zabudowania 
plebańskie oraz brak obiecanego wsparcia finansowego z Oddziału Kultury i Sztuki92. 
Do akt sprawy dotyczącej konserwacji kościoła w  Sulisławicach załączony jest 
również protokół z dnia 17 stycznia 1945 r, obrazujący straty jakie poniosła parafia 
w czasie działań wojennych w dniach 1 – 8 sierpnia 1944 r. Stan w jakim znalazły się 
oba kościoły odzwierciedla fragment z dokumentu:

W  parafii sulisławskiej są dwa kościoły stary i  nowy. Stary pochodzi z  połowy 
XIII wieku i jest typem epoki romańskiej. Kościół ten jest pod opieką Wojewódzkiego 
Konserwatora jako zabytek kultury i sztuki. W czasie działań wojennych na kościele 
tym całkowicie została zniszczona – ścięta wieża, która w dolnej części była pokryta 
gontem a w górnej blachą cynkową. Podstawa zaś wieży jest rozbita. Dach na kościele, 
który jest pokryty gontem został mocno zniszczony i obecnie wymaga natychmiastowego 
i gruntownego remontu. Kościół nowy (…) w czasie działań wojennych obydwie wieże 
kościelne od pocisków artyleryjskich zostały mocno uszkodzone. Tak w  jednej jak 
i drugiej wieży są duże wyrwy i pęknięcia. Dach na kościele nad główną nawą całkowicie 
zniszczony (…) na bocznych nawach i nad prezbiterium mocno podziurawiony przez 
odłamki. Wieżyczka z sygnaturką została ścięta całkowicie. Szczyt nad główną nawą 
rozbity93.

Do Urzędu Parafialnego w Łoniowie skierowane zostało 28 listopada 1933 r. pismo 
z  Oddziału sztuki przy Urzędzie Wojewódzkim w  Kielcach w  sprawie udzielenia 
informacji odnośnie stanu zachowania kościoła oraz planowanych remontów. 
W  korespondencji podkreślono zabytkową wartość kościoła. W  odpowiedzi 
91 APK, UWK I, sygn. 21762
92 Tamże. 
93 Tamże.
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proboszcz informował, iż z uwagi na ciężkie czasy żadne prace remontowe nie będą 
prowadzone94. 

Po odzyskaniu niepodległości działalność reaktywowały cechy prowadzące 
drobną wytwórczość. Pieczę nad ich rozwojem roztaczała Izba Rzemieślnicza 
w Kielcach, która wymagając od rzemieślników uprawnień do prowadzenia rzemiosła 
prowadziła egzaminy i  nadawała dokumenty uprawniające do wykonywania 
zawodów. Z  okresu działalności Izby pozostało wiele tysięcy akt osobowych 
kandydatów, w  tym i  pochodzących z  gminy Łoniów. Stanisław Grzybowski95 
przystąpił do egzaminów uprawniających wykonywanie zadań w zakresie rzemiosła 
rzeźniczo-wędliniarskiego. Swoje starania rozpoczął w czasie okupacji w 1942 r. Po 
wojnie w 1948 r. sprawę zakończono negatywnie powołując się na brak dokumentów 
z okresu wcześniejszego. 

Innego rzemiosła dotyczą natomiast akta osobowe kandydata do egzaminu 
czeladniczego w zawodzie kołodziejskim Piotra Misiaka z Łoniowa96. Jego sprawa 
rozpoczęła się w 1939 r., a zakończyła uzyskaniem uprawnień w 1941 r. W aktach 
odnajdziemy też krótką historię życia zawartą w podaniach i prośbach kołodzieja, 
która składa się przecież na przeszłość społeczności łoniowskiej w różnych okresach 
funkcjonowania gminy.

Po 1945 r.
Po zakończeniu II wojny światowej i kolejnych stratach poniesionych przez polską 

gospodarkę ponownie przystąpiono do jej odbudowy. Nad sprawami ziemskimi na 
terenie województwa kieleckiego roztoczył opiekę Wojewódzki Urząd Ziemski97. 
W  przechowywanych materiałach archiwalnych pozostałych po działalności tego 
urzędu (pod tą samą nazwą) w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach, znajdują 
się nieliczne (3 j.a.) dotyczące Łoniowa. Na uwagę zasługuje tu księga główna 

94 APK, UWK I, sygn. 21574.
95 APK, Izba Rzemieślnicza w Kielcach 1929-1973 (dalej: IRK), sygn. 8421.
96 APK, IRK, sygn. 18778.
97 Wojewódzki Urząd Ziemski został zorganizowany w  1944 r. w  Sandomierzu na mocy dekretu 

PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 r. Później, w styczniu 1945 przeniesiono go do Kielc. Do zadań 
WUZ należała opieka nad rolnictwem i przeprowadzaniem reformy rolnej. Na mocy dekretu z 12 
sierpnia 1946 r., wojewoda kielecki wydał 29 marca 1947 r. zarządzenie, zgodnie z którym sprawy 
administracji, rolnictwa i reform rolnych Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Kielcach zostały 
powierzone Wydziałowi Urządzeń Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego. Likwidacja 
urzędu nastąpiła przed 8 lutego 1947 r. APK, Wojewódzki Urząd Ziemski 1944-1947; Archiwum 
Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, opracowanie zbiorowe 
pod kierunkiem Stanisława Marcinkowskiego, Warszawa – Łódź 1998, s. 135.
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majątku państwowego Łoniów, powiatu sandomierskiego z lat 1945-1946. Zawartość 
sporządzona jeszcze na kartach według wzoru z okresu okupacji odzwierciedla stan 
finansowy majątku państwowego gminy, związanego zarówno ze stanem dochodów 
z  płodów rolnych, jaki i  m.in. z  utrzymaniem maszyn i  sprzętu, rybołówstwem, 
zestawieniem łącznym kapitału Łoniowa wraz z bieżącymi wydatkami ponoszonymi 
na funkcjonowanie urzędu.

W Łoniowie przynajmniej od 1950 r. istniało Koło Łowieckie „Biały Niedźwiedź”. 
Należeli do niego: Stanisław Adamkiewicz, Adam Banaś, Jan Błasiak, Edward 
Domański, Marian Januszewski, Stanisław Kozłowski, Stefan Kucwaj, Stanisław 
Kopieć, Julian Malecki, Piotr Marzec. Z  powodu braku wymaganej liczby 15 
członków Koło rozwiązało się, a członkowie przystąpili do Koła Łowickiego „Łoś” 
w Jurkowicach98.

W latach 70.-80. XX stulecia w archiwaliach na temat gminy Łoniów pojawiają się 
również materiały z działalności Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, która zajęła 
się kontrolą Urzędu Gminy (sygn. 6741, 7944), domu dziecka (sygn. 4152, 5732) 
i Banku Spółdzielczego stolicy gminy (sygn. 6742). Lat 1962-1974 dotyczą protokoły 
z  lustracji SOP, Banku Spółdzielczego i Spółdzielczej Kasy w Łoniowie (sygn. 132, 
154, 212, 434, 450, 511, 570)99.

Działalność związków wyznaniowych na terenie kraju, w  tym i gminy Łoniów, 
znajdowała się pod ścisłą kontrolą aparatu powojennej władzy. W szczególności zaś 
nadzór ten uwidaczniał się w sprawach kościoła i wyznawców religii rzymskokatolickiej. 
Komórką wyznaczoną do tych celów, był utworzony w strukturach organizacyjnych 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział ds. Wyznań. Obserwacją objęto parafie 
i  księży administrujących nimi. W  zespole zachowała się m.in. teczka dotycząca 
parafii pw. Św. Mikołaja w Łoniowie z lat 1962-1987100 oraz akta osobowe ks. Jana 
Gąsiora z lat 1963-1983101. 

Obie jednostki zawierają interesujące dla gminy i wiernych dane, począwszy od 
zestawień księży pełniących w tychże parafiach posługę, poprzez uwagi dotyczące ich 
osób, realizację niezbędnych inwestycji w sprawach remontów i tworzenia nowych 
inwestycji, po raporty służb milicyjnych w sprawie np. niepożądanych przez ówczesne 
władze prac renowacyjnych przy „płycie z okresu międzywojennego ufundowanej 
98 APS, PPRNiUP, sygn. 2450.
99 APK, Najwyższa Izba Kontroli w Kielcach 1948-1998, sygn. 6741, 7944, 4152, 5732, 6742, 132, 154, 

212, 434, 450, 511, 570.
100 APK, Urząd Wojewódzki w  Kielcach Wydział ds. Wyznań (dalej: UWK Wydział ds. Wyznań), 

sygn. 156.
101 APK, UWK Wydział ds. Wyznań, sygn. 535.
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przez miejscowe społeczeństwo poległym w wojnie 1920 r.” z napisem „Polegli na 
polu chwały odpierając od granic państwa polskiego pod wodzą Józefa Piłsudskiego 
nawałę bolszewików w 1920 r., a pod nim 14 nazwisk”102. Do ciekawych materiałów 
archiwalnych z  pewnością należy pismo z  klauzulą „Poufne” z  zestawieniem 
miejscowości wchodzących w skład parafii Łoniów i zestawieniem odręcznym ilości 
mieszkańców każdej z  nich na 1975 r.103. Sprawy związane z  budynkiem kościoła 
parafialnego w Łoniowie, prowadził Wojewódzki Konserwator Zabytków Wydziału 
Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. 

W  latach 1947-1958 na 
prośbę proboszcza Stani-
sława Szczepaniaka (1955) 
i  ks. Stanisława Wrony 
(1958) prowadzone były 
starania o konserwację po-
lichromii kościelnych i po-
krycia dachu na kościele. 
Pośród korespondencji 
badacz odnajdzie tu także 
informacje na temat spo-
łeczności gminy, jej stanu 
i liczebności wiernych: „pa-
rafia Łoniów liczy cztery 
tysiące osób i należy ją za-
liczyć do większych parafii 
w  diecezji sandomierskiej. 
Teren parafii był zniszczony 
częściowo podczas ubiegłej 
wojny, ale już obecnie stan 
zagospodarowania jest za-
dowalający”104.

102 APK, UWK Wydział ds. Wyznań, sygn. 156, s. 23.
103 Tamże, s. 28.
104 APK, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Kielcach, Wydział Kultury, Wojewódzki 

konserwator Zabytków, sygn. 176, s. 5.

Informacja kierownika Wydziału do spraw wyznań dotycząca parafii 
w Łoniowie, APK, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, 

Wydział Kultury, Wojewódzki konserwator Zabytków, sygn. 176, s. 5.
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