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WSPOMNIENIA I RELACJE

Wspomnienia Tadeusza Biesiadeckiego

Około godz. 12°°, w sobotę 9 września 1939 r. na pola Kolbuszowej 
Dolnej przyjechał niemiecki patrol na koniach. Przyjechali od strony 
Nowej Wsi. Porozmawiali kilka minut i pojechali z powrotem w stronę 

Nowej Wsi. Na ulicach w Kolbuszowej i okolicy było tylu ludzi, że ciężko było 
się przemieszczać. Słychać było strzały, lecz czołgów jeszcze nie widzieliśmy, 
ani nie słyszeliśmy. Po pewnej chwili czołgi zaczęły jechać rzędem. Polska 
piechota zaczęła iść do ataku w stronę Nowej Wsi. Jak Niemcy zaczęli strzelać 
pociskami z czołgów, to spaliło się kilka domów w stronę rynku. Ranni byli 
ludzie - cywile i żołnierze, zwierzęta, tabory zniszczone. My, chłopaki 15-letnie 
chodziliśmy i spuszczali te konie z uwięzi. W tym czasie w Kolbuszowej był 
cyrk. Zwierzęta z tego cyrku chodziły po ulicach. U nas na podwórzu leżał 
ranny żołnierz. Pochodził z Bochni. Był w bardzo złym stanie. Wszystkie jelita 
miał na wierzchu. Pomimo tego rozmawiałem z nim. W kukurydzy i ogrodzie 
leżało dwóch innych żołnierzy. Czołgi podjechały pod nasz dom. To było coś 
okropnego. Jak zobaczyłem je z bliska z wymalowanymi swastykami to zacząłem 
płakać. Tak bardzo żal mi było tej nieszczęsnej ojczyzny. Wtedy miałem 15 lat, 
ale już byłem zapisany do Związku Strzeleckiego. Byłem członkiem orkiestry, 
działającej przy Związku. Dzień wcześniej, 8 września była ewakuacja 
Strzelców na wschód. Ze stadionu poszedłem do domu pożegnać się z rodzicami 
i zabrać coś na drogę dojedzenia. Wtedy Strzelcy odjechali beze mnie.

Jak powychodzili ci gestapowcy w czarnych mundurach i zaczęli zwoływać 
ludność, to ludzie byli bardzo przerażeni. Część mężczyzn zabrali na błonia pod 
Nową Wsią a później do więzień m.in. w Tarnowie. Tutaj, w Kolbuszowej jak 
się paliło to było piekło, jedno wielkie piekło. Paliło się wszystko. Niektórym 
ludziom nic nie pozostało. Spaliły się domy, stajnie, inwentarz. Nazajutrz 
poszedłem do ks. Deca i poprosiłem go, aby rannych żołnierzy i cywilów 
opatrzył sakramentami św. Ks. Dec niezwłocznie wypełnił swoją powinność. W 
godzinach południowych Niemcy zaczęli zbierać rannych. Żołnierze byli 
okropnie zmasakrowani. Tutaj poiegł m.in. kolbuszowski żołnierz Franciszek 
Turek.
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W tamtych czasach patriotyzm u ludzi był bardzo duży. Uciekinierzy z 
zachodu zasiewali u ludzi psychozę strachu. Rozpowiadali, że Niemcy zabijają, 
palą, grabią, wywożą do obozów w Niemczech. Z tego co wiem, podczas walki 
w Kolbuszowej zginęła tylko jedna osoba cywilna. Chyba 8-letnia 
dziewczynka. Naszych żołnierzy zginęło bardzo dużo.

W tym tragicznym dniu pogoda była bardzo ładna. Po bitwie niebo było całe 
pokryte zasłoną z dymu. Słońca nie było widać wcale. W Kolbuszowej spaliła 
się prawie cała ulica Pańska, obecnie nazwana ul. Obrońców Pokoju. Koło 
kościoła spaliła się wikarówka. Wszystkie domy płonęły od pocisków. Gdy 
trwała strzelanina leżeliśmy za domem. Od karabinowej kuli zawsze można 
się schronić, np. w piwnicy.

To wszystko było okropne. Kto tego nie widział nie może wyobrazić sobie, 
że tak strasznie mogło być. Po godz. 900 wojska frontowe poszły dalej, a 
wkroczyły wojska kwatermistrzowskie. W dzisiejszym budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej mieścił się sztab niemiecki.

W późniejszym okresie okupacji byłem w ochronie sztabu w Weryni. 
Dostaliśmy meldunek, że od strony Sędziszowa idą. wojska niemieckie. 
Polecono mi i mojemu koledze Władysławowi Jadachowi (obecnie pułkownik 
w stanie spoczynku, mieszka w Olsztynie) żebyśmy to sprawdzili. Rozkaz, to 
rozkaz. Udaliśmy się w stronę Sędziszowa.. Doszliśmy do miejsca, gdzie 
obecnie znajdują się zakłady obuwia. Tam zetknęliśmy się z samochodami 
niemieckimi, zmierzającymi w stronę Nowej Dęby. później te samochody 
niemieckie zawróciły i jechały w stronę Mielca. Był taki Stanisław Pędzimąż. 
Niemcy już jechali koło kościoła w stronę Mielca, on był na rynku i pociągnął 
kilka razy RKM-emem. Część Niemców padła trafiona kulami, część 
wyskoczyła z samochodów i nastąpiła wymiana ognia. Kilku Niemców jednak 
zdołało na tych samochodach uciec w kierunku Mielca. Może nasza akcja 
była źle zorganizowana, bo zginął nasz kolega partyzant niejaki Faryniarz? 
Jednak kilku Niemców zginęło i to był sukces naszej partyzantki.

Najprzyjemniejszą chwilę podczas okupacji przeżyłem, jak dostaliśmy 
wiadomość o mającym nastąpić zrzucie broni i żywności. Zebraliśmy się w 
umówionym czasie na opróżnionych z wody stawach w Kłapówce. To była 
naprawdę wielka przyjemność, gdy ten samolot z Londynu się pokazał na 
niebie, już dokładnie nad nami. Leciały razem z nim samoloty ubezpieczające, 
które poleciały w stronę Sokołowa, nad Górno. Tam artyleria przeciwlotnicza 
zaczęła do nich strzelać. Te skrzynie wypuszczane przez samolot trzaskały 
jedna o drugą zanim otworzyły się im spadochrony. W skrzyniach była broń, 
mundury, żywność i dolary. Niebawem dostaliśmy 7 dolarów żołdu na dzień. 
Było 14 lub 16 parokonnych furmanek załadowanych skrzyniami. Cała akcja 
zaczęła się w nocy, a potrwała do południa następnego dnia. Samolot 
londyński pomachał nam skrzydłami i poleciał w swoją stronę. Nie 
wiedzieliśmy, co zrobić z tym ładunkiem, ale na szczę
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ście na zrzucie było dowództwo "Kefiru” z komendantem Józefem Rządzkim - 
"Boryną", dowódcą plutonu Stanisławem Węglarzem i podporucznikiem 
"Sawą". Pojechaliśmy z tym ładunkiem do Weryni, do pana Lenarta. W jego 
stodole część ładunku zostawiliśmy, a część w lesie. Później część 
zarekwirowało UB i chodzili w naszych mundurach. Człowiekowi ciężko sobie 
wyobrazić, że takie chwile się przeżywało.

W konspiracji osobiście bardzo dobrze mi się współpracowało z księżmi. 
Byłem łącznikiem między Rzeszowem a okolicami Kolbuszowej, Mielca, 
Majdanu Królewskiego i Raniżowa. W Rzeszowie dawali mi pliki dokumentów, 
prasę podziemną, a ja jechałem do Majdanu Król., do ks. Rękasa, albo do 
Mielca do aptekarza Gardulskiego lub do Mazurów, do ks. Bąka i im przesyłki 
zostawiałem.

W 1939 r. nie pamiętam, aby latały samoloty. Czołgów było bardzo dużo. 
Pamiętam, kiedy nastąpiła mobilizacja, była to noc. Rzesze chłopstwa 
zgłaszało się do wojska. Każdy był nastawiony na obronę ojczyzny. Nie było 
powszechnych sytuacji, aby ktoś się uchylał. Jednak to nie było zorganizowane 
tak jak potrzeba. Brak dobrej organizacji był widoczny gołym okiem. Ale z 
czym mogliśmy walczyć przecież nie mieliśmy takiego uzbrojenia jak mieli 
Niemcy. Pamiętam, w 1938 r. społeczeństwo Kolbuszowej kupiło dwa karabiny 
maszynowe. Na stadionie z wielką pompą świętowano ten fakt. Związek 
Strzelecki i Organizacja Przysposobienie Wojskowe zorganizowali ten festyn. 
Wtedy każdy rzemieślnik w Szkole Przemysłowej, ówczesnego odpowiednika 
Szkoły Zawodowej miał przedmiot Przysposobienie Wojskowe. Więc ćwiczono 
z bronią, prowadzono zajęcia teoretyczne. Na stadionie był porucznik, który 
odpowiadał za szkolenie. Ze szkoły podchorążych przyjeżdżali podchorążowie i 
ćwiczyli na błoniach, gdzie dzisiaj znajduje się kościół pw. św. br. Alberta.

Dużo się przeżyło podczas wojny. Teraz to kto by miał to rozpamiętywać, 
już należy raczej myśleć, aby zejść z tego świata. Po wojnie czekaliśmy na 
zmiany. Obiecywali nam, że jak ustrój się zmieni, to wtedy wypłyniemy na 
szeroką wodę i wejdziemy na dobre stanowiska. Ale ustrój się nie zmienił, 
trwał blisko 50 lat. Ustrój komunistyczny położył silną "łapę" i wydusił 
prawie wszystkich patriotów. Ja nie potępiam ludzi, za to, że byli w partii. 
Jeżeli chciał coś zrobić, to musiał należeć do tej instytucji. A czy jak do niej 
należał, to już był taki straszny komunista? Na pewno musiał ich tam trochę 
słuchać. Ja do partii nie wstąpiłem. Jeszcze raz powiem, że na odmianę 
czekaliśmy tyle lat. Zaraz miała nastąpić... I nic.

Tadeusz Biesiadecki urodził się 7 kwietnia 1924 r. Po wyzwoleniu spod 
okupacji hitlerowskiej ukrywał się 3 miesiące przed UB. Chcieli go aresztować. 
W 1946 r. zapisał się do Liceum Rolniczego im. Stanisława Staszica w 
Warszawie. Tam uczył się systemem korespondencyjnym. Naukę skończył w 
1949 r. Pracował w Powiatowym Zarządzie Związku Samopomocy Chłop
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skiej. Po ukończeniu szkoły przeniósł się do Mielca, gdzie również pracował w 
Powiatowym Zarządzie Samopomocy Chłopskiej. Później pracował w 
mleczarni jako instruktor poradni żywieniowej, w tarnobrzeskim Rejonowym 
Kierownictwie Robót Wodno -Melioracyjnych, w Powiatowej Radzie 
Narodowej w Kolbuszowej, w wydziale rolnictwa, Spółdzielni Transportu 
Wiejskiego i wreszcie w Zakładach Ceramiki Budowlanej w Hadykówce i 
Kupnie. W 1982 roku przeszedł na emeryturę. W latach 70, prowadził swój 
zakład wyrobu kafli piecowych. W latach 60. wstąpił do ZBOWiD-u.

Wspomnienia wysłuchał i opracował 
Antoni Stąpor
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