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TADEUSZ MASZCZYŃSKI

KONFRONTACJE ZE WSPÓŁTWÓRCAMI HISTORII 
NAJNOWSZEJ W KIELECCZYŹNIE

W ielokrotnie już napisano, stwierdzono i udokum entowano, że lata d ru 
giej w ojny światowej są najbardziej tragicznym  okresem w tysiącletniej h i
s to rii Polski. 2 055 dni niewoli i rozpaczy, dni grozy i bohaterstw a minęło 
bezpowrotnie, przeszło do historii, dając początek nowemu rozdziałowi naszych 
narodow ych dziejów. Kielecczyzna zapisała tu  kartę  chlubną, odegrała rolę 
pierwszorzędną. Była obok Lubelszczyzny najintensyw niejszym  rejonem  dzia
łalności partyzanckiej, wielkim  poligonem bohaterskiej woli oporu i w alki 
Była m. in. terenem , na którym  kat narodu polskiego, generalny guber
nato r Hans Frank, realizował z całą bezwzględnością swoje hasło bezprawia 
i śmierci: „Polska nie powstanie już nigdy”. Równocześnie była pierwszą 
dzielnicą, częścią okupowanej Polski, w której skierowano broń przeciwko 
okrutnem u najeźdźcy. T utaj „ziarno zostało rzucone”; samodzielny oddział 
W ojska Polskiego pod dowództwem m ajora H. Dobrzańskiego rozpoczął dzia
łalność partyzancką. Mimo że w dniu 30 kw ietnia 1940 r. we wsi Anielin 
oddział został rozbity, a „H ubal” zginął, żołnierze „Hubala” czynem weszli 
do historii Ziemi Kieleckiej i Polski. Tak się zaczęło; w Kielecczyźnie w ła
śnie rodziła się nasza wielka epopeja narodowa połowy XX wieku.

W sposób różny, zawsze jednak serdeczny i prawdziwy oddano hołd tym, 
którzy zginęli, „by ziemi ojczystej i domowi zapewnić wieczystą nienaruszal
ność”. Ale nie wszyscy polegli. Pozostali i żyją wśród nas uczestnicy tam tych 
w ydarzeń — współtwórcy historii najnowszej.

Z ich udziałem oraz zaproszonych historyków, publicystów i ludzi zajm u
jących się dziejami najnowszymi Zarząd Główny ZBoWiD-u wspólnie z O krę
gową Komisją Historyczną ZBoWiD-u w Kielcach zorganizował trzy sem ina
ria, a właściwie robocze spotkania, na których omówiono, przedyskutowano 
i podano nowe fakty  i inform acje na tematy:

1. W spółdziałanie partyzantk i polskiej z Armią Radziecką w czasie w alk 
o przyczółek sandom iersko-baranowski w 1944 roku (Kielce, 18—19IV 
1964 r.).

2. K onspiracyjna produkcja broni i am unicji w Kielecczyźnie i na obszarach 
sąsiednich podczas ostatniej wojny (Suchedniów, 15 V 1965 r.).

3. Działalność oddziału partyzanckiego „Jędrusie” (Sandomierz, 19 IX 1965 r.). 
Relacji i krótkiej charakterystyce zagadnień, będących przedmiotem po
wyższych narad, poświęcony jest niniejszy artykuł.
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Kielce, 18— 19 kwietnia 1964 r.
Dotychczasowa lite ra tu ra  dotycząca przyczółka sandomierskiego jest bar

dzo uboga, niewiele także mamy opracowań omawiających współdziałanie 
poszczególnych oddziałów partyzanckich z Armią Czerwoną. Inform acje i fak 
ty, uzyskane na sem inarium , na pewno w yrów nają tę lukę, pozwolą przybliżyć 
i wszechstronniej naświetlić splot wielorakich zagadnień związanych z przy
czółkiem sandomierskim.

Celem łatwiejszego zrozumienia roli, jaką odegrało sem inarium  kieleckie,, 
warto tu przytoczyć kilka omówionych na nim  wydarzeń z tam tych pam ięt
nych dni, będących już dzisiaj przedmiotem historii najnowszej, o napraw dę 
wyjątkowym  znaczeniu i randze.

W końcu lipca 1944 r. Arm ia Czerwona w pościgu za cofającą się arm ią 
hitlerow ską przekroczyła Wisłę w rejonie Baranowa i utworzyła tu  tzw. 
przyczółek sandom iersko-baranowski. Dowódca I F rontu  Ukraińskiego, m ar
szałek Koniew, armiom prawego skrzydła postawił zadanie sforsow ania Wi
sły i opanowania przyczółka na Wiśle. Trzy dywizje niemieckie (w tym  jedna 
pancerna), które miały na celu zniszczyć wojska radzieckie skoncentrow ane 
na początku sierpnia w rejonie Sandomierza, zostały zlikwidowane. Wojska 
m arszałka Koniewa ostatecznie opanowały sandom ierski obszar operacyjny.

Półroczny okres dzielący od zimowej ofensywy (sierpień 1944 — styczeń 
1945) obie strony przeznaczyły na staranne przygotowania. Dowództwo I F ron
tu  Ukraińskiego opracowało plan natarcia w kierunku Częstochowa—K ra
ków—W rocław (tzw. operacja sandomiersko-śląska).

Dwunastego stycznia 1945 roku wojska I F ron tu  Ukraińskiego przystąpiły  
do operacji strategicznej „W isła-Odra”. W ciągu dwóch dni, 12 i 13 stycznia 
1945 r., całkowicie przełam ały system obrony niemieckiej, wyposażony w żel
betonowe schrony, okopy, bunkry i zasieki z d ru tu  kolczastego. W w yniku 
tej operacji wyzwolona została Kielecczyzna i Polska, na zawsze rozgromio
ny został faszyzm hitlerowski.

W miejscu, skąd ruszyła zimowa ofensywa A rm ii Czerwonej, na przed
polach Szydłowa, leżącego w powiecie staszowskim, wzniesiono pomnik 
w szczerym polu. W yjątkowo to serdeczny symbol złożenia hołdu wszystkim 
pogromcom hitleryzm u, godny naśladow ania sposób uczczenia narodowej h i
storii.

Działające w Kielecczyźnie konspiracyjne organizacje polityczne i oddziały 
partyzanckie odegrały poważną rolę w ostatecznym zwycięstwie nad h itle
ryzmem. Polskie oddziały partyzanckie na terenach objętych działaniam i przy
czółka sandomierskiego opanowywały węzły drogowe, niszczyły je, wysadzały 
w powietrze mosty i rozbijały mniejsze oddziały niemieckie. Partyzanci pol
scy opanowali także wielki obszar, utrzym ując go przez kilkanaście dni 
i ustanaw iając tu  nowe, polskie, niepodległe insty tucje i prawa.

Te właśnie zagadnienia omówiono — dorzucając wiele istotnych i nie
znanych dotychczas faktów  — na kieleckim sem inarium , poświęconym 
współdziałaniu partyzantk i polskiej z Armią Radziecką w czasie w alk o przy
czółek na Wiśle. Omówiono wkład narodu polskiego, polskiego ruchu oporu 
w sprawę wielką i najważniejszą — zwycięstwa nad faszyzmem hitlerow 
skim. Wszyscy mówcy stara li się wydobyć najistotniejsze elem enty, fak ty  
i rzeczy — bez względu na przynależność organizacyjną walczącego od
działu — które u łatw iły Arm ii Czerwonej operacje wyzwoleńcze na terenie 
przyczółka sandomierskiego.
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W prawdzie ten ogrom ny w kład partyzantki polskiej omówiono w szere
gu publikacji, dość w yraźnie i konkretnie sprecyzowano politykę rządu lon
dyńskiego, k tóra wiązała ręce społeczeństwa polskiego i u trudniała  żołnierzom 
AK prowadzenie w alki ze znienawidzonym  okupantem  i przyśpieszenie wy
zwolenia kraju. Słowem, polityka ta uniemożliwiała ujście nagromadzonego 
ładunku nienawiści do okupanta hitlerowskiego.

Inspektorat AK wydał w dniu 24 lipca 1944 r. do dowódców oddziałów 
dyw ersyjno-partyzanckich, kom endantów  obwodów i podobwodów rozkaz 
następującej treści (cytuję za autorem  wygłoszonego na sem inarium  przez 
m gra Wł. Ważniewskiego refera tu  na tem at: Walka partyzantów „Republiki 
Pińczówskiej” w rejonie przyczółka sandomiersko-baranowskiego):

C elem  un iem ożliw ien ia  sam ow oli oraz przeciw działania niepożądanym  dla nas 
w  tej chw ili w ięk szym  w alkom  należy ukrócić i karać w szelk ie  nieobliczalne w y 
stąpienia, zbyt pochopne decyzje i zbytni zapał.

Pragnienie szybkiego wyzwolenia Polski, silna chęć i wola walki z oku
pantem  nakazywały nie tylko żołnierzom AK i niektórym  dowódcom uzna
nie „za niebyłe” odgórnych rozkazów i zarządzeń „stania z bronią u nogi”. 
Naoczni świadkowie, współtwórcy tam tych wydarzeń, a jednocześnie uczest
nicy kieleckiego sem inarium , au torytatyw nie stwierdzili, popierając tę tezę 
wieloma dotychczas nie znanym i faktam i, że na tych terenach zjawisko tak 
tycznego współdziałania partyzantk i polskiej z Armią Czerwoną było faktem  
jedynym  w skali ogólnopolskiej. Bezprecedensowym wreszcie, nie notowanym 
dotychczas na innych terenach Polski, ujaw nionym  po 20 latach na semi
narium  ZBoWiD-u w Kielcach był fak t współpracy wywiadu kieleckiego AK 
z Armią Czerwoną — na szczeblu o k r ę g u .

Płk Zygm unt Szewczyk przedstawił uczestnikom sem inarium  m ateriały  
współpracy II Oddziału Sztabu Okręgu AK Kielce z dowództwem wojsk 
radzieckich, którego reprezentantem  był gen. Pawłów. Z. Szewczyk w swoim 
wystąpieniu powiedział m. in.:

Okres od lipca 1943 do stycznia 1945 to potajem na bitw a 2 709 św iadom ych agen
tów  w yw iadu oraz niezliczonej ilości agentów  nieśw iadom ych, w  tym  1 300 kobiet, 
którzy prow adzili działalność w yw iadow czą n ie w iedząc, dla kogo to robią.

Rezultatem ich pracy, poświęcenia i oddania sprawie Polski były m eldunki 
wysyłane do dowództwa wojsk radzieckich, na wschodni brzeg Wisły, drogą 
radiową i samolotem. Tzw. skrzynka kontaktow a i lokal znajdujący się 
w Kielcach przy ul. Słowackiego 32 (róg Prostej) — były miejscami osobistych 
spotkań przedstawicieli Sztabu Okręgu AK Kielce z grupą oficerów radziec
kich, która otrzym ywała m eldunki i inform acje, będące rezultatem  wywiadu, 
który obejmował odcinek fron tu  wschodniego nad Wisłą i północnej granicy 
ujścia Nidy południowej do Wisły. W uznaniu tych zasług, doceniając nie
zm iernie istotny w kład w ułatw ienie Arm ii Radzieckiej przygotowania ofen
sywy zimowej, w kład w szybkie i zdecydowane opanowanie i wyzwolenie 
niektórych terenów  województwa kieleckiego — Rząd PRL przyznał 
płk. Zygmuntowi Szewczykowi najwyższe za tego rodzaju działalność odzna
czenie — Krzyż Virtuti  Militari.
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Na m arginesie tego spotkania, problem atyki i rangi poruszanych tu  za
gadnień, nasuwa się jedna refleksja. Sandomierszczyzna odegrała w dziejach 
naszego narodu bezsprzecznie poważną i doniosłą rolę. W ystarczy chyba 
wspomnieć, że większość ziem obecnego województwa kieleckiego wchodziła 
w  X—XIV w. w skład dzielnicy sandom ierskiej, k tó ra we wznowionym 
w  XIV w. królestwie Łokietkowym stała się województwem, aby w tej for
m ie przetrwać do końca Rzeczypospolitej.

Tradycje historyczne tej ziemi, ongiś dzielnicy, później, we wczesnośrednio
wiecznym państw ie polskim — siedziby książęcej, wreszcie jednego z n a j
ważniejszych centrów  życia polityczno-gospodarczego Małopolski — przetrw a
ły  do połowy XX wieku. Zapisała ta ziemia na kartach  najnowszych swoich 
i Polski dziejów jeszcze jeden chlubny i niepow tarzalny rozdział. Zachowała 
d la nas i dla przyszłych pokoleń pom niki arch itek tury  świeckiej i sakralnej — 
cenne i wartościowe. Ale równocześnie przechowała i przekaże potomności 
dokum enty bohaterskiej walki z okupantem  hitlerowskim , tysiące mogił żoł
nierzy radzieckich, polskich partyzantów  i chłopów polskich, którzy ofiarę 
swojego życia złożyli sprawie wyzwolenia Polski.

Suchedniów, 15 V 1965 rok

Do niedaw na jeszcze z miejscowością Suchedniów kojarzyły się przede 
wszystkim  zabytki techniki, dawnego polskiego przem ysłu metalowego. Tu 
bowiem, w I połowie XIX wieku, mieściła się siedziba Dozorstwa Hutniczego. 
Długa tradycja przemysłowa — działające od początku XVI w. kuźnice, w iel
kie znaczenie przemysłowe Suchedniowa, zwłaszcza w I połowie XIX w. — 
odżyła w czasach okupacji. Przypom inają się słowa m inistra skarbu Królestw a 
Polskiego, Ksawerego Lubeckiego, który mówił, że dla utrzym ania niepodle
głości potrzeba trzech rzeczy: oświaty, zamożności i fabryk broni. Istotnie, 
wyniszczony wojną, wykrw aw iony i osłabiony kraj tego potrzebował. Polska 
la t okupacji dla odzyskania niepodległości potrzebowała broni, przede wszyst
kim b r o n i .  Tu właśnie, w Suchedniowie, zorganizowano w latach hitlerow 
skiego terroru  konspiracyjną produkcję pistoletów maszynowych typu „Sten”.

Przedsiębiorstwo „Zakłady Przemysłowe St. Tański i S -ka”, powstałe 
w 1939 roku, którego właścicielami byli: Maria, S tanisław  i Tadeusz Tańscy 
oraz Bronisław Skalski, zatrudniało stu  kilkudziesięciu pracowników, wśród 
nich wielu doskonałych fachowców i prawdziwych patriotów. W w arunkach 
strasznego terro ru  najeźdźcy hitlerowskiego grupa ofiarnych ludzi urucho
m iła tu  ta jną fabrykę broni. Był to przykład godny naśladow ania, dowód 
wielkiego patriotyzm u i oddania sprawie Polski.

W spaniała organizacja pracy, ofiarność i poświęcenie zespołu produkcji 
broni w Suchedniowie przeszły do historii. Pozostali ludzie — inżynierowie 
i konstruktorzy, robotnicy, w tajem niczeni członkowie tego zespołu, by po 
22 latach ujawnić szczegóły wspaniałego osiągnięcia myśli technicznej, zba
wiennego w tam tych czasach — stworzenia modelu, sposobu organizacji 
i produkcji, wreszcie gotowych jej produktów  w tysiącach egzemplarzy — 
pistoletu maszynowego, broni tak niezm iernie potrzebnej w walkach p arty 
zanckich.

Produkcję zorganizowano najwcześniej, samodzielnie i w oparciu o w ła
sne kadry. W Suchedniowie produkowano „steny” kom pletne, z lufam i i m a
gazynkami... Dlaczego „sten” — o tym tak m. in. powiedział na sem inarium
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suchedniowskim inż. Kazimierz Czerniewski, pseudonim „Korebko”, b. do
wódca zespołu produkcji w Suchedniowie:

„Sten” był przeznaczony dla skoczków  spadochronow ych i partyzantów  w  kra
jach okupow anych. Z uw agi na specjaln ie uproszczoną konstrukcję — jego produk
cja m ogła być uruchom iona najm niejszym  nakładem  czasu i środków. „Sten” był 
pistoletem  m aszynow ym  o lu fie  i zamku niezaryglow anym , strzelał z otw artego  
zamka. [...] P isto let strzelał ogniem  ciągłym  i pojedynczym , nie m iał ham ulca w y 
lotow ego, zbudow any był na am unicję 9 mm najbardziej dostępną w  Polsce. W cza
sie okupacji am unicja 9 mm była w ytw arzana m. in. w  Fabryce A m unicji w  Skar
żysku. D uże ilości am unicji tego rodzaju dostarczały zrzuty. W szystkie p isto lety  
m aszynow e niem ieckie, b elg ijsk ie  i fiń sk ie pracow ały rów nież na am unicję  
9 mm. Jednym  słow em , w  w arunkach zaopatrzenia partyzantki w  1943 r. n ie była 
do pom yślenia budow a PM na jakąkolw iek  inną am unicję.

Produkowano broń nie różniącą się niczym od angielskich „stenów”. Wy
bijano na poszczególnych elem entach znaczki, m arkujące odbiory między- 
operacyjne, znaczono ją num eracją wielocyfrową, która była kodem pocho
dzenia, roku produkcji i kolejności wykonania. Okupant, a przede wszystkim 
partyzant polski posługujący się „stenem ” suchedniowskim, przeświadczeni 
byli, że broń pochodzi ze zrzutów. Nie przypuszczali więc Niemcy, że w kraju  
okupowanym można produkować broń. „Niech szukają na niebie, a nie na 
naszej, szarej, polskiej ziemi” — mawiano w zespole suchedniowskim.

Zupełnie dobra była organizacja bezpieczeństwa produkcji, odpowiednie 
wew nętrzne w arunki w zakładzie dla utrzym ania tajemnicy. Zdrada przyszła 
jednak z zewnątrz. Oficer partyzantki AK, „Motor”, będący łącznikiem do
wództwa zespołu z władzami konspiracyjnym i Okręgu, a także Warszawy, 
okazał się konfidentem. 26 października 1943 roku gestapo oraz oddział spe
cjalny żandarm erii z Kielc otoczyli zakład. Nastąpiła przerwa w produkcji, 
wiele aresztowań. Placówka suchedniowska została zlikwidowana, ludzie p ra 
cowali jednak nadal — już nie tylko w Suchedniowie. W końcu 1943 roku 
ruszyła w W arszawie duża produkcja pistoletów maszynowych, oparta o do
kum entację i technologię opracowaną w Suchedniowie przez inż. Kazimierza 
Czerniewskiego oraz zespół.

Sandomierz, 191X 1965 r.

Przybyli tu  dość licznie, młodzi i pełni tem peram entu, wtenczas, na wiosnę 
1941 r., uczniowie gim nazjum  i liceum tarnobrzeskiego, którzy z inicjatyw y 
nauczyciela szkół średnich w Tarnobrzegu, mgr W ładysława Jasińskiego 
stworzyli samodzielny oddział partyzancki, grupę dywersyjno-bojową, dzia
łającą w granicach obszaru: Tarnobrzeg—Mielec—Szczucin—Stopnica—Bu
sko—Chmielnik—Łagów—Opatów—Sandomierz—Zawichost. Przybyli z n a 
stępcą Wł. Jasińskiego, dowódcą, a właściwie starszym, doświadczonym p a rty 
zantem, Józefem Wiąckiem, pseudonim „Sowa”, by w gronie historyków, 
dziennikarzy i publicystów dorzucić nowe fakty do dziejów walk i życia 
tego legendarnego oddziału. „Nie zdobi nas m undur, nie chwali nas sztab, ni 
krzyżem z nas żaden znaczony” — brzm iały słowa hym nu oddziału „Jęd ru 
siów”, nazwanego tak  od pseudonimu założyciela i pierwszego dowódcy, 
Wł. Jasińskiego.

23 — Rocznik Muzeum Św iętokrzyskiego
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W yrażają one w  lapidarnym  skrócie specyficzny charakter tego sam odziel
nego, autonom icznego oddziału, w  którym  w łaściw ie  — na dobrą spraw ę — nigdy  
nie przyjęły się stopnie, odznaczenia i czysto zew nętrzna dyscyplina w  rodzaju  
drylu, natom iast panow ała atm osfera w ysoko cenionego koleżeństw a bojow ego, 
rów ność upraw nień i obow iązków , św iadom a — w  pełnym  tego słow a znacze
niu — dyscyplina w ew nętrzna x.

Interesująca jest geneza oddziału. Pierwszy zalążek grupy „Odwet” (prze
kształcony w maju 1941 r. w oddział partyzancki „Jędrusie”), organizacji pod
ziemnej powstałej z inicjatyw y Wł. Jasińskiego już w październiku 1939, 
tkw ił w służbie harcerskiej uczniów gim nazjum  i liceum tarnobrzeskiego, 
zgrupowanych w sierpniu 1939 r. na obozie harcerskim  na Podkarpaciu. 
G arstka młodzieży harcerskiej, nie przekraczająca początkowo trzydziestu 
ludzi, skupiła się wokół prowadzącego pracę w harcerstw ie Wł. Jasińskiego, 
dając początek działalności, której jednym z pierwszych, podstawowych zadań 
było zbieranie i ukryw anie broni pozostawionej przez żołnierzy kam panii 
wrześniowej — z zamiarem użycia jej przeciwko okupantowi.

Na koncie działalności „Jędrusiów ” tkwi wiele śmiałych akcji, zapisanych 
i udokum entowanych, mądrze przeprowadzonych operacji bojowych i boha
terskich postaw członków’ oddziału. Znane są „jędrusiow e” akcje na więzienia 
niemieckie dla uwolnienia przebywających w nich członków polskiego ruchu 
oporu; akcje sabotażowo-dywersyjne i odwetowe, akcje w obronie ludności 
cywilnej, wyrażające się w niszczeniu list kontyngentowych, likw idacji kon
fidentów, policjantów, szpiclów i gestapowców. Najważniejszą była jednak 
walka z aparatem  policyjnym i wojskowym okupanta, boje z jednostkam i 
wojska niemieckiego, z żandarm erią i policją granatow ą. Do tych różnorod
nych kierunków  działalności bojowej „Jędrusiów ” należy dodać likwidację 
bandytów, zwłaszcza spod znaku NSZ, wreszcie częste ubezpieczenia zrzutów 
lotniczych.

Nie sposób wymienić wszystkich tych akcji, nie zachodzi także potrzeba, 
by walkę ludzi, których nie załamała wrześniowa klęska, tu taj omawiać i ana
lizować. Zrobili to i wcześniej, i lepiej inni, przede wszystkim — niektórzy 
z partyzantów  tego oddziału. Należy jednak stwierdzić, że zasłużyli „Jędrusie” 
na miano współtwórców historii najnowszej Polski — nie tylko czynem bo
jowym i walką zbrojną z najeźdźcą hitlerowskim .

W w arunkach szalejącego terroru okupanta, w obawie przed niespodzie
wanymi rewizjam i i konfiskatam i — trudno było prowadzić jakąś dokum en
tację działalności, zachować m eldunki i sprawozdania, raporty  z akcji, odby
tych szkoleń czy przeprowadzonych konferencji. Zachowały się jednakże do
kum enty innego rodzaju — świadectwa działalności „Jędrusiów ” na polu 
wydawniczo-prasowym.

Z inicjatyw y Wł. Jasińskiego od wiosny 1940 roku wydawany był przez 
zespół redakcyjny tygodnik „Odwet” , kolportowany w wielu rejonach Za- 
sania — również przez placówki Związku Walki Zbrojnej, później Armii 
Krajowej. 17 m arca 1942 roku nastąpiła przeprowadzona przez gestapo i żan
darm erię likwidacja centrali wydawniczej „Odwetu” , mieszczącej się w domu 
w Wiśniówce, pow. Staszów. Po podpaleniu domu zginęli wszyscy obrońcy 
placówki: „Szary” vel „A nton” — Bolesław Czub, redaktor „Odwetu” , maszy
nistka — K arolina Staw iarz i 2 łączników. Wznowiono jednak działalność

1 S. Okęcki Wstęp  do: E. D ąbrow ski Sz lak i em „Jędrus iów”, W arszawa 1966.
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wydawniczą pisma we wrześniu 1943 roku, przenosząc punkt redakcyjny 
i powielarnię do podziemi romańskiego kościoła w Sulisławicach.

Praca Głównej Komisji Historycznej i Okręgowej Komisji Historycznej 
ZBoWiD-u w Kielcach stanowi godny naśladowania wzór i przykład w spółpra
cy, stałego kontaktu  i żywej więzi z uczestnikam i i współtwórcami wydarzeń 
sprzed przeszło 20 lat, poważny przyczynek dla ideowej konsolidacji orga
nizacji ZBoWiD. Ale nie tylko to. Podjęto, przedyskutowano i podano nowe 
fakty  ludziom zajmującym się historią najnowszą — wzbogacając naukę i da
jąc m ateriał dla właściwej i rzeczowej propagandy zagadnień tak dotychczas 
mało znanych. Dobrze więc się stało, że ta niezm iernie interesująca proble
m atyka, wciąż ak tualna i żywa w naszym społeczeństwie, była tematem se
m inariów  naukowych, lokalnych, wzorowo przygotowanych i zorganizowa
nych — oby tylko nie ostatnich.
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ВСТРЕЧА С ТВОРЦАМИ НОВЕЙШ ЕЙ ИСТОРИИ КЕЛЕЦКОЙ ЗЕМЛИ

Окружная историческая комиссия ЗБоВиД (Союза борцов за свободу и демо
кратию), тесно сотрудничающая с Историческим отделом Свентокшиского музея, 
была инициатором трех семинаров, имевших характер рабочих встреч, вс время 
которых были приведены новые факты  и данны е на тему сотрудничества м еж ду  
польскими партизанами и Советской Армией в дни боев за сандомежский  
плацдарм в 1944 году, подпольного производства оруж ия и боеприпасов в К е-  
лецкой земле и смеж ны х районах во время последней войны, деятельности  
партизанского отряда „Ендрусе”.

Семинары, являвш иеся достойным подраж ания образцом сотрудничества, 
постоянных контактов и тесны х связей с участниками и творцами событий, 
соверш ивш ихся 20 лет назад, обогатили науку и дали материал для соответ
ствующей истине, основанной на ф актах пропаганды некоторых аспектов второй 
мировой войны.

MEETINGS WITH THE FELLOW -SHAPERS OF THE RECENT HISTORY  
IN THE KIELCE REGION

The D istrict H istorical Board of ZBoW iD (Union of F ighters for Freedom  and  
D em ocracy) in K ielce, w hich  closely  cooperates w ith  the H istorical D epartm ent of 
the Św iętokrzysk ie M useum , has so far organized three sem inars or, strictly  speak
ing, m eetings, at w hich new  facts and inform ation concerning the fo llow ing m at
ters have been given:
— cooperation of the Polish  partisans w ith  the Soviet Arm y during the fights 

for the Sandom ierz bridgehead in 1944,
— underground arm and am m unition production in the K ielce region and the  

nearby areas during the last w orld war,
— activ ity  of the ’’Jędrusie” partisan troup.

The sem inars, being a w orthy of im itation  exam ple of cooperation, close con
tacts, and liv ing  bonds w ith  the participants and fe llow -sh ap ers of events from  
befor tw enty years, have at the sam e tim e enriched our know ledge of certain  
problem s connected w ith  the Second World War and supplied m aterials for the  
further factual propaganda.


