




ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane  
z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się do-
prowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy 
konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zabor-
cze, stał się szansą na niepodległość. W I wojnie światowej 
Rosja stanęła naprzeciw sojuszu Niemiec i Austro-Węgier.  
W rezultacie również na ziemiach Polski wytworzyły się 
stronnictwa prorosyjskie i proaustriackie.

STRONNICTWA POLITYCZNE

Orientację prorosyjską reprezentowali ludzie związani z Ligą 
Narodów i endecją (Narodowa Demokracja) z Romanem 
Dmowskim na czele. Za głównego przeciwnika uznawali 
oni Prusy. Koncepcja proaustriacka narodziła się w oparciu  
o Polską Partię Socjalistyczną z Józefem Piłsudskim na czele. 
Z powodu szerszej autonomii w Galicji, planowali oni wpro-
wadzenie własnych sił zbrojnych do Królestwa Polskiego,  
a następnie wybuch powstania przeciwko Rosji. Na wyzwo-
lonych terenach miał powstać zalążek państwa polskiego, 
które stopniowo miało odzyskać dawne terytorium.

DZIAŁALNOŚĆ PODCZAS WOJNY

Po wybuchu wojny Piłsudski zaproponował Austrii pomoc 
wojskową poprzez wywołanie powstania w Królestwie Pol-
skim. Już w 1914 granicę z Rosją przekroczył pierwszy polski 
oddział – Pierwsza Kadrowa Kompania Strzelców. Wysiłki 
Piłsudskiego były jednak nadaremne – ludność miała dość 
zrywów i nie udało się wywołać powstania. Postanowiono 
zatem stworzyć Legiony Polskie. Brały one czynny udział w 
walce na frontach I wojny światowej. W przypadku endecji 
działalność polityczna nie przyniosła rezultatów, utworzono 
co prawda komitety obywatelskie i Komitet Narodowy Pol-
ski, ale Rosjanie zignorowali je.

Pierwszym widocznym efektem działalności politycznej był 
Akt 5 listopada. Proklamował on \”samodzielne Królestwo 
Polskie\”, utworzone z ziem zaboru rosyjskiego. Oczywiście 
chodziło jedynie o zachęcenie Polaków do walki przeciwko 
Rosji, a deklaracja była tylko wabikiem na rekrutów. Powsta-
ły jednak początki organizacji państwa w postaci Tymczaso-
wej Rady Stanu pełniącej funkcję rządu.

Kolejnym przełomem była rewolucja w Rosji. Władze re-
wolucyjne postanowiły możliwie dużo obiecać, a potem po 
ustabilizowaniu się sytuacji \”renegocjować\”. Powstały nowe 
polskie jednostki: Dywizja Strzelców Polskich (IV 1917), I 
Korpus Polski (VII 1917) oraz armia polska we Francji (VI 
1917).

Kiedy Polacy mieli już własne siły, zbrojne państwa cen-
tralne zauważyły zagrożenie. Polskie jednostki miały złożyć 
przysięgę wierności. W wyniku odmowy rozwiązano I i III 
brygadę legionów, a żołnierzy internowano. Piłsudski znalazł 
się w Magdeburgu. Ponieważ państwa centralne pokonały 
Rosję, Polacy przestali być potrzebni jako samodzielny na-
ród. Spowodowało to spadek zainteresowania sprawą polską. 
Jednakże Rosja, podpisując traktat brzeski, spowodowała ze-
rwanie wszelkich zobowiązań zachodnich aliantów. Teraz to 
państwom Ententy zaczęło zależeć na silnej Polsce. Ponadto 
polskie oddziały w armii austriackiej zbuntowały się, a przez 
Królestwo Polskie przetoczyła się fala strajków.



UMACNIANIE NIEPODLEGŁOŚCI

Koniec I wojny spowodował chaos w całej Europie. Na te-
renach zaborczych rozpoczęło się spontaniczne rozbrajanie 
wycofujących się oddziałów niemieckich. Polacy oczywi-
ście od razu rozpoczęli od walki politycznej między sobą. 
Powstawały liczne ośrodki polskie w miastach. Powołanie 
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w nocy 
6-7 listopada 1918 spowodowało ustabilizowanie się sytu-
acji. Przełomowym momentem było przybycie do Warszawy 
Piłsudskiego 10 listopada 1918r. Został on mianowany na-
czelnym dowódcą wojska polskiego. Politycy w kraju poro-
zumieli się wreszcie z przebywającym na emigracji rządem 
Dmowskiego i utworzono rząd z Jędrzejem Moraczewskim 
na czele. Wydał on dekret 22 listopada mianujący Piłsudskie-
go Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Skupiając pełnię 
władzy w jednym rękum udało się ustabilizować sytuację  
w kraju. Było to praktyczne uzyskanie niepodległości, po-
twierdzone następnie w licznych walkach zarówno na Ukra-
inie, jak i w wojnie z bolszewikami. Wywalczone ziemie zo-
stały później przyznane.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANIC POLSKI

Po oficjalnym uzyskaniu niepodległości przez Polskę, trzeba ją 
było jeszcze zachować. Oprócz postanowień traktatu wersal-
skiego, w kształtowaniu się powojennej Polski dużą rolę ode-
grały walki toczone z państwami sąsiadującymi. Postaram się 
zatem przybliżyć przebieg procesu kształtowania się granic II 
Rzeczypospolitej.

GRANICA ZACHODNIA

Na zachodzie w Wielkopolsce 27 grudnia 1918 roku wybuchło 
powstanie. Powstańcom udało się zaskoczyć władze niemiec-
kie zajęte tłumieniem powstania robotników w Berlinie. Dzięki 
akcjom powstańców dowodzonych przez gen. Józefa Dowbo-
ra- Muśnickiego udało się wyzwolić województwo poznańskie. 
Powodzenie powstania miało duże znaczenie dla przebiegu 
konferencji w Paryżu. Mocarstwa zachodnie zostały bowiem 
postawione przed faktem dokonanym. Niestety, w pozostałych 
kwestiach postanowienia nie były korzystne dla Polski.



BITWA WARSZAWSKA

Podjęte zostały decyzje o plebiscytach na następujących te-
renach: Powiślu, Warmii i Mazurach, Górnym Śląsku. Polska 
otrzymała w zasadzie tereny już zajęte czyli obszary Pomorza 
Gdańskiego (bez Wolnego Miasta Gdańsk pozostającego pod 
opieką Ligi Narodów) Wielkopolskę i okolice Działowa. W 
wyniku przeprowadzonych plebiscytów Polacy utracili War-
mię, Mazury i Powiśle. 11 lipca 1920r. zyskano jedynie kil-
ka wsi z prawego brzegu Wisły. W wyniku totalnie niecelnej 
polityki polskiej, utracony został Górny Śląsk, mimo silnych 
tendencji narodowościowych przejawiających się w powsta-
niach śląskich, krwawo stłumionych przez Niemców. O ile 
można jeszcze zrozumieć politykę Polski z okresu 2 pierw-
szych zrywów czyli sierpnia 1919 i sierpnia 1920r. Polska to-
czyła wtedy wojnę z ZSRR i walczyła o wschodnią granicę, 
to opuszczenie powstańców podczas trzeciego powstania z 
maja 1921r uważam za błąd. Powstańcy opanowali przecież 
część terytorium plebiscytowego i dzięki pomocy Polski mo-
gli osiągnąć sukces. Tak się jednak nie stało i powstanie zo-
stało stłumione.

GRANICA WSCHODNIA

Walki na wschodzie zaczęły się, gdy tylko Niemcy zaczęli się 
wycofywać. Już 1 Listopada 1918r doszło do starć z Ukra-
ińcami. Walki te oprócz Lwowa objęły cał Galicję. Podobnie 
rzecz się miała na terenach Litwy. Walki między wojskami 
polskimi a radzieckimi trwały od grudnia 1918r. Spowodo-
wane to było polityką Piłsudskiego, który pragnął utworzyć 
jak najszerszą strefę oddzielającą Polskę od ZSRR.

Mimo potępienia działań polskich przez mocarstwa zachod-
nie, w kwietniu 1920r. Polacy decydują się na ofensywę na 
Ukrainie. Jednak Rosjanie, którzy uporali się już z kontrrewo-
lucjonistami, odpowiadają miażdżącym kontruderzeniem. 
Armia Czerwona dowodzona przez marszałka Tuchaczew-
skiego staje na przedpolach Warszawy. W sierpniu docho-
dzi do osławionego ”Cudu nad Wisłą”. W rzeczywistości 
Tuchaczewski miał niewielkie szanse na zdobycie Warszawy. 
Polskie wojska były znacznie lepiej wyszkolone, walczyły na 
własnym terenie i wiedziały, że bronią stolicy, zaopatrzenie 
Armii Czerwonej było rozciągnięte na długim odcinku. Poza 
tym, wbrew pozorom, Tuchaczewski borykał się z brakiem 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ W LATACH 1918-1922.

Armia gen. Władysława Sikorskiego, trzykrotnie słabsza niż 
siły bolszewickie, natarła na wschodni brzeg Wkry, a potem 
na Nasielsk. Ciężkie boje toczyły się przez następny dzień, 
kiedy to sowieckie armie podjęły atak na całym odcinku. Ro-
sjanom nie udało się jednak odzyskać inicjatywy. 16 sierpnia 
rozpoczęło się uderzenie znad Wieprza, dzięki przełamaniu 
sowieckiego frontu Polakom udało się wyjść na tyły armii 
Tuchaczewskiego i zmusić go do odwrotu. Już 18 sierpnia 
Polacy otrzymali rozkaż pościgu za wycofującym się nieprzy-
jacielem.

Zawieszenie broni kończące walki na froncie wschodnim 
zostało podpisane 8 Października 1920r. W wyniku roz-
mów pokojowych w marcu 1921r podpisano pokój w Rydze 
kształtujący granicę wschodnią Polski.

W ten oto burzliwy sposób ukształtowały się krótko po od-
zyskaniu niepodległości granice państwa polskiego. Jednak 
nie były one trwałe. Nadciągała bowiem druga wojna, mająca 
zmienić oblicze Europy.

odpowiedniej liczby żołnierzy, co uniemożliwiło mu zabez-
pieczenie skrzydeł. Dzięki bohaterskiej obronie polskich od-
działów gen. Franciszka Latinika, które odpierały kolejne fale 
szturmujących Czerwonoarmistów, udało się wyprowadzić 
kontruderzenie na skrzydło wojsk bolszewickich.



BOHATEROWIE I WOJNY ŚWIATOWEJ 
UPAMIĘTNIENI POMNIKIEM W NIECIECZY

„W 1929 r. dojrzał w Niecieczy pomysł po-
wstania pomnika poległym w I wojnie świato-
wej. Z małej wioski, liczącej wtedy około 150 
domostw, poszło na wojnę i nie powróciło 22 
młodych ludzi. Niecieczanie czuli się w obo-
wiązku złożenia hołdu swoim synom. Wielkim 
orędownikiem tego dzieła była młodzież zespolona  
w Związku Młodzieży Ludowej.

Pomnik wybudowano z funduszy gminy Nie-
ciecza. W środek pomnika złożono 2 urny ziemi  
z pól bitewnych Kraśnika i Lwowa. Odsłonięcia  
i poświęcenia dokonano w sierpniu. W uroczysto-
ści brały udział władze powiatowe i liczne zapro-
szone delegacje. Poświecenia pomnika dokonał 
proboszcz ks. Piotr Podolski.”

Napis na Pomniku: POLEGŁYM/ W WOJNIE ŚWIATOWEJ/ 1914-1920/ ZIOMKOWIE/ 1929

CISŁO JAN/ CISŁO TADEUSZ/ DZIK WŁADYSŁAW/ DZIUBLA LUDWIK/ JEŻ WOJCIECH/ KACZÓW-KA BRONISŁAW/ 
KACZÓWKA MACIEJ/ KOWAL JÓZEF/ MAGIERA TADEUSZ/ 20/3 ZGINĄŁ 30/5/ 1944

KOZYRA WŁADYSŁAW/ LECH PIOTR/ LEŚNIAK PIOTR/ LUSZOWSKI MACIEJ/ MUSIAŁ MARCIN/ MUSIAŁ 
TADEUSZ/ PRAŻUCH KAZIMIERZ/ JĘDRASZEK MICHAŁ

PAŁKA JÓZEF/ PĘCAK PIOTR/ PYTKA JAN/ ROKITA STANISŁAW/ SIEROŃ JAN/ ŻYŁA WOJCIECH S. MARCINA/ 
ŻYŁA WOJCIECH S. JANA

W DNIU 8 LIPCA 1945 R./ PODCZAS PACYFIKACJI WSI NIECIECZY/ ZASTRZELENI ZOSTALI/ PRZEZ ŻOŁNIERZY 
ARMII RADZIECKIEJ/ ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ/ CHŁOŃ TADEUSZ LAT 26/ KRUPA STANISŁAW LAT 29/ 
BOŻE ZBAW ICH DUSZE

PAMIĘCI/ WOJCIECHA MUSIAŁA/ MJR. W STANIE SPOCZYNKU/ UCZESTNIKA WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ/ 
UR. W NIECIECZY W R. 1884/ ZAMORDOWANEGO W KATYNIU W R. 1940/ WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ 
MU DAĆ PANIE



PIERWSZY RAZ PREZENTOWANY BYŁ WIERSZ, UŁOŻONY NA TĘ OKOLICZNOŚĆ PRZEZ 
MIESZKAŃCÓW WSI: STANISŁAWA NOWAKA I KAZIMIERZA WRZOSKA.

Zadrżała ziemia cała, skłębiły się chmury
kiedy z wyżyn Olimpu zstąpił Mars ponury.
Stalowym swoim wzrokiem spiorunował ziemię
i żagiew strasznej wojny rzucił w ludzkie plemię.
Tysiąc możnych heroldów uderzyło w spiże,
których złowieszcze głosy głośne, rzewne, chyże
dla tych lśniących błyskawic ogłosiło światu
wieść w treści swej okropną, że brat przeciw bratu
ma stanąć w walce krwawej na bój i trud znojny,
by krwią niewinnych zbroczyć wielki ołtarz wojny.
Zawrzało! – Obudziła się nagle kraina spokojna,
wstrząśnięta strasznym głosem – Wojna! Wojna! Wojna!
Ciągną co dzień ze stron wszystkich ojców syny,
gdzieś w nieznaną krainę z dala od rodziny,
żegnani łzami matek, ojców, żon, kochanek.
Nastał czas nocy, smutków, a błękitny ranek
zawiedzionych nadziei, marzeń, snów, radości,
przepadł gdzieś w mrokach strasznej wojny – okropności.
Hen z dala, z wież kościelnych jękły serca dzwonów,
Jak gdyby głosząc żałosną pieśń zgonów
niezliczonych tysięcy ginących wśród jęków,
przy huku bomb, granatów i bagnetów szczęku.
Jasne łuny pożarów znaczą śmierci ślady
po nocach smętnym okiem patrzy księżyc blady
na trupy synów ziemi spogląda ponury,
jakby płacząc za nich kryje się za chmury.
Rozpędem szatan pychy płynie przez krwi morze
i zda ci się urągać: gdzieź ty jesteś Boże.
Gdzież Stwórco Wszechpotężny, władco kochający
że nie spojrzysz na lud Twój w mękach konający,
że nie wzruszą nazbyt jęki mrących dzieci
ni ból, ni trud co ku Tobie leci.
Zawrzało! - Walczono, gdzie tylko rzucisz okiem tam pobojowisko,
gdzie tylko rzucisz okiem wszędzie od krwi ślisko.
Leżą zżęci pokotem, jak pszeniczne snopy;
bez rąk, bez nóg, bez życia - polskich wiosek chłopy.
Choć na bladych obliczach śmierć osiadła skrycie,
jednak z otwartych oczu jeszcze patrzy życie.
Patrzą hen w dal bezkresną, gdzieś w rodzinne strony,
gdzie przy pracy staruszek ojciec przygarbiony
co wieczora pobożne ręce w niebo wznosi
i o powrót synaczka rzewnie Boga prosi.
A ty matuchno droga coś go wychowała,
coś tyle łez i smutków za synem wylała.
O niech się ten ból straszny w twym sercu ukróci,
bo syn twój ukochany już do Cię nie wróci.
On leży gdzieś daleko pośród obcych krajów,
gdzieś wśród puszcz niedostępnych w chłodnym cieniu gajów.

Tam go pachnące kwiaty otoczyły wiankiem
i chylą nad nim główki wieczorem i rankiem,
bu tulić od zimna grudkę białych kości.
Może ptaszek coś rzewnie nuci im z żałości,
a łącząc głos swój smętny z szmerem liściu drzewa
tym cichym bohaterom pieśń grobową śpiewa.
A może matko syn twój w Alpach pogrzebiony
I wie o nim Bóg tylko albo i skorpiony.
Zajaśniało! - W nadludzkich zapasach, 
w bezustannym znoju
zajaśniała nad ziemią gwiazdeczka pokoju
i przyszło - zmartwychwstanie.
W proch padły butne trony Austrii, Niemiec, Carów,
a na gruzach już pychy skrzepłej krwi oparów
zmartwychwstała cudownie słaba, bladolica,
utkana z tęczy blasków ludów męczennica - Polska!
O witaj ukochana, witaj upragniona
po trzykroć przez szatańskich wrogów pogrzebiona
Matko - do Ciebie dążą zewsząd korowody duchów
tych pięknych, kochających, młodych - swoich zuchów.
Co w beznadziejnych walkach zrzekli się życia,
by tylko Ciebie Polsko powołać do bycia.
I przyszła ona wybladła, słaba, ku wszystkim się kłoni
przygarnia ich do serca i rzewnie łzy roni.
Dziesiątki lat ubiegło, tysiące dni mija,
gdy Biały Orzeł polski znów w niebo się wzbija,
gotów do walki krwawej o swe gniazdo miłe,
gdzie z grobów bohaterów czerpie zda się siłę.
Wprawdzie świat się dziś okrył w szaty pacyfizmu,
lecz pod nią ukrył rdzawy sztylet bandytyzmu.
I któż zaręczyć może prócz Ciebie o Boże
czy ten znowu krwi ludzkiej nie popłynie morze.
O precz przeklęta struno złowróżebnym dźwiękiem
i nie rań mego serca nowej wojny jękiem.
Bo czyż nie dość Nieciecza poświęciła Tobie,
gdzie dwudziestu dwóch synów jej spoczywa w grobie?
O, nie wzbudzą ich pobudki, ni huki, ni gwary,
nie wzruszy rozpacz matki, ani ojciec stary.
Śpią w nieznanych stronach świata, ciała ich już zgniły,
a może tylko duchy tu tej mogiły
spoglądają na wioski, ukochane chaty,
na ojców pola, niwy, na jesienne kwiaty.
Żegnajcie, kirem serca żałośnie zalanym, 
Patrzajcie - nawet Chrystus płacze razem z nami.
Śpijcie, wesoło wam tu będzie w tej wiejskiej mogile
co dzień was słonko będzie witać mile.
Słowik wam pieśń zanuci gdzieś z chrustu Dunajca,
wieczorem matka szepnie chichy głos różańca.
My rankiem idąc w pole w dzień pracy znojnej
Będziemy wam cześć oddawać, bohaterzy wojny.



ARMIA KRAJOWA W NIECIECZY I OKOLICY

Struktury Armii Krajowej w okolicy powstawały równolegle 
z tworzeniem się struktur centralnych. Już w styczniu1940 
roku powstała w Niecieczy komórka Związku Walki Zbroj-
nej którą założyli byli żołnierze Wojska Polskiego. W 1942 
roku nastąpiło przekształcenie ZWZ w Armię Krajową  
i w Niecieczy został utworzony odział. Był to jeden z dwóch 
oddziałów wchodzących w skład plutonu. Dowódcą plutonu 
został sierżant Józef Luszowski. Pluton wchodził w skład pla-
cówki „Zofia” w Żabnie. W Niecieczy dowodził kapral Józef 
Prażuch. Pluton w skład którego wchodzili mieszkańcy Nie-
cieczy oznaczony został numerem 309. W sumie do plutonu 
należało ok. 60 osób, kobiet i mężczyzn. W wyniku zmian 
z 1942 roku przy wszystkich jednostkach AK zostały utworzo-
ne sekcje Kedywu ( Kierownictwa Dywersji) podobnie było  
i u nas. Sekcją dywersyjną dowodził plutonowy Jan Musiał. 
To do nich należało prowadzenie
akcji sabotażowych, aż do 1944 roku. Zawsze były to akcje 
niebezpieczne. Niektóre przy tym były szczególnie trud-
ne bo dotyczyły nie Niemców, ale Polaków. Kedyw zajmo-
wał się m.in. wykonywaniem wyroków na Polakach którzy 
współpracowali z Niemcami. Niestety w okolicy takich nie 
brakowało i wielu prawdziwych patriotów zginęło przez nich  
w niemieckich obozach. Takimi konfidentami byli m.in. 
funkcjonariusz granatowej policji w Żabnie Jan D., który zo-
stał zastrzelony w 1943 roku, tłumacz policji w Żabnie Wik-
tor W., którego zastrzelono w lipcu 1944 roku czy burmistrz 
Żabna, Stanisław U., który również w lipcu został zastrzelony 
podczas przewożenia pieniędzy z kontrybucji dla Niemców. 
Wiezione przez niego pieniądze zostały w Żabnie. Ważną  
w okolicy akcją AK była także likwidacja postrachu okolicy 
jakim był Engelbert Guzek- „Kat Powiśla”. Człowiek ten lu-
bił zabijać. Strzelał nawet do przypadkowych przechodniów. 

Został zastrzelony podczas dożynek w Otfinowie w sierpniu 
1943 roku. Zasługą AK z okolicy jest też słynna na cały świat 
Akcja III most w czasie której udało się przekazać do Anglii 
fragmenty nowej broni Hitlera, V-2 oraz sporządzoną przez 
Polaków dokumentację. 
Przeprowadzenie akcji na lotnisku „Motyl”, tuż pod nosem 
Niemców wymagało niezwykłej odwagi i zakończyło się suk-
cesem. Niestety, nie zawsze kończyło się dobrze. Dowodem 
jest zryw powstańczy z 1944 roku, który był
częścią wielkiego planu „Burza”. Brał w nim udział także 
odział z Niecieczy. 28 lipca 1944 roku oddział miał uderzyć 
na opuszczających placówkę żandarmów niemieckich, którzy 
tego dnia rozpoczęli ewakuację i przewozili rzeczy na stację 
kolejową. Kiedy rozpoczął się ostrzał Niemców okazało się, 
że nie tylko bronią się oni zaciekle, ale także nie są tak bez-
bronni jak się wydawało. Na pomoc im ruszyła z Niedomic 
kolumna żołnierzy z bronią maszynową. Polacy zostali zmu-
szeni do wycofania się. Kilku z nich zostało rannych. Nieste-
ty na tym nie koniec. Niemcy wzięli odwet rozstrzeliwując 
sześciu mieszkańców Żabna. Spoczywają oni we wspólnej 
mogile na żabieńskim cmentarzu. Żołnierze AK z Powiśla 
Dąbrowskiego zapisali chlubną kartę w naszej historii swoją 
walką nie tylko przyczynili się do pokonania Niemców ale 
także dawali Polakom w okupowanej Polsce nadzieję i siłę do 
przetrwania okupacji. Jesteśmy im winni pamięć i szacunek.



AKCJA III MOST

Armia Krajowa została dozbrojona w operacjach pod kryptonimem „Mosty” w której ważną rolę odgrywali mieszkańcy Niecieczy  
Władysław Witkowski oraz Władysław Ciukaj. W akcji dokonano przerzutu broni, kurierów i poczty:

„I Most” odbył się w nocy 15 na 16 kwietnia 1944 na lądowisku „Bąk” w miejscowości Matczyn. II Most” odbył się 29 maja 1944 na 
lądowisku „Motyl” w rejonie Wał- Ruda i Jadowniki Mokre. Operacja lądowania „Most nr 3” odbyła się 25/26 lipca 1944.

Wiosna roku 1944 była czasem przygotowań i wykonania „Operacji III Most”. W rejonie Radłowa uformowało się „Zgrupowanie 
Motyl”, które ma przygotować i wykonać „Operację III Most”. Już w roku 1940 łąki przyległe do Lasów Radłowskich zostały wytypo-
wane jako miejsca dogodne do zrzu-tów broni i lądowań samolotów.

Za przygotowanie i przeprowadzenie akcji był odpowiedzialny ppłk Stanisław Musiałek-Łowicki ps. „Mirosław”.

Kwaterę „Zgrupowania Motyl” uruchomiono w Przybysławicach u kpr. Jana Cholewy ps. ”Granit”. Części rakiety V-2 w butlach 
tlenowych przewieziono samochodem ciężarowym do Żabna. Samochód zatrzymał się między godziną 9-10 przed kwaterą Jana 
Pantery w Żabnie. Jako znak rozpoznawczy miał samochód przywiązaną przy prawej klamce czerwoną kokardkę. Części rakiety V-2 
były świetnie i pomysłowo zamaskowane w butlach tlenowych. Resztę poczty bardzo ważnej przywiózł na kwaterę w Przybysławi-
cach chłop Lechowicz. Furmankę do wsi Klikowa eskortowali uzbrojeni chłopcy z drużyny „Pirata”. Stanowiła tę pocztę stara walizka 
i dwa nieduże pakiety. Poczta w walizce była tak misternie zabezpieczona, że trzeba było nie lada przypadku, aby ją ktoś niepowoła-
ny zdemaskował. Walizka była bardzo zniszczona. Leżała w niej błaha powieść pt.” Korzeń Mandadory”. Ta książka stanowiła szyfr 
umowny. Prócz tego leżały w walizce stara i wytarta szczotka do sukna i zapaskudzona wydzieliną nikotyny nieduża fajka. Wszystkie 
te niepozorne przedmioty zawierały wewnątrz niepowszednie tajemnice. Najważniejsze w tym wszystkim jest ucho od starej walizki.
Dnia 25 lipca w godzinach rannych odebrano depeszę z Brindisi, że samolot Dakota wystartuje w tym dniu w godzinach popołu-
dniowych. Zarządzono ostrą gotowość i alarm wszystkich komórek organizacyjnych zgrupowania. Oddziały zbierały się cichaczem 
i sprawdzały broń, sprzęt i amunicję.

Na lądowisku krzątała się obsługa, przygotowując stosy na ogniska i ustawiając latarnie. Od strony zachodniej ułożono trzy stosy 
suchego drewna, polanego benzyną. Ogniska tworzyły formę trójkąta o boku 25 dużych kroków. Była to brama wlotowa. Ciszę ok. 
godziny 23:20 przerwał warkot niemieckich samolotów, które leciały z południa na północ wzdłuż brzegu Wisły. Potem znów nastała 
zupełna cisza. Nagle około godziny 24-ej dał się słyszeć od południowego zachodu warkot ciężkiej lotniczej maszyny. Nadlatywa-
ła oczekiwana Dakota. Obsługa lądowiska uruchamia błyskawicznie trójkąt ognisk, a za chwilę wyskakują jak z pod ziemi rzędy 
czerwonych świateł bocznych. Maszyna siada na łąki pomiędzy światłami. „Mirosław” wita przybyłego gen. Kossakowskiego i jego 
dwóch towarzyszy. Chłopcy „Kmicica” wyładowują przywieziony przez Dakotę bagaż. Dzieje się to błyskawicznie. Załogę Dakoty 
stanowiło kilku obcokrajowców i tylko jeden Polak (Kazimierz Szrajer). Wyładowanie Dakoty i załadowanie „Gości” oraz poczty 
trwało ok. 5-8 minut.



AKCJA III MOST

Dakota hamując ostro i gwałtownie, ugrzęzła kołem  
w niezbyt twardym gruncie. Pilot wyłączył silnik. Ogon 
Dakoty stanął dęba, ale maszyna nie ruszyła. W tym cza-
sie powstało na lądowisku małe zamieszanie. Ponowio-
na trzecia próba startu też zawiodła. Wtedy „Mirosław” 
rozkazał spalić samolot. Zabrać „Gości” i załogę do lasu  
i na kwatery i opuścić lądowisko. Nie wszyscy jednak stra-
cili głowę. Po trzecim nieudanym starcie, w czasie wyła-
dowania Dakoty Stanisław Wróbel ps. ”Szary” wczołgał 
się pod podwozie. Zauważył on, że koła maszyny ugrzęzły  
a w szczególności koło lewe. Podkopanie kół, podłożenie desek 
i szczap przyniesionych z lasu spowodowało, że czwarta próba 
powiodła się. Wrzucono pośpiesznie poplątane spadochrony  
i sprzęt wyładowany z Dakoty. Pilot ponawia start. Silniki na-
bierają pełnych obrotów i ryczą potężnie. Dakota drga i rusza 
wolno. Nabiera pędu. Robi pętlę i unosi się. Gasną reflektory 
i maszyna poszybowała w daleką podróż. Bagaż z Dakoty 
został niezwłocznie przewieziony do skrytek we wsi, Przyby-
sławice. Rankiem dnia 26 lipca 1944 roku odebrano depeszę, 
że Dakota w Brindisi wylądowała szczęśliwie. „Operacja III 
Most” przeprowadzona w dość trudnych i nie-bezpiecznych 
warunkach udała się.

W maju 1992 r.w Jadownikach Mokrych odbyła się uroczy-
stość dla uczczenia lądowania samolotu andielskiego słynnej 
Akcji III Most.

W trakcje uroczystości dokonano wręczenia i poświęcenia 
sztandarów kilku kół AK, miedzy innymi sztandaru koła  
z Niecieczy, którego fundatorem był syn Pana Kazimierza 
Witkowskiego, Andrzej.

Żródło: www.it.tarnow.pl



AKCJA „BURZA”
W RELACJI PANA KAZIMIERZA WITKOWSKIEGO

Plan „Burza” to kryptonim akcji zbrojnej polskiego podziemia, która miała się rozpocząć w momencie odwrotu Niemców. Oczywi-
stym było, że za wycofującą się armią niemiecką do Pol-ski wejdą Rosjanie. Rząd Londyński i dowództwo AK mieli świadomość jakie 
są plany Stalina w stosunku do Polski. Aby je udaremnić i pokazać światu, że i my umiemy walczyć za swoją wolność postanowiono, 
że atak żołnierzy AK na Niemców nastąpi w momencie ich wycofywania się z kolejnych polskich miast ale koniecznie przed wkro-
czeniem do nich Armii Czerwonej. W wyzwolonych przez AK miastach miały się ujawnić władze polskiego państwa podziemnego. 
Wkraczających jako „goście” Rosjan mieli przywitać legalni „gospodarze”. Rosjanie mieli zrozumieć, że Polska to nie polityczna pu-
stynia, a oni jako „goście” powinni tu przebywać na naszych prawach. Świat miał usłyszeć o Polakach, którzy sami wywalczyli swoją 
wolność. Rzeczywistość niestety okazała się inna. „Burza” zbierała się i nad Żabnem…

POCZĄTKI KONSPIRACJI

Dla mojego dziadka Kazimierza Witkowskiego historia ta zaczęła się w czerwcu 1940 r. Wtedy to został on zaprzysiężony jako 
członek ZWZ. Do organizacji wciągnął go pochodzący z taj samej wsi Piotr Prażuch. Słowa przysięgi wojskowej, składanej na krzyż 
zrobiły na nim ogromne wra-żenie. Wtajemniczenie, a później działalność dodawały otuchy, wyrywały z beznadziejności i pozwalały 
innymi oczami patrzeć na rzeczywistość. Organizacja podziemna ZWZ założona zo-stała w Niecieczy, z której pochodził i w której 
mieszkał mój dziadek, już w styczniu 1940 r. Założyli ją byli żołnierze. Drużyna z Niecieczy wraz z drużyną z sąsiednich Gorzyc stały 
się jednym plutonem. Dowódcą plutonu był sierżant Józef Luszowski, ps „Zapora”, a po nim wachmistrz Maciej Prażuch ps „Zawór”. 
Dowódcą drużyny w Niecieczy, do której należał dziadek był kapral Józef Prażuch. Dziadek dostał ps „Orzeł”. Pluton o numerze 309 
podporządkowany został placówce „Zofia” w Żabnie, a ta z kolei obwodowi „Drewniaki” w Dąbrowie Tarnowskiej. Do plutonu nale-
-żało 60 osób.

W początkowym okresie działalność konspiracyjna polegała przede wszystkim na gromadze-niu broni. Należało ją czyścić, a cza-
sem, karabiny, granaty i amunicję trzeba było przenieść w paczkach do wyznaczonych punktów. Broń pozostała we wsi po kampanii 
wrześniowej, ukryta przez mieszkańców. Inną formą działalności było odstraszanie Polaków od współpracy z Niemcami. Dziadek, 
który w momencie wybuchu wojny miał 19 lat musiał pracować w polu, działał w konspiracji a dodatkowo uczył się u przebywające-
go wówczas w Niecieczy profesora wyższej uczelni. Wszyscy ogromnie interesowali się informacjami z frontu. Zdobywali je czytając 
pismo podziemne AK „Biuletyn Informacyjny”. W domu dziadka znajdowało się też zakazane przez Niemców radio.

„BURZA”

Pod koniec lipca 1944 roku, działalność konspiracyjna na naszym terenie uległa znacznemu ożywieniu. Już czuło się w powietrzu, 
że nadchodzą wielkie wydarzenia. Informacje z frontu mówiły o przegranych Niemców. Rozpoczęła się realizacja planu „Burza”.  
W jednostkach AK zarządzono tworzenie zgrupowań. W Niecieczy miały one miejsce w zagrodach na skraju wsi (najpierw u Woj-
ciecha Mędrysa, a potem Marii Lechowicz). Dochodzą też do Niecieczy wieści o pierwszych w okolicy wojennych wyrokach na Pola-
kach – współpracownikach Niem-ców. Atmosfera zrobiła się napięta. 25 VII oddział z Niecieczy, a w nim mój dziadek, wziął udział 
w nocnym ubezpieczaniu akcji na przeprawie promowej na Dunajcu pod Konarami i Niecieczą. Nikt z uczestników wydarzeń nie 
miał wtedy pojęcia, że to część słynnej akcji III Most. W dniu 28 VII 1944 dotarł do Niecieczy symboliczny roz-kaz, który wyraźnie 
mówił, że z bronią nie trzeba się już kryć.

Żołnierze mieli się stawić z bronią w ręku w zagrodzie Marii Lechowicz. Koniec konspiracji oznaczał, rozpo-częcie walki. Dziadek 
wraz ze swoim bratem wydobyli karabiny, naboje i zgłaszali się w miejscu zbiórki. Wszyscy założyli biało-czerwone opaski i czekali. 
W godzinach popołudniowych do dowódcy przybył goniec i natychmiast wszyscy ruszyli gęsiego, przez pola do Żabna. To tam 
dowiedzieli się jaka akcja ich czeka. Żabnie nie było niemieckiego wojska, był natomiast niemiecki posterunek żandarmerii, który 
rozpoczął ewakuację z Żabna.



Pod posterunek podstawiono zaprzężone w konie wozy. 
Załadowane dobytkiem miały odjechać na stację kole-
-jową w Żabnie. Ukryci za budynkiem żołnierze AK ob-
serwowali rozwój sytuacji. Kiedy pierwsza furmanka  
w obstawie 6 czy 7 żandarmów ruszyła, z ukrycia, w stro-
nę konwoju wyskoczyli AK-wcy. Biegnąc widzieli jak do 
Niemca przy pierwszej furmance podszedł Antonii Jakubiec  
z Żabna. Wy-jął pistolet i strzelił – niestety nie trafił. 

Niemcy zorientowali się, że to napad i zaczęli uciekać w kie-
runku „Targowicy” strzelając z krótkiej broni. Nasi nie mogli 
strzelać. Między nimi, a Niemcami zostały wozy i woźni-
ce. Gdy minęli wozy dołączyli do nich chłopcy z Otfinowa, 
którzy w tym momencie dotarli do Żabna. Kolejna grupa 
próbowała zabiec Niemcom drogę, niestety zrobili to zbyt 
wolno. Rozpoczął się pościg za Niemcami. Zdążyli uciec do 
ciągnących się wzdłuż torów kolejowych pól pszenicy. Tam 
trzech z nich poległo. Ranni Niemcy strzelali do naszych, 
dwóch ranili, byli to: Krzysztof Sroczyński i Jan Woźniczka  
z Otfinowa. AK-owcy byli pewni, że w Żabnie nie ma wojska. 
Niestety nikt nie przewidział, że na ulicy Kolejowej Niemcy 
z jednostki przeciwlotniczej z Niedomic urządzą sobie punkt 
obserwacyjny. Gdy zorientowali się co się dzieje zaczęli strze-
lać. Zawiadomili także jednostkę z Niedomic. Natychmiast 
ruszyła stamtąd kolumna żołnierzy na samochodach, z bro-
nią maszynową. Mieli nad naszymi duża przewagę. W ciągu 
kilku minut zapadła decyzja o odwrocie.

Niestety Niemcy wzięli odwet. Wtargnęli do miasta i zabi-
li sześciu jego mieszkańców. Zginęli: Jan Pantera, Adam 
Macko, Tadeusz Boduch, Ignacy Szułakiweicz, Kazimierz  
Kochan, Karol Jakubiec. Pochowano ich we wspólnej mogile 
na cmentarzu w Żabnie.

Poważny problem stanowili ranni, stary lekarz w Żabnie ze 
strachu odmówił im pomocy. Umieszczono ich w domu Pań-
stwa Ciukajów przy ul. Kolejowej i sprowadzono innych leka-
rzy. Niestety potrzebny był chirurg. Przewiezienie do szpitala 
było niemożliwe, pilnowali go Niemcy. W końcu przyjechał 
z Tarnowa chirurg, doktor Jan Niespodziański. W domu, w 
trudnych warunkach przeprowadzał operacje. Ranni przeży-
li i ukrywali się już do końca wojny.

Choć akcja skończyła się niepowodzeniem, to miała ogrom-
ne znaczenie dla okolicy. Poruszenie było ogromne, wszyscy 
uwierzyli, że nadchodzi tak długo oczekiwane wyzwolenie. 
„Gdy szliśmy na akcję, widząc nas wzruszeni ludzie wywie-
szali biało-czerwone flagi”, mówił dziadek. Do dziś zostało 
wspomnienie tego spontanicznego zrywu – powstania i mo-
giła na żabnieńskim cmentarzu.

Pierwsi Rosjanie pojawili się w połowie stycznia, a wraz 
z nimi żołnierze Armii Berlinga. Nie chcieli rozmawiać  
z miejscowymi. Szli na Berlin. Życie w konspiracji dla dziad-
ka skończyło się 19 stycznia. Komendant Główny AK gen. 
Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową. W wielu regio-
nach Polski utworzona została wówczas organizacja „Wol-
ność i Niezawisłość”. Organizacja ta podjęła walkę z nowym 
wrogiem – komunistami. Należał do niej brat dziadka Wła-
dysław. Dziadek nie należał już do WiN, ale z nową rzeczywi-
stością się nie pogodził.

AKCJA „BURZA”
W RELACJI PANA KAZIMIERZA WITKOWSKIEGO



Po bitwie radłowskiej 8. IX. 1939r niedobitki armii polskiej przekraczały Dunajec na całej jego długości, wielu utonęło, wielu ukry-
wało się w nadrzecznych zaroślach. Przeciwko nim na pola koło Niecieczy Niemcy ściągnęli czołgi. 7 zabitych w tym boju, zostało 
pochowanych na Osalach.W 1941 r. przeniesiono zwłoki na cmentarz.W miejscu dawnej mogiły postawiono najpierw krzyż, a na-
stępnie kamienny obelisk.

II WOJNA ŚWIATOWA



WIĘZIEŃ OŚWIĘCIMIA
WOJCIECH PRAŹUCH

Wojciech Prażuch-przedwojenny członek Koła Młodzieży Ludowej, czynny 
chórzysta i sportowiec.

W czasie II wojny światowej aresztowany i o kolportaż prasy podziemnej 
przynależność do zbrojnej. Po przesłuchaniu w Tarnowie przywieziono go 
do więzienia gestapo w Jaśle, skąd 24 kwietnia 1942 roku ponownie tra-
fia do więzienia w Tarnowie. 17 czerwca 1942 roku przewieziony zostaje 
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie jako więzień polityczny 
otrzymuje numer 39637. 8 maja po trzyipółletniej gehennie więzień powró-
cił do rodzinnej miejscowości.

Zmarł w roku 1994.

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć rodzinie Prażuchów.



CISI BOHATEROWIE OKUPACJI
RODZINA PANI JÓZEFY TOMAL

Niezwykła jest historia heroizmu, którym rodzina Pani Tomal przyczyniła się do uratowania dwój-ki osób pochodzenia żydowskie-
go, również mieszkańców Niecieczy. Latem 1943 roku, w przeddzień likwidacji getta w Żabnie, dwójce osób udało się zbiec. Byli to 
Rachela Kochane wraz z synem Eljaszem. Początkowo skrywali się w pobliżu rzeki Dunajec, by przed zimą zna-leźć schronienie u 
rodziny Tomalów. Tutaj zamieszkiwali, byli żywieni, znaleźli pomoc, która pomogła im przetrwać wojnę. Rodzina Tomalów ryzy-
kowała życie, bowiem we wsi odbywały się rewizje domów przez żołnierzy niemieckich. Jednak szczęściem, do domu stojącego na 
uboczu wsi, żaden patrol nie dotarł.

W marcu 2016 roku w Warszawie, na specjalnej uro-
czystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim, 
honoru otrzymania Orderu Odrodzenia Polski dostą-
piła Józefa Tomal, mieszkanka Niecieczy.

We wrześniu 2013 roku w siedzibie firmy Bruk - Bet 
w Niecieczy odbyło się spotkanie dwóch rodzin, Koha-
ne i Tomalów, których połączyły losy podczas wydarzeń 
drugiej wojny światowej. W spotkaniu udział wzięli 
również zaproszeni goście, a także uczniowie Zespołu 
Szkół Katolickich w Niecieczy. Mieli oni szczególna 
okazję by poznać historię, jaką przeżyli Kohenowie  
i Tomalowie w okresie wojny. Rodzina Tomalów przy-
czyniła się do uniknięcia przez Eliasza i Rachelę tra-
gicznego losu wielu rodzin żydowskich. 

W marcu 2016 roku w Warszawie, na 
specjalnej uroczystości zorganizowanej  
w Pałacu Prezydenckim, honoru otrzyma-
nia Orderu Odrodzenia Polski dostąpiła 
Józefa Tomal, mieszkanka Niecieczy.



W 1990 r. do Niecieczy przyjechał major Zdzisław Baszak z myślą 
założenia koła Armii Krajowej. Przystąpiło do niego 30 osób.

W październiku 2000 roku członkowie koła otrzymali nominacje 
na podporuczników. Podczas uroczystości wręczania nominacji 
Pan Kazimierz dziękując, powiedział:”...U nas do końca obowiązy-
wać będzie dewiza: Pamiętaj, żeś miał honor być żołnierzem AK”

Kazimierz Witkowski przewodniczący koła wśród kolegów  
z Pocztu Sztandarowego Koła AK w Niecieczy

KOŁO ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY 
 ARMII KRAJOWEJ W NIECIECZY 

Mieszkańcy Niecieczy oraz Członkowie Związku Armii Krajowej Koła w Niecieczy, którzy walczyli w oddziałach Armii Krajowej :

Michał Chłoń

Stefania Ciukaj

Władysław Ciukaj

Czesław Fijał

Jan Florek

Jan Kania

Feliks Kapuściński

Maria Kawa

Stanisław Kawa

Stanisław Lechowicz

Stanisław Leśniak

Jan Luszowski

Józef Luszowski

Mieczysław Magiera

Tadeusz Mędrys

Mieczysław Miś

Jan Musiał

Tadeusz Musiał

Stanisław Nowak – senior

Stanisław Nowak - syn

Juliusz Nowak

Adolf Powroźnik

Henryk Prażuch

Julian Prażuch

Józef Prażuch

Maciej Prażuch

Maria Prażuch

Piotr Prażuch

Witold Prażuch

Władysław Prażuch

Wojciech Prażuch

Jan Rokita

Jan Sanek

Antoni Sadko

Antoni Siąkała

Władysław Tomczyk

Franciszek Waśniowski

Józef Witkowski

Kazimierz Witkowski

Władysław Witkowski

Zygmunt Zuziak



KOŁO ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY 
 ARMII KRAJOWEJ W NIECIECZY 



O lat tradycją już jest, że ważne patriotyczne święta obchodzone są w Niecieczy bardzo uroczyście. Zawsze czuwała nad nimi Pani 
Maria Witkowska - wieloletnia dyrektor teatru i chóru w Niecieczy. Pani Maria na każdą uroczystość zapraszała dzieci i młodzież do 
włączania się w obchody. Po występach nigdy nie szczędziła im pochwał i ciepłych słów dla nauczycieli.

Przez lata występy odbywały się w podziemiach kościoła a obecnie w Sali Teatralnej firmy Bruk-Bet. Sala widowiskowa zawsze wy-
pełniona jest po brzegi przez mieszkańców oraz zaproszonych gości.

Tradycje patriotyczne kultywuje syn Pani Marii i Kazimierza, Pan Krzysztof Witkowski wraz z żona Danutą.

TRADYCJE OBCHODÓW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 
W NIECIECZY



UKOCHANA PANI MARIA POZOSTANIE NA 
ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI.

Pani Maria Witkowska od 1945 roku współorganizowała Teatr Amatorski w Niecieczy, w którym była 
aktorką, reżyserem i kierownikiem organizacyjnym. Była zaangażowana w prace Dziecięcego Zespołu 
Folklorystycznego „Niecieczanie”, kapeli działającej przy Firmie Bruk-Bet w Niecieczy. Pro-wadziła 
szeroką działalność kulturalno-oświatową, organizując i inicjując imprezy m.in. z okazji świąt pań-
stwowych. Organizowała obozy dla młodzieży integrujące młodych ludzi z Polski, Ukrainy i Białorusi. 
Za efekty swej pracy uhonorowana została wieloma wyróżnieniami, dyplomami m.in. Srebrnym Krzy-
żem Zasługi (1974 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004 r.), Medalem Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008 r.), Złotym Krzyżem Zasługi 
(2009 r.).
W 2014 roku otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Żabno.
W grudniu 2016 roku w Niecieczy Andrzej Adamczyk, ówczesny minister infrastruktury i budownic-
twa, wręczył Marii Witkowskiej nadany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Pani Maria otrzymała odznaczenie podczas uroczystej gali z okazji 100-lecia po-
wstania teatru i chóru w Niecieczy.



TRADYCJE OBCHODÓW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 
W NIECIECZY

11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i nie-
podległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś 
danym, co trzeba pielęgnować.

2011
SALA W PODZIEMIACH 
KOŚCIOŁA



TRADYCJE OBCHODÓW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 
W NIECIECZY

Uczniowie naszej szkoły wystąpili z montażem słowno-mu-
zycznym. Soliści oraz zespół instrumentalny wykonali znane 
i popularne pieśni patriotyczne. W dalszej części koncertu 
zespół muzyczny Niecie-czanie oraz chór parafialny wykonał 
piękne utwory wspominające odwagę i bohaterstwo Polaków 
z czasów walki o naszą wolność. Zespół taneczny uświetnił 
uroczy-stość tańcząc najbardziej widowi-skowe polskie tańce: 
polonez, kra-kowiak i lublin.

Występy wzbudziły wiele emocji, a artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.

2014
SALA TEATRALNA 
IM. KAZIMIERZA  
I MARII WITKOWSKICH



SZKOLNY ZESPÓŁ FLETOWY

CHÓR I TEATR
NIECIECZANIE



CHÓR I TEATR
NIECIECZANIE Na początek chciałbym się dowiedzieć czegoś o Twoim dzieciń-

stwie i latach młodości.

Czym zajmowali się Twoi rodzice?
Rodzice zajmowali się gospodarstwem rolnym pamiętam, że mieli 
duży młyn.

Jakie jest najwcześniejsze wspomnienie Twojego dzieciństwa?
Od 1934 roku byłem sierotą. Tata zmarł w 1925 roku w listopa-
dzie na atak serca, moja mama uległa poważnemu wypadkowi,  
w wyniku czego złamała kręgosłup. Opiekowała się mną i moim 
bratem bliźniakiem starsza siostra, Anna. Wspomnienia moje były 
smutne, bo koledzy mieli rodziców, a mnie ich brakowało. Jednak 
siostra zapewniła nam dom.

Gdzie chodziłeś do szkoły?
Do szkoły chodziłem najpierw do Niecieczy, było tak do VI kla-
sy. Klasę VII kończyłem w Żabnie. Nie miałem szans chodzić do 
szkoły średniej, gdyż ciężkie warunki na to nie pozwalały. Robiłem 
więc różne kursy. Gdy miałem 18 lat Koło Młodzieży „Sokół” skie-
rowało mnie na szkolenie reżyserskie do Lwowa. Wielkim zaszczy-
tem po jego ukończeniu był występ w Teatrze Wielkim w sztuce 
Słowackiego „Balladyna”. Grałem w nim rolę Kirkora. To jedno  
z najpiękniejszych wspomnień mojej młodości.

WYWIAD Z MOIM DZIADKIEM KAZIMIERZEM WITKOWSKIM 
ŻOŁNIERZEM ARMII KRAJOWEJ

Czym się interesowałeś jako dziecko? Jako młody chłopak?
Dużo malowałem wraz z bratem bliźniakiem olejnymi farbami, rzeźbiłem też postacie w drewnie. Grałem również w piłkę nożną na 
niecieckim błoniu. Mając 17 lat byłem najmłodszym zawodnikiem w drużynie i grałem na pozycji łącznika.

Ile miałeś lat jak zaczęła się wojna?
Miałem 19 lat, jak zaczęła się wojna.

Gdzie zastała Cię wiadomość o jej rozpoczęciu? Jaka była Twoja reakcja?
O rozpoczęciu wojny dowiedziałem się przez radio, które posiadał tylko kierownik szkoły. Wiadomość tą przekazał mi jego syn o 
imieniu Ignac. Wiadomość wywołała u wszystkich duże wrażenie, ale nie było wielkiej paniki.

Kiedy zobaczyłeś pierwszego niemieckiego żołnierza?
Zanim zobaczyłem żołnierzy już od 1.IX widywałem przelatujące nad naszymi głowami niemieckie samoloty. 2.IX spadły na okolicę 
pierwsze bomby. Natomiast pierwszego niemieckiego żołnierza zobaczyłem już na początku września 1939 roku, kiedy samochodem 
terenowym przyjechali po masło do Spółdzielni Mleczarskiej.

Co działo się w Niecieczy w pierwszych dniach wojny? Jak reagowali na te wydarzenia jej mieszkańcy?
W pierwszych dniach wojny panował wielki strach wśród ludzi. Strach został spotęgowany dodatkowo przez palące się zabudowania 
gospodarcze, podpalane przez wkraczające wojsko niemieckie za pomocą miotaczy ognia.



Co działo się w czasie wojny z Twoją rodziną? Z braćmi, siostrą?
Podczas wojny moi starsi bracia obaj żołnierze września, ukrywali się poza domem. Ja z bratem Józ-kiem zostaliśmy w Niecieczy i na 
sygnały współtowarzyszy chowaliśmy się po stodołach i szopach.

Kiedy pierwszy raz dostałeś do ręki karabin?
Karabin pierwszy raz dostałem mając 19 lat. Szczególnie utkwił mi w pamięci dzień 8.XII.1939 r. kiedy wraz z kolegami i bratem 
postanowiliśmy postrzelać nad Dunajcem z krótkiego karabinu, który znajdował się w naszym domu. O mały włos nie skończyło się 
nieszczęściem, gdyż kule poniosło nad wałem na podwórko sąsiadki.

Jakie obowiązki nałożyli Niemcy na mieszkańców Niecieczy? Czy Ciebie one także do-tyczyły?
Niemcy nałożyli na mieszkańców Niecieczy tzw. kontyngent (zboże, pogłowie, warta nocna). Wszystko to mnie również dotyczyło. 
Szczególnie dawał się we znaki zimowy obowiązek odśnieżania dróg. Z łopatą chodziłem i ja. Było to dla nas zmorą przez trzy kolejne 
lata ciężkich zim.

Czy w czasie wojny mogłeś się uczyć?
Podczas wojny w tajnym nauczaniu prowadzonym przez prof. Władysława Strzeleckiego uczyłem się tylko języka angielskiego.

Kiedy powstała w Niecieczy komórka AK?
Początkowo była to komórka ZWZ w Niecieczy, która powstała w styczniu 1940 roku. Założyli ją byli żołnierze zawodowi Wojska 
Polskiego: sierżant Józef Luszowski, plutonowy Mieczysław Magiera, plutonowy Władysław Ciukaj oraz Jan Luszowski. W roku 1942 
ZWZ przekształcił się w Armię Krajową. Zorganizowany został wówczas jeden pluton żołnierzy, składający się z dwóch drużyn. Plu-
ton został oznaczony numerem 309 i podlegał placówce „Zofia” w Żabnie

W jaki sposób i przez kogo zostałeś wciągnięty w działalność AK?
Pewnego czerwcowego wieczoru 1940 roku przyszedł do mnie starszy kapral podchorąży Piotr Prażuch i zaproponował mi wstą-
pienie do organizacji podziemnej. Zgodziłem się. Byłem pod wielkim wrażeniem. Miał ze sobą krzyż. Powtarzałem słowa przysięgi. 
Zobowiązał mnie do zachowania tajemnicy.

Kim byli Twoi dowódcy?
Dowódcą plutonu był wachmistrz Maciej Prażuch ps „Zawór” ,były mieszkaniec wsi. Natomiast dowódcą drużyny w Niecieczy był 
kapral Józef Prażuch.

Jak wielu było w Niecieczy żołnierzy AK?
W Niecieczy było około 60 żołnierzy AK. W tym były również kobiety. W większości byli starsi ode mnie.

Czy w Niecieczy podczas wojny było dużo Niemców?
W naszej wiosce była kompania wojska niemieckiego. Byli oni skoszarowani w kilku wybudowanych barakach.

Na czym polegała działalność AK w Niecieczy?
Nasza działalność, to głównie akcje dywersyjne przeciw okupantowi prowadzone w najbliższej okoli-cy. Zdarzały się też niestety 
akcje przeciwko tym, którzy współpracowali z Niemcami przeciwko swoim.



Czy mógłbyś opisać jakieś akcje prowadzone w czasie wojny przez Twój pluton? Którą z nich uznałbyś za najważniejszą?
Nasz pluton miał kilka zadań do spełnienia, najwięcej z nich przypadło na rok 1944, w tym zryw po-wstańczy z 28.lipca. W tym dniu 
nastąpił atak mojego plutonu na posterunek niemiecki w Żabnie. Akcji nie można było uznać za udaną. Za tą akcję Niemcy wzięli 
krwawy odwet, mordując 6 mieszkańców Żabna. W pamięci utkwiła mi także opisywana wielokrotnie przez jej uczestników i świad-
-ków akcja III most i ją chyba uznałbym za najważniejszą.

Kim był Engelbert Guzdek? Czy miałeś z nim jakiś kontakt w czasie wojny?
Engelbert Guzek to postrach dla ludzi w owym czasie. Nie bez powodu nazywano go „Katem Powi-śla”. Ja również doświadczyłem 
tego uczucia mając kontakt z tym człowiekiem. Na szczęście wszystko zakończyło się pomyślnie. Niestety nie wszyscy mieli tyle 
szczęścia. To on brał udział w likwidacji żabieńskiego getta, on wymordował w Żabnie Cyganów a także wielu przypadkowych Po-
laków.

Czy pamiętasz odwrót Niemców? Jak on wyglądał z perspektywy Niecieczy?
Wiadomość o wycofaniu się wojsk niemieckich była dla nas wszystkich wielką radością! Jednak przygnębiające okazało się to, że pół 
wsi zostało spalone przez okupantów.

Kiedy w Niecieczy pojawili się Rosjanie i Polacy?
Rosjanie w Niecieczy pojawili się w połowie stycznia 1945 roku. Wraz z nimi pojawili się Polacy z ar-mii Berlinga. Nie stacjonowali 
w Niecieczy, mało mówili. Powtarzali tylko, że idą na Berlin.

Czy po rozwiązaniu AK Ty lub ktoś z Twoich kolegów pozostał w konspiracji?
W konspiracji nikt nie pozostał..

Czym zajmowałeś się bezpośrednio po zakończeniu wojny?
Po zakończeniu wojny ukończyłem liceum handlowe w Tarnowie. Następnie pracowałem w WZGS Dąbrowa Tarnowska, następnie 
w tarnowskim „Tamelu”, jako kierownik finansowy i zastępca głównego księgowego. Po osiedleniu się na dobre w Niecieczy prze-
niosłem się do Zakładu Celulozy w Niedomicach, jako główny księgowy. Uzyskiwałem także różne nagrody. Najbardziej cenię sobie 
Złoty Krzyż Zasługi.

Obecnie nie ma już w Polsce zagrożeń w obliczu których trzeba się wykazać miłością i poświęceniem dla ojczyzny, zatem wg Ciebie 
czy patriotyzm jest jeszcze potrzebny?
Dla Polski zawsze można zrobić coś dobrego, a patriotyzm nosi się w sercu.

Jak my młodzi możemy współcześnie wykazać się patriotyzmem?
Szanować tradycję, historię, język a za motyw przewodni mieć hasło BÓG, HONOR, OJCZYZNA

Wywiad przeprowadził: Krzysztof Witkowski
Absolwent Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Niecieczy
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Żołnierze wyklęci to określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomuni-
stycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski  i podporządkowania jej Związ-
kowi Radzieckiemu   w latach 1944- 1963.Należeli do nich żołnierze m.in.  z organizacji 
Wolność i Niezawisłość, Ruch Oporu Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Dele-
gatury Sił Zbrojnych na Kraj i innych. Ilu było ich naprawdę, nie wiemy, tak samo jak 
nie wiemy na pewno ilu zginęło. Byli to ci sami młodzi ludzie , którzy w czasie wojny 
walczyli z Niemcami, a po ich pokonaniu nie chcieli się pogodzić z zamianą jednej oku-
pacji na drugą , tym razem radziecką. Ich walka była tym straszniejsza, że wrogowie to 
byli często     „ swoi”, Polacy, którzy przeszli na stronę Rosjan. Tych „ żołnierzy wyklę-
tych”, tak naprawdę jednych z największych bohaterów naszej powojennej historii zabi-
jano bestialsko jeszcze wiele lat po wojnie. Większość z nich nie ma nawet grobów. Ich 
mordercy chcieli zniszczyć wszelką pamięć o nich. Na szczęście nie udało się . Od 2011 
roku dzień   1 marca został ustanowiony świętem państwowym poświęconym żołnierzom 
zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Jest to dzień szczególnie dla nich symbolicz-
ny, gdyż 1.03.1951 r. został wykonany wyrok śmierci na kierownictwie 4 komendy zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość” . 

W dniu 25.05 017 nasi uczniowie wzięli udział w uroczystej gali IV Ogólnopolskiego konkursu historycznego " 
Polska nasza niepodległa" W Białymstoku.. Aż pięcioro uczniów zdobyło tytuły laureata:  
Maksymilian Witkowski w kategorii album zajął I miejsce, 
 Martyna Pyrchla , Maria Piotrowska i Michał Liguz w kategorii film zdobyli I miejsce, 
 Iwona Bartecka zdobyła wyróżnienie w kategorii film. 

 

Ogólnopolski konkurs  - POLSKA - NASZA NIEPODLEGŁA  

Nasi uczniowie zawsze w konkursach historycznych zajmowali wysokie miejsca. 



 

2018/2019 

Szkolne przedsięwzięcia                 
upamiętniające 

100-lecie odzyskania przez Polskę          
Niepodległości 

       W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Zespół Wychowawców naszej szkoły zorganizo-
wał szereg przedsięwzięć i konkursów skłaniających do szerokiej refleksji o polskiej historii – skomplikowanej, 
trudnej i pełnej emocji; 
-Konkurs recytatorski poezji o tematyce patriotycznej  
-Szkolny konkurs plastyczny dotyczący najbliższych nam symboli narodowych i piękna krajobrazu naszej ojczy-
zny 
-konkurs na prezentacje multimedialną „100 lat niepodległej” 
- Konkurs filmowo- literacki „Wywiad z dziadkiem-wspomnienia z czasów wojny” nawiązujący do kampanii 
społecznej 
 „Nagraj dziadka na smartfona”, „Kiedy ostatni raz rozmawiałeś ze swoją babcią” 

 
- konkurs plastyczny 
-„Kapliczki i krzyże przydrożne oraz pomniki i miejsca pamięci w mojej parafii” 

 
- konkurs na prezentacje multimedialną „Sanktuaria Diecezji Tarnowskiej” 
- pogadanki i debaty na godzinach wychowawczych  o patriotyzmie na co dzień. Jak  uczniowie rozumieją to po-
jęcie. Co dla nich oznacza bycie patriotą. Jak wyrażano uczucia patriotyczne dawniej, a jak dzisiaj; dbałość o kul-
turę języka  
- przerwy patriotyczne, podczas, których uczniowie wspólnie mają okazję przypomnieć sobie i zaśpiewać najpo-
pularniejsze pieśni i piosenki legionowe i żołnierskie.  
-cykliczne akademie z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych, Święta Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Od-
zyskania Niepodległości 
- zorganizowano wystawę upamiętniającą najważniejsze wydarzenia w historii Polski 
- wykonano  ozdoby patriotyczne, takie jak: biało-czerwone emblematy oraz gazetki w klasach 
-  uczniowie dbają o pomniki  niepodległościowe wybudowane mieszkańcom wsi  w  hołdzie za ich udział w 
walkach o  niepodległość naszego kraju. 
-uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu „Pocztówka do Niepodległej” 

Zwycięstwo naszych uczniów w konkursie historycznym 
    8 listopada dwie drużyny z naszej szkoły startowały         
w Międzypowiatowym konkursie "Od Oleandrów do Łow-
czówka". Konkurs odbył się w Tuchowie z okazji kolejnej 
rocznicy odzyskania niepodległości. 
    Drużyna z klasy VII w składzie: Oliwia Kusior, Wiktoria 
Kusior i Maja Byś zajęły VI miejsce w kategorii Gimnazjum. 
Klasa VI okazała się niezwyciężona w kategorii Szkoły Pod-
stawowe. Drużyna w składzie  Martyna Neblik, Klaudia 
Buchaniec  i Dawid Białek zajęła 1 miejsce. Do konkur-
su uczniów przygotowała nauczycielka historii, pani Małgo-
rzata Pająk. 



Prace plastyczne uczniów naszej szkoły podstawowej i gimnazjum, 
 zgłoszone do Gminnego Konkursu  Plastycznego 

 pt.: „”Niepodległościowe Logo”. 

W ramach jubileuszowych obchodów, pod patronatem marszałka Senatu RP,                                                    
Kancelaria Senatu zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny                                                                     
„Orzeł Biały – nasza duma”. 

 



KRZYSZTOF PUŁA LAUREATEM  
GMINNEGO                        

KONKURSU PLASTYCZNEGO                       
„POCZTÓWKA DO NIEPODLEGŁEJ” 

 
    Uczeń klasy III, Krzysztof Puła zdobył            
I miejsce w Gminny Konkursie Plastycznym 
„Pocztówka do Niepodległej’  
W konkursie, który odbył się w ramach gmin-
nych obchodów 100. lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości udział wzięło prawie 150 
uczestników w tym dwóch uczniów z naszej 
szkoły Krzysiu Puła i Łukasz Kozioł. Komisja 
artystyczna po wnikliwej ocenie wszystkich 
prac postanowiła przyznać pierwsze miejsce 
Krzysiowi. 
Prace obydwóch uczniów dodatkowo re-
prezentowały naszą szkołę na  RE-
GIONLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  
Fundacji CORDARE, na którym to Krzysztof 
Puła zdobył III miejsce a jego praca ukazała się 
w kalendarzu ściennym na rok 2019. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary, dy-
plomy i nagrody rzeczowe. 
Gratulujemy uczniom sukcesów, które pięknie 
wpisały się w obchody 100-lecia niepodległości 
naszej ojczyzny. 

Gminny Konkurs Recytatorski 
„O Laur Dębu Wolności” 

 
 
  !7 maja br. Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie byli organiza-
torami Konkursu Recytatorskiego „O Laur Dębu Wol-
ności”. Odbył się on w ramach gminnych obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
  
   Konkurs miał na celu kształtowanie postaw patrio-
tycznych i obywatelskich, pogłębianie znajomości 
polskiej poezji patriotycznej z uwzględnieniem okresu 
rodzącej się w Polsce niepodległości oraz rozwijanie 
zainteresowań literackich dzieci i młodzieży. Honoro-
wy patronat nad konkursem objął Burmistrz Żabna 
Stanisław Kusior. 
Przesłuchania uczestników odbywały się w 
trzech grupach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI 
oraz kl. VII i gimnazjalne. 
Nasi uczniowie zostali wyróżnieni: 
Martyna Fijał –kl.I SP 
Kacper Bąk –kl.IV SP 
Maria Lichorobiec – kl.III G 
 
Laureatom oraz wszystkich uczestnikom wrę-
czono dyplomy i nagrody książkowe. 
Gratulujemy! 







Widowisko Dumy i Radości 

   Uczniowie klas VII-VIII i III G. wraz z nauczycielami wzięli udział w niezwykłym wy-
darzeniu organizowanym przez Małopolskie Kuratorium Oświaty pod nazwą „Widowisko 
Dumy i Radości”.   

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą na Wzgórzu Wawelskim koncelebrowaną przez 
Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Następnie młodzież przeszła  
barwnym korowodem przez ulice Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa do Parku 
Jordana.  

Pochód był żywą lekcją historii, 





Przedszkolaki też świętują! 

Wystawa prezentująca drogę Polski do wolności. 



1 Listopada… 
,,Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne – 
pełne zadumy  i smutku. I taki jest dzień 1 listopada, kiedy to 
przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wspominamy       
i tęsknimy.” 
W dniu 31 października  jak co roku uczniowie wybrali się na 
cmentarz  w Niecieczy. Okres przed Dniem Wszystkich Świę-
tych to odpowiedni moment na wspomnienie o tych, którzy 
odeszli od nas, czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmar-
łych. Wspólne wyjście poprzedziła rozmowa dotycząca odpo-
wiedniego zachowania się na cmentarzu. Uczniowie złożyli 
kwiaty  i zapalili znicze na grobie  ś.p. Marii I Kazimierza    
Witkowskiej i Damiana Wnęka, ucznia naszej szkoły oraz gro-
bach swoich bliskich.  

Klasa VI 

Pamiętamy też o poległych w obronie Ojczyzny 



Wykorzystano  materiały  z  książki Kazimierza Witkowskiego pt. „Ojczyzna Duża i Mała”, wyd. 
2002 r. i Edwarda Prażucha pt. „ U nas w Niecieczy” wydanej w 2018 r. 
Gazetkę przygotował zespół redakcyjny Publicznego  Katolickiego Zespołu  Szkół i Przed-
szkola im. Armii Krajowej w Niecieczy. 


