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Łączniczka Armii Krajowej, mecenas sztuki, 

artystka. O Alicji Kaszyńskiej 

Pisanie o człowieku, którego znam, jest zajęciem 

frapującym, ale i niebezpiecznym. Towarzyszy mi w 

takich sytuacjach obawa, by nie zawieźć zaufania, nie 

przekroczyć granicy, która wyznacza kres tego, co 

możliwe do opowiedzenia, by, wreszcie, napisać tekst 

na miarę bohatera opowieści, by mu nie ująć, nie 

pominąć tego, co z jego punktu widzenia ważne. Mam 

świadomość, że podobne obawy żywią „moi” 

bohaterowie – lękają się, że z grzeczności odmaluję 

laurkę, portret panegiryczny, a nie – rzeczywisty. Nie aspiruję do sporządzania kompletnych 

konterfektów – całe ludzkie życie nie zmieści się w krótkim eseju. Piszę raczej kolaże – 

kompozycje utkane z różnych materii, które są treścią życia ludzkiego, pragnę uchwycić to, 

co w danym człowieku mnie zafascynowało, co wiąże się z tajemnicą ludzkiej natury, a przed 

czym klękam z podziwem… 

Napisałam ten wstęp, by wyjaśnić, dlaczego nie sporządzę pełnej biografii kobiety 

powszechnie w Sandomierzu znanej, kobiety, która zdobyła tytuł Sandomierzanina 

2014 Roku – Alicji Kaszyńskiej – damy z dworku nad skarpą, która w 2017 roku została 

wyróżniona Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złotą Odznaką „Za 

opiekę nad zabytkami”, przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

I właściwie mogłabym postawić kropkę, by zamknąć tekst. Ale gdzie jest informacja o tym, 

że Alicja Kaszyńska przez jedenaście lat była sponsorem Konkursu Recytatorskiego 

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku. W 2001 roku po raz pierwszy przyjechała do 

Sandomierza grupa młodzieży – zwycięzcy tego konkursu. Pobyt w dworku Pani Alicji to 

była nagroda dla najlepszych. Przygoda ze Stawiskiem miała jeszcze i ten skutek, że do 

Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów wybrała się grupa uczniów z naszego miasta. Jest 

wszakże Jarosław Iwaszkiewicz i sandomierskim poetą. 

Alicja Kaszyńska wrosła w Sandomierz, swoje rodzinne miasto, chociaż wiele lat mieszkała 

w Warszawie, gdy wyszła za mąż i po uzupełnieniu wykształcenia jako ekonomistka podjęła 

pracę w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego (tę wiedzę i umiejętności wykorzystała po 

latach w pracy dla Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w naszym 

mieście). Pani Ala przynależy do generacji Kolumbów. Jak niemal wszystkim młodym 
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ludziom, tak i jej wojna przerwała beztroską młodość, odebrała możliwość kształcenia się. W 

czasie okupacji młodziutka Alicja Ziółkówna ukończyła szkołę zawodową z małą maturą 

(była to szkoła, w której uczono krawiectwa – pierwszy znak późniejszych artystycznych 

fascynacji Pani Ali). Zgodnie z przeznaczeniem pokolenia Alicja wstępuje do konspiracji i 

zostaje zaprzysiężona jako żołnierz Armii Krajowej przez Tadeusza Pfeiffera. Otrzymuje 

pseudonim „Sarna” – może dlatego, że jest zręczna i gibka, a może dlatego, że jej oczy są 

właśnie „sarnie” – pięknie wykrojone, w kolorze ciepłego brązu (zawsze podziwiałam 

orientalną urodę Alicji; ostatnio wyjawiła jedną z rodzinnych legend opowiedzianych przez 

mamę, zgodnie z którą Pani Ala po kądzieli jest prapra… wnuczką Tatarów, którzy dawno 

temu osiedli we Mściowie).  

Trwa jednak okupacja. „Sarna” jest łączniczką na terenie Placówki i Obwodu Sandomierz. 

Przepisuje na maszynie informacje, które z nasłuchu zdobywa brat Wandy Sołhaj-Madejczyk. 

Następnie tekst idzie na powielacz – ten przechowywano w sieczkarni w zabudowaniach 

gospodarskich domostwa rodzinnego Alicji na Grodzisku (wtedy były to obrzeża miasta). 

Odbite egzemplarze meldunków „Sarna” zanosi do restauracji Ireny Pfeifferowej ps. „Jeż” – 

zastępcy kierownika łączności konspiracyjnej1, skąd odbiera pocztę i dostarcza ją m.in. do 

apteki Siweckich, do sklepu Heleny Cybulskiej, wdowy po radnym Sandomierza, 

rozstrzelanym na Firleju koło Radomia w 1940 roku. Pewnego razu „Sarna” otrzymuje 

rozkaz, by zanieść małą „rzecz” do Zamku, gdzie podówczas było więzienie. Ma przekazać 

przesyłkę strażnikowi stojącemu z lewej strony. Gdy podała hasło i usłyszała odzew 

wiedziała, że dobrze trafiła. Dopiero w latach 90. od Leona Torlińskiego ps. „Kret” 

dowiedziała się, że przyniosła do więzienia truciznę… 

Przed Akcją „Burza” otrzymała kolejny rozkaz, by przewieźć pocztę do Placówki 

AK Dwikozy. Wybrała się  w drogę rowerem i gdy dotarła do stromizny góry na Dorazie, 

usłyszała warkot motorów. Zobaczyła za sobą samochód z żołnierzami, którzy stali z bronią 

gotową do strzału. Bezwiednie skręciła w prawo, w polną dróżkę wiodącą do chłopskiej 

zagrody. Samochód pojechał prosto szosą. Alicja oszołomiona usiadła na trawie. Przeżyła 

moment olśnienia – odkryła cud życia, rolę przypadku, a może działanie Bożej Opatrzności… 

Chłonęła ciszę, czuła istnienie. Po kilku minutach wsiadła na rower i wkrótce dotarła do 

Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dwikozach, gdzie dowiedziała się, kogo 

spotka pod wskazanym adresem. Szybko odnalazła dom, zapukała… W drzwiach stoi 

elegancki, starszy pan i pyta o hasło. W odpowiedzi słyszy: „Boże, zapomniałam!” „Sarna” 

                                                
1W. Borzobohaty, Jodła. Okręg radomsko-kielecki ZWZ – AK 1939-1945, Warszawa 1988, s. 179. 
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zdołała go jednak uprosić, by przyjął paczkę. Z pewnością sprawiły to jej łzy. Pani Alicja 

nigdy wcześniej o tych zdarzeniach nie opowiadała. Być może długo nie umiała sobie 

wybaczyć, że w pierwszym odruchu uciekła przed pędzącym samochodem, że zapomniała 

hasła…, że nie była jak „kamień rzucony na szaniec”. Bo przecież jest jeszcze Pielaszów. 

Ojciec, chcąc nie dopuścić, by córki, Alicja i Mira (siostra Pani Alicji była sekretarką Leona 

Torlińskiego), dołączyły do batalionu „Swojaka”, zamknął je w domu, a następnie wywiózł 

do młyna blisko Pielaszowa. Cóż za gorzka ironia. Przecież to właśnie tam dopełnił się los 

batalionu sandomierskiego. „Sarna” była blisko, tym bardziej, że walczył pod Pielaszowem-

Wesołówką Janusz Kaszyński, przedwojenny oficer, po wojnie – mąż Alicji. Dotarł do 

ukochanej i nocą wykradli się z młyna, by sprawdzić, co stało się z łączniczkami od 

„Swojaka”. Po długiej wędrówce dotarli nad skarpę i tam zobaczyli świeże usypisko. 

Domyślili się, co stało się z dziewczętami. Jak podaje Wojciech Borzobohaty (s. 309), grupa 

spod Pielaszowa, w tym dwie łączniczki, dwie sanitariuszki oraz dwaj żołnierze zostali 

rozstrzelani 3 sierpnia 1944 r. w Wieprzkach (dziś Wierzbiny). Alicja i Janusz jako pierwsi 

oddali im hołd. „Sarna” długo nie mogła wybaczyć ojcu, że uniemożliwił jej dotarcie do 

batalionu sandomierskiego (w czasie okupacji nie wiedziała, że on także był w zbrojnym 

podziemiu). Do dziś, rozmyślając o swej konspiracji pyta: „Kim byłam: bohaterem czy 

tchórzem”. Pielaszów zamknął historię wojenną ”Sarny”. Później przez wiele lat 

przygotowywała zbiorową mogiłę Poległych pod Pielaszowem-Wesołówką do uroczystości 

rocznicowych. Zawsze przynosiła snop zbóż i polnych kwiatów – dary natury, która przyjęła 

na swe łono sandomierską młodzież z batalionu „Swojaka” latem 1944 roku. Za męstwo 

czasów wojny i okupacji Alicja Kaszyńska została uhonorowana m.in. Krzyżem Armii 

Krajowej oraz brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Pani Ala ze wzruszeniem mówi o 

swych kurierskich wyprawach, o tragedii pielaszowskiej. Twierdzi, że tamten czas na zawsze 

zdeterminował jej życiową postawę i ukształtował system wartości. Wojna nauczyła ją 

dyskrecji, powściągliwości, poszanowania tajemnicy, miłości do ludzi, rozbudziła chęć 

niesienia pomocy, współczucie dla cierpiących. Tak więc wyzwoliła to, co w człowieku 

najpiękniejsze (wbrew katastroficznym rozpoznaniom Tadeusza Borowskiego, który w 

wojnie i okupacji widział zagładę kultury ufundowanej na chrześcijaństwie). 

W 1991 roku nastąpiły w życiu Pani Ali dwa przełomowe zdarzenia: straciła męża i przeszła 

na emeryturę. Wtedy postanowiła wrócić do Sandomierza. Jak mówi, było to jedyne miejsce, 

gdzie mogła być szczęśliwa. Zakupiła rozpadający się, zniszczony dworek na skarpie wcale 

nie przypadkiem. W czasie okupacji bywała tu często. W pochodzącym z II połowy XIX w. 
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dworku Lanckorońskich mieszkały bowiem ciocie Alicji, Zuzanna i Zofia Krommerówny. 

Decyzja o zakupie budynku, który raczej przypominał stertę gruzu, zapadła szybko. Tu Alicja 

Kaszyńska była znów u siebie, tu odzyskiwała młodość i utraconą urodę życia, tu miała 

szansę, by zrealizować marzenie o domu, który będzie służył nie tylko jej. Dzięki miłości do 

sztuki i do Sandomierza przemieniła ruinę – miejsce spotkań pijaczków w Dom Pracy 

Twórczej. Kosztem największych wyrzeczeń remontowała dom i razem z nim rodziła się do 

nowego życia – Alicja mecenaska sztuki, muza (mam przed sobą przepiękny wiersz Adriany 

Szymańskiej „Anioł z jednym skrzydłem” dedykowany Alicji Kaszyńskiej), artystka (Pani 

Kaszyńska legitymuje się Zaświadczeniem Ministerstwa Kultury i Sztuki z 1989 r. jako 

artysta plastyk w zakresie tkaniny artystycznej – aplikacji). Do nowej odsłony życia Pani Ala 

zabrała wszystkie swe przymioty: szlachetność, wrażliwość i dobroć, które uosabiają anioły 

wypełniające jej dworek. Dom Pracy Twórczej „Alicja” funkcjonuje od 2000 roku. W nie do 

końca odrestaurowanych wnętrzach i przyległym ogrodzie odbył się wtedy pierwszy plener 

malarski. I te trwają do dziś. Na ścianach domu, oprócz aniołów, wiszą dzieła plastyczne – 

goszczących na plenerach artystów, ale i patchworki gospodyni domu, o których znana 

malarka Maria Anto napisała: „Najpiękniejsze są dwa >Nokturny< uszyte po śmierci męża. 

Przeniknięte smutkiem, aksamitne, atłasowe, mięsiste – pełne są mrocznego piękna, rozpaczy 

i fantazji”. Miłość do materiałów, pragnienie ich artystycznego użycia to był prawdziwy 

żywioł Pani Alicji i jej wewnętrzne powołanie. Po wielu latach od zakończenia szkoły 

krawieckiej powróciła do tkanin, czyniąc z nich tworzywo własnych dzieł sztuki. 

Od początku istnienia Domu Pracy Twórczej Pani Ala prowadzi „Księgę Gości”. Tomów 

uzbierało się wiele. Kogóż tam nie znajdziemy! Najwybitniejsi malarze, poeci, pisarze, 

reżyserzy. No i oczywiście kombatanci z Armii Krajowej. To właśnie u Pani Alicji bywali 

m.in. Leon Torliński, Rajmund Aschenbrenner, Janusz Kamocki. Przyjechali także, gdy Rada 

Miasta w 1999 r. uhonorowała Leona Torlińskiego i Zbigniewa Kabatę tytułami Honorowych 

Obywateli Sandomierza. Nie mógł przyjechać z Kanady „Bobo”. Tytuł w jego imieniu 

odebrała siostra, prof. Alina Kabata-Pendias. Uroczystość odbyła się w 2000 roku w Sali 

Rycerskiej sandomierskiego Zamku, następnie goście zostali przyjęci w dworku przy ul. 

Tkackiej pysznym żurkiem.  

Do dziś Pani Ala pozostaje wierna ideałom młodości, pełniąc funkcję Honorowego Członka 

Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w I LO Collegium Gostomianum, 

aktywnie pracując w Kole ŚZŻ AK w Sandomierzu. Pani Alicja Kaszyńska, niczym kapitan 

statku, czuwa nad swym domem i nad skarpą sandomierską, czuwa nad ludźmi kultury, 
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którzy chętnie tu przyjeżdżają, by w stylowych wnętrzach odnaleźć spokój, atmosferę pracy i 

ukojenie potrzebne każdemu. 

W prywatnym pokoju Alicji Kaszyńskiej wisi jej portret namalowany przez Magdę 

Hoffmann. Spogląda na nas z niego kobieta pełna powabu i osobistego czaru, patrzą na nas jej 

dobre, „sarnie” oczy. Na pierwszy plan wysuwa się jednak prawa dłoń bohaterki – silna, 

koścista, spracowana. Lewa ręka zaś, uniesiona ku podbródkowi, wydaje się mniejsza i 

bardziej delikatna. Może te dwie dłonie symbolizują osobowość Pani Alicji – pełną mocy 

wewnętrznej i kruchą zarazem, ascetyczną i skorą do subtelnego żartu, co potwierdza 

zagadkowy, dyskretny uśmiech. Uśmiech – obietnica bezpieczeństwa i spokoju.  

dr Danuta Paszkowska 


