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Nieugięcie stać na straży honoru …  
 

Każdy zapewne ma w swojej bibliotece ulubione 

pozycje, po które sięga często, mimo że zna je dobrze. 

I ja mam takowe. Jedną z nich jest dokumentacja 

wydarzenia, które miało miejsce 14 lutego 1993 roku w 

sandomierskim Zamku. Odbyła się wówczas sesja 

popularnonaukowa, poświęcona dziedzictwu Armii 

Krajowej. Minęło 25 lat. Upływający czas, jak zawsze, 

okrutnie obszedł się z uczestnikami tamtego 

wydarzenia. Nie żyje Jan Świtalski, wieloletni dyrektor 

I Liceum Ogólnokształcącego, jeden z organizatorów 

sesji. Odeszło na Wieczną Wartę wielu kombatantów 

Armii Krajowej, którzy przybyli do Sandomierza, aby 

zgromadzonej w Zamku młodzieży opowiedzieć o 

latach wojny i okupacji, o tym, jak wywiązali się z przysięgi, którą składali, wstępując do 

Armii Krajowej: 

W obliczu Boga Wszechmogącego – i Najświętszej Marii, Królowej Korony Polskiej – kładę 

rękę na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie 

stać na straży honoru Polski i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę zawsze ze wszystkich 

sił moich, aż do ofiary z mego życia. Wszelkim rozkazom będę posłuszny, a tajemnicy 

niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. 

Leży przede mną skromna książeczka, pokłosie tamtej sesji. Materiały w niej zawarte 

opatrzono tytułem – cytatem z wiersza „Pożegnanie” Czesława Miłosza: „Mówię do ciebie po 

latach milczenia”. Wczytuję się w teksty wspomnień akowców, w treść uczniowskich 

referatów, oglądam nie najlepszej jakości fotografie. Widzę twarze tych, którzy odeszli: 

kapelan AK ksiądz Zygmunt Niewadzi,  Leon Torliński „Kret”, Edward Lisowski, Kazimierz 

Dominik „Korsarz”, Włodzimierz Gruszczyński „Jach”, Jerzy Targowski „Sęp”, „Sułtan”, 

Stanisław Duma „Topola”... Każdy z nich ma swą historię bohaterstwa, każdy czas wojny 

okupił cierpieniem.  

Na kolejnej fotografii widnieje Wanda Sołhaj-Madejczyk „Ada”, którą los związał z 

Sandomierzem. Znalazła się bowiem w naszym mieście na skutek wysiedlenia z Sieradza, 

które nastąpiło w grudniu 1939 r. Młodziutka Wanda szybko nawiązała koleżeńskie kontakty. 
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Kontynuowała naukę na tajnych kompletach, wreszcie włączyła się w działania 

konspiracyjne. Ona także, jak wszyscy nowo zaprzysiężeni żołnierze Armii Krajowej, 

wysłuchała odpowiedzi odbierającego przysięgę: 

Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Wolności. Obowiązkiem twoim będzie walczyć z bronią w 

ręku o odzyskanie Ojczyzny. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, zdrada będzie karana 

śmiercią. 

„Ada” przysięgi dochowała, lecz czy otrzymała nagrodę? Dopiero po przełomie politycznym 

w 1989 r. mogła powiedzieć, że tak. W 1993 roku w Sandomierzu przywołała jedno z 

najtragiczniejszych wydarzeń, jakie rozegrało się na naszej ziemi. Powiedziała wówczas: 

Właśnie pod Pielaszowem dostaliśmy się w okrążenie. Znaczna grupa chłopców była nie 

uzbrojona. Zarządzono alarm. Staliśmy całą noc nieruchomo, w milczeniu między 

zabudowaniami gospodarskimi. Jeszcze przed świtem pod osłoną ciemności przemieściliśmy 

się do Wesołówki1. 

Wkrótce w stronę batalionu „Swojaka” padły strzały. „Ada” wraz z łączniczką „Kpiarz” 

próbowała przebiec polami do zbawiennego lasu, który widniał w oddali. Jak mówiła, w 

dramatycznej ucieczce przeszkadzał wielki plecak, który „nie mógł wpaść w ręce Niemców”. 

Wraz z koleżanką, pod ogniem nieprzyjaciela, dobiegły do lasu, a tam – hitlerowcy, którzy 

dotarli od strony Gołębiowa i zaczęli przeczesywać zarośla. „Ada” zapamiętała nieopisane 

zmęczenie i przerażenie, jakie ją ogarnęło, gdy spod drzewa, pod którym leżała, dostrzegła 

skrawek niemieckiego munduru. Los okazał się dla niej łaskawy. Po trzech dniach razem z 

łączniczką „Kpiarz” powróciła do lasu strzeżonego przez Niemców i w koszach pełnych 

jabłek obydwie wynosiły zawartość tajemniczego plecaka, jak się okazało – dokumentację 

batalionu i przekazały ją kpt. „Swojakowi”. Pod Pielaszowem było siedem dziewcząt. Trzy 

łączniczki, wśród nich „Ada’, ocalały. Jak stwierdziła Wanda Madejczyk, uśmiechnęło się do 

nich szczęście. Nie miały go Grażyna Worobiec, Maria Śpiewak, Jadwiga Łochowska i 

Danuta Woźnicka. Po latach „Ada” każdej z nich zadedykowała wiersz. Te utwory są 

współczesnymi elegiami – opłakują śmierć dziewcząt, które, młode i piękne, poszły w bój za 

ojczyznę. W każdym z czterech tekstów powracają motywy nieba, słońca, tęczy 

symbolizujących życie, miłość i szczęście, oraz krwawiącej ziemi, ściętej sosny – symbole 

cierpienia i śmierci. W tych wierszach poetka boleje nad stratą, jakiej doznała ona i świat. 

Przejmujący jest w nich ostry kontrast pomiędzy wiekiem łączniczek a losem, który je 

                                                
1 W. Sołhaj-Madejczyk, „Zostały tylko ślady podków”, [ w:] „Mówię do ciebie po latach milczenia”, 
Sandomierz 1993, s. 24 i nast. 
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spotkał, pomiędzy nadzieją a rozpaczą, marzeniem a rzeczywistością. Niełatwo jest 

zapomnieć, że mogło się podzielić ich dramatyczny los. Wydaje się, że „Adzie” także 

towarzyszyło znamienne dla pokolenia Kolumbów „piętno Abla” – poczucie winy moralnej 

wobec tych, którzy nie ocaleli. W swych „Wierszach okupacyjnych” Wanda Sołhaj-

 Madejczyk składa hołd poległym i otwiera bramy wspomnień, które tylko czekają, aby 

zawładnąć świadomością: tragedia pielaszowska na zawsze odmieniła życie i powołała do 

istnienia na przykład takie wyznanie: 

To nieprawda 
że ptak nie śpiewał 
w zielonym obłoku 
że zgasło słońce 
zemdlały kwiaty 
że rozszalał się wiatr 

tylko surmy bojowe 
nie grały 
tylko chorągwie 
nie łopotały 

tylko w rozśpiewanym lesie 
konała młodość 
umierał świat 

W Pielaszowie-Wesołówce śpiewały ptaki, świeciło słońce, kwitły lipcowe kwiaty, a więc 

natura trwała w swym pięknie i bogactwie. Umierali zaś młodzi ludzie, którym nie dane było 

zażyć urody istnienia. Apokalipsa dokonywała się w świecie człowieka, nie przyrody, bo to 

on był sprawcą zagłady. A wbrew utrwalonym w kulturze stereotypom, idącym do 

nierównego boju nie towarzyszyły chorągwie, nie grały im surmy. W tych słowach można 

doszukać się aluzji do pieśni powstańczej Warszawy „Marsz Mokotowa”, co skłania do 

refleksji, że dramat ginącej młodzieży był taki sam w stolicy i w odległym od niej 

Pielaszowie, bo wszyscy stanęli do walki pod jednym sztandarem, na którym wypisano hasła 

wolności i honoru. Przejmujące liryki Wandy Sołhaj-Madejczyk są nie tylko wyznaniem 

uczestniczki zdarzeń, lecz także dramatycznym świadectwem niszczycielskiej siły historii, 

która odbiera nie tylko marzenia, rodzi też poczucie winy za to, że się przeżyło. 

14 lutego 1942 roku, rozkazem Wodza Naczelnego, przemianowano Związek Walki Zbrojnej 

na Armię Krajową. To w tej formacji służył batalion sandomierski, który został rozbity w 

1944 r. w nierównej walce pod Pielaszowem. Poległych przyjęła zbiorowa mogiła na naszym 

Cmentarzu Katedralnym. 14 lutego ci, którzy kontynuują etos Armii Krajowej, spotkają się w 
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tej części cmentarza, by oddać hołd bohaterom. Od 2011 roku nie ma z nami Wandy Sołhaj-

Madejczyk. Dołączyła do swego batalionu ta, która „miała szczęście” na przełomie lipca i 

sierpnia 1944 r. w czasie „Burzy”.  

Swą powojenną biografią, jak wielu żołnierzy Armii Krajowej, dowiodła wierności złożonej 

kiedyś przysiędze. Po ukończeniu studiów Wanda Madejczyk osiedliła się w Warszawie. 

Dużo pisała. Nazwano ja poetką trzech miast: Sieradza, Warszawy i Sandomierza. Z naszym 

grodem, wskutek okupacyjnych przeżyć, odczuwała szczególną więź, czego dowodzi fakt, że 

w 1960 roku w stolicy wraz z kręgiem znajomych założyła Klub Miłośników Sandomierza, 

którego w 1990 roku została przewodniczącą. Widzę w tym piękne nawiązanie do inicjatywy 

Aleksandra Patkowskiego, który w czasie zjazdu byłych wychowanków progimnazjum i 

gimnazjum w Sandomierzu utworzył Koło Sandomierzan. Zostało ono zalegalizowane w 

maju 1928 roku. Patkowski został przewodniczącym Zarządu, którego siedziba mieściła się w 

Warszawie przy ulicy Koszykowej2 (jak podaje żona Patkowskiego, Zofia z Barabaszów, 

ostatnie spotkanie Koła Sandomierzan odbyło się w początkach okupacji).  

„Ada” w naszym mieście bywała często. W sandomierskim wystąpieniu w 1993 roku 

powiedziała: „Chrońmy naszej wolności i pokoju naszej Ojczyzny jak najwyższego dobra i 

bądźmy zawsze ludźmi”.  

Przesłanie Wandy Sołhaj-Madejczyk – łączniczki sandomierskiego batalionu Armii Krajowej, 

należy wziąć sobie do serca. 

dr Danuta Paszkowska 

 

 

                                                
2 A. Patkowski, Koła Kielczan, Radomiaków i Sandomierzan, [w:] red. A. Patkowski, Pamiętnik Świętokrzyski 
1930, Kielce 1931, s. 382.  


