
Dwór w Kamiennej 
Gmina Opatowiec 

Stąd ruszyła fachowa pomoc medyka 

Do rannego Lotnika z Samolotu 
Liberator EW250L (1944r) 



Miejsce Lokalizujące Dwór 



Ocalałe fragmenty Dworu 

Mieszkańcy Dworu w czasie Okupacji  
Drugi od Lewej stoi Adam Grabowski 
 przed nim siedzi żona EWA (1940r) 

Ocalały fragment schodów, które widać na 
 zdjęciu mieszkańców dworu 



Ocalały fragment części masarni 



Krótka historia Dworu 

Dwór w Kamiennej i jego tajemnice. 
 
Kamienna podobnie jak Rogów zmieniała swoich właścicieli. W XV wieku 
stanowiła własność Mikołaja Plechowskiego herbu Topór, potem własność 
Chyckiego herbu Gryf. Nieistniejący już dwór w Kamiennej od 1835 do 1929 
r. był własnością rodziny Masłowiczów, a następnie do 1945 r. znajdował się 
w rękach Adama i Ludwiki z Rzewuskich, bezdzietnych małżonków 
Grabkowskich herbu Jastrzębiec. Dwór w Kamiennej był nowoczesnym, 
obszernym, murowanym piętrowym budynkiem, od frontu ozdobionym 
obszernym kolumnowym gankiem. Dwór posiadał liczne zabudowania 
gospodarcze ,park oraz staw. . 

Był oddalony od stacji kolejki wąskotorowej w Kolosach o 4 km. 

 
 



Krótka historia Dworu 

Dwór w Kamiennej i jego tajemnice. 
 

W dworze tym w czasie okupacji niemieckiej był zakonspirowany punkt przechowywania uciekinierów 
poszukiwanych przez Niemców.Szczegóły tych informacji dopiero wychodzą na światło dzienne, 
dobrze pojęty obowiązek konspiracji zachował w tajemnicy wiele szczegółów ,które 
poniekąd zadziwiają swoją skutecznością    Położony był na terenie działalności oddziału 
partyzanckiego BCh- AK Tadeusza Wróbla ps.,,Oracz" z Krzczonowa podkomendnego dowódcy 
Oddziału Dywersyjno -Partyzanckiego AK ,,Lot"dowodzonego przez Mieczysława Jańca 
następnie Oddziałami Dywersyjnymi AK ,,Dominika- Kasia". Wiadomo że ukrywali się w nim 
uciekinierzy z Wielkopolski  m.in.dr. Rymaszewski,lekarz z Krakowa Zbigniew Solarski 
zaprzysiężony w oddziale ,,Oracza" pod pseudonimem ps. ,,Nożyk", ,,Rączka" oraz sanitariuszka 
Helena Homolacs ps.,,Helenka"ze znanej rodziny byłych właścicieli zakładów hutniczych 
w  Kużnicach i Kościeliskiej Dolinie w Zakopanem, w czasie okupacji niemieckiej działała w  ZWZ 
w Krakowie w którym była kurierką, tutaj poznała dr.Zbigniewa Solarskiego,następnie działała  w 
Radzie Głównej Opiekuńczej w Krakowie zagrożona dekonspiracją na polecenie władz podziemia 
wyjechała do Kamiennej.  W dworze Państwa Grabkowskich był znakomicie zorganizowany punkt 
ambulatoryjny w którym wielokrotnie byli opatrywani i leczeni partyzanci ranni w walkach z 
Niemcami m.in. w Nowym Korczynie i Opatowcu. Ambulatorium zostało znakomicie doposażone 
po zdobyciu w Nowym Korczynie  dużej ilości niemieckich medykamentów z mobilnego 
laboratorium, które z Czarków zostało przewiezione do Kamiennej. 

W dworze ukrywał się też ksiądz Władysław Gurgacz ps.,,Sem" późniejszy kapelan Polskiej 
Podziemnej Armii Niepodległościowej działającej w okolicach Hali Łabowskiej  na Podkarpaciu 
zamordowany przez władze Polski Ludowej w więzieniu na Montelupich  w Krakowie w 1949 roku. 

 
 

  Tekst Jacek Janiec 



Krótka historia Dworu 
Dwór w Kamiennej i jego tajemnice. 

 

  Duszpasterz w Kamiennej 
   Lata niemieckiej okupacji są dla młodego księdza 
okresem ciężkich doświadczeń wywołanych nie tylko 
pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju 
(wyniszczonego działaniami wojennymi), ale i 
spowodowanych osobistymi problemami ze zdrowiem, 
które ujawniają się na jesieni 1942 roku. Trudna do 
zdiagnozowania, nieco może tajemnicza choroba, 
interpretowana przez lekarzy jako owrzodzenie 
dwunastnicy (Władysław narzeka na bóle żołądka), 
zmusza cierpiącego zakonnika do poddania się 
wielomiesięcznej kuracji zdrowotnej, okresowo 
wyłączającej go ze społeczności zakonnej. Czas ten 
spędza na intensywnych przygotowaniach do złożenia 
egzaminu licencjackiego, nie zaniedbuje jednak 
obowiązków duszpasterskich. Pełni je głównie w 
Kamiennej koło Wiślicy, mieszkając w majątku Adama i 
Ludwiki Grabkowskich, których dwór stanowi bezpieczny 
azyl dla osób ukrywających się przed okupantem. W 
kaplicy dworskiej ks. Gurgacz wygłasza swoje pierwsze 
kazania, dając się poznać zarówno jako porywający 
kaznodzieja, skuteczny rekolekcjonista, jak i 
utalentowany malarz obrazów religijnych (sygnowanych 
przezeń inicjałami SM - Sługa Maryi).  

 
Gorliwość, z którą podchodzi do swej duchowej posługi, zyskuje mu uznanie lokalnej społeczności;  

zostaje też dostrzeżona przez biskupa diecezjalnego Czesława Kaczmarka, który wizytując miejscową parafię,  

korzysta z okazji do wyróżnienia młodego kapłana.  Ukrywał się w dworze też ksiądz Romuald Moskwa. /mało informacji/ 

 Tekst Jacek Janiec 



Krótka historia Dworu 
 Ponadto po upadku Powstania Warszawskiego   ,,doszli rozbitkowie z Powstania Warszawskiego" tak ich określiła 

,,Helenka". 

W dworze Państwa Grabkowskich ukrywał się  słynny naukowiec prof. Ludwik Hirszfeld pod nazwiskiem Halski /lub 

Halecki/ z córką Marią  . Ukrywali się tu też Żydzi z Wiednia rzekomo Czesi wygnani za polskie pochodzenie zaopatrzeni 

w fałszywe dokumenty załatwione im przez  księży. Przez sanitariuszkę Helenę Homolacs  ps.,, Helenka" opatrywany był 

też ranny po skoku na spadochronie z płonącego samolotu SAAF/RAF sgt. Ronald  Pither strzelec ogonowy, 

którego samolot lecący z zaopatrzeniem dla AK Liberator  250 L zestrzelony przez niemieckiego pilota rozbił się na 

polach Krzczonów/Kocina i w którym poległo siedmiu lotników SAAF/RAF. 

Sgr.Ronald Pither  ranny wylądował na polach Kociny.  

 Sanitariuszka opatrywała ukrywanego pilota  w Kocinie  w domu w którym kwaterował  dowódca ,,Dominiki- Kasi"AK 

ppor. Mieczysław Janiec ps.,,Lot".Była też obecna przy organizacji jego wywozu w  bardziej bezpieczniejsze miejsce do 

dworu  właścicieli Państwa Gawrońskich zaprzysiężonych żołnierzy AK w Rachwałowicach.  

We w swoich listach pani Helena Homolacs napisała :,,siedzieliśmy właściwie na wulkanie". 

...Oprócz pomocy przy zabiegach i opieki nad rannymi,szkoliłam członków oddziału i kilka dziewcząt we wsi Kocina w 

udzielaniu pierwszej pomocy opatrywaniu ran i pielęgnacji chorych.Pamiętam że oprócz pracy w godzinach 

przedpołudniowych, gdy ambulatorium było otwarte dla ludności miejscowej, nieraz w nocy doktor wzywał mnie do 

operacji czy opatrunku rannych, których także czasem trzeba było ukrywać na miejscu.Zabiegi przeprowadzano przy 

zasłoniętych kocami oknach a na dworze stały straże partyzantów. 

Poważne traktowanie zaprzysiężenia przez członków Oddziałów Dywersyjnych AK przedstawia w swoim liście do 

dowódcy Tadeusza Wróbla ps.,,Oracz" pani Helena Homolacs ps.,,Helenka"napisanym w 1977 roku ,,przysięgę 

składałam , która mnie obowiązywała we wszystkich okolicznościach sytuacjach, ale tego nie mogę wprowadzić do moich 

wspomnień"... 

Według relacji świadków dr Solarski ,,reklamował" u Niemców też młode osoby przed kopaniem okopów na terenie 

zajmowanych przez wojskowe formacje niemieckie, wystawiając im dokumenty zwalniające od ciężkich prac fizycznych. 

Tajemnice dworu z okresu okupacji niemieckiej i po czekają jeszcze na uzupełnienia. 

Brak zdjęć z okresu okupacji niemieckiej był spowodowany całkowitym  zakazem fotografowania obowiązującym w 

Oddziałach Dywersyjno - Partyzanckich AK. Jedyne zdjęcie wykonane w tym czasie zostało wykonane prawdopodobnie 

ze złamaniem tego rozkazu.  

Tekst Jacek Janiec 



Krótka historia Dworu 

Sanitariuszka Helena Homolacs  ps.,, Helenka„  
źródło zdjęć Jacek Janiec i Dominik Kościelny 



Krótka historia Dworu 
Jak na razie jesteśmy szczególnie dumni z naszego wyjazdu do Kamiennej oraz na cmentarz w Kocinie. Kamienna 

położona jest w odległości 8 km od Wiślicy. Właścicielami było bezdzietne małżeństwo Ludwika z Rzewuskich i Adam 

Grabkowscy. Dwór w Kamiennej był w okresie okupacji jednym z najbardziej ofiarnych w powiecie. Można było tam 

znaleźć schronienie przed grożącym niebezpieczeństwem, wymagający pomocy otrzymywali zaopatrzenie materialne, a 

głodni - pożywienie. Nikt z gościnnego domu państwa Grabkowskich nie wyszedł zawiedziony lub głodny. Dom zawsze 

był pełen ludzi z różnych względów ukrywających się przed Niemcami. Przez cały okres okupacji wysiedlone i ukrywające 

się dzieci uczyli nauczyciele i przygotowani do nauczania starsi domownicy. Między innymi przez długi okres ukrywał się 

w Kamiennej prof. Ludwik Hirszfeld z żoną i córką (o czym z duża wdzięcznością pisze w swoich wspomnieniach). Kiedy 

Hirszfeld przebywał w Kamiennej często wraz z córka - Marysią - odwiedzali księdza - Teofila Zawartkę - z Kociny, z 

którym była bardzo związana. Ludwik Hirszfeld chcąc odwdzięczyć się państwu Grabkowskim za dobroć podczas długich 

wieczorów czytał mieszkańcom dworu powieści. Później zamiast czytania powieści prowadził wykłady. Mówił o 

tajemnicach powstania świata, o próbach wytłumaczenia powstania gatunków. W styczniu 1943 roku ukochana córka 

Hirszfelda zachorowała na zapalenie płuc. Choroba dziecka zmusiła go do sprowadzenia żony do Kamiennej mimo, że 

było to niebezpieczne. Marysia zmarła w wieku 23 lat, pochowano ją na cmentarzu w Kocinie. W ciągu ostatnich lat grób 

został odnowiony ze środków Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Akademii 

Medycznej we Wrocławiu. 

 

Z opowieści pani Pelagii Kobus, która urodziła się i mieszkała w Kamiennej, dowiedziałyśmy, że w latach 50 XX w. w 

dworze w Kamiennej została w piwnicy otworzona masarnia. Masarnia funkcjonowała do lat 70 XX w. Po latach 70 

pracowali i mieszkali w dworku mieszkańcy Kamiennej. Natomiast na piętrze powstała szkoła, w której skład wchodziły 2 

klasy. W głównej sali były organizowane zabawy wiejskie, przedstawienia a nawet wesela. Korzystałyśmy z książek : 

"Ziemiaństwo polskie 1920-1945", pod redakcję prof. Janiny Leskiewiczowej oraz "Historia jednego życia" autorstwa 

Ludwika Hirszfelda. 

 

Według innych relacji w dworze Państwa Grabkowskich znajdowały się okresowo biura Gminnej Spółdzielni . 

 

Co stało się z Państwem Grabkowskmi i ich rodzinie , jak dalej potoczyły się ich losy ? 

 

Ukrywanie się na terenach działalności oddziałów partyzanckich AK/Bch było na tyle bezpieczne że pozbawione było 

praktycznie donosicieli poza kilkoma wyjątkami.Miejscowa ludność zdała egzami patriotyzmu. Ponadto na tym terenie w 

innych domach ukrywali się skutecznie ks.Walenty Pieczka uciekinier ze Śląska i ks.Kumor z Krakowa. 

Tekst Jacek Janiec 



Tak można by było zrewitalizować 

obszar parku z poszanowaniem jego 

historii i walorów przyrodniczych 

Tak zrewitalizowany park byłby piękną atrakcją turystyki rowerowej, 
 jak i dla mieszkańców Kamiennej miejscem wypoczynku, w miejscu gdzie jest kładka są 
widoczne miejsca wybijających się źródełek wody.  

Projekt ideowy Adam Jarkiewicz 



Tak można by było zrewitalizować obszar parku z 

poszanowaniem jego historii i walorów przyrodniczych 

Projekt ideowy Adam Jarkiewicz 



Tak wygląda obecnie miejsce Dworku w Kamiennej 

Zdjęcia Adam Jarkiewicz 


