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Sztuka prowincji kojarzona jest zazwyczaj z rzemiosłem artystycznym, ludowymi twórcami, amatorami. 

Wiemy jak wiele dla rozwoju rzemiosła na Powiślu - snycerki, tkactwa i wikliniarstwa - uczyniła Maria 
Kleniewska. Mamy jednak na Powiślu także kilka budynków projektu ważnych w skali kraju architektów: 
Kazimierza Skórewicza, Karola Sicińskiego czy Czesława Bieleckiego. Na Powiślu urodzili się: architekt 
Bronisław Rogoyski i rzeźbiarz Józef Gosławski. Znak naszego Regionalnego Towarzystwa Powiślan 
zaprojektował znany w świecie grafik Mieczysław Wasilewski a „medal” Nagrody RTP – artystka Hanna 
Jelonek. Również sztuka najnowsza miała i ma na Powiślu swoich ważnych przedstawicieli. W Dobrem mieszkał 
Mariusz Tchorek i - także w Dobrem – działa ostatnio Paweł Althamer. 

Paweł Althamer to jeden z bardziej znanych w skali Europy artystów młodego pokolenia (otrzymał 
właśnie prestiżowa Nagrodę Vincenta van Gogha za rok 2004). Namówiony przez Rafała Szambelana, od 
niedawna właściciela działki w Dobrem, postanowił zrealizować tu oryginalny projekt artystyczny. 
Zainspirowany malarska pasją dobrskiego amatora Lecha Frączyka pokazał jego obrazki w styczniu tego roku 
w Szwajcarii, w DADA Haus w Zurichu. Zuryscy dadaiści w czasie I wojny światowej zwrócili uwagę na rolę 
przypadku i znaczenie codzienności w sztuce. Tradycję dadaistów kontynuowali w latach 60. artyści Fluxusu 
(„wszystko może być sztuką”) i Joseph Beuys („każdy artystą”). Althamer pragnie zrealizować w Dobrem 
„dobre” miejsce do kontemplacji. To nie jest twórczość, której głównym celem byłoby powstanie fizycznie 
istniejącego dzieła. Materią sztuki Althamera jest międzyludzka przestrzeń, społeczna świadomość i - 
niebagatelne dla nas - sympatia do tego szczególnego miejsca i potrzeba wspólnego działania. Przede 
wszystkim społeczny i etyczny a mniej estetyczny wymiar kreacji.  

Szacunek dla cudzych pasji i potrzeba ukazania ich dobroczynnych skutków są nam szczególnie bliskie. 
To właśnie dlatego Zarząd RTP postanowił przyznać Nagrodę Towarzystwa za rok 2004 pani Czesławie 
Wąsali. Działalność społeczna i sztuka mają wymiar przede wszystkim niematerialny. A jak dowodzi to pokaz w 
Zurichu mogą być one niezwykle skutecznym narzędziem promocji. 

                                                                                        Wojciech Włodarczyk 
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Czesława Wąsala pierwszą laureatką Nagrody RTP  
 
Pani Czesława Wąsala, 

emerytowana nauczycielka z 
Rogowa została pierwszą laureatką 
Nagrody Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan. 
 Podczas posiedzenia 
Zarządu RTP w dniu 2 listopada 
2004 roku rozpatrywano 
kandydatury do Nagrody naszego 
Towarzystwa za rok 2004. Ze 
zgłoszonych osób jednogłośnie 
wybrano panią Czesławę Wąsalę 
dawną nauczycielkę szkoły 
podstawowej w Rogowie. 
Uzasadniając wybór pani 
Wąsalowej podkreślono jej 

szczególne zasługi w ustaleniu 
listy 25 zamordowanych w czasie 
II wojny światowej mieszkańców 
wsi Rogów oraz głębokie 
zaangażowanie w budowę pomnika 
ofiar niemieckiej okupacji 
odsłoniętego w Rogowie w maju 
2002 roku. Jej pełna uznania 
wieloletnia społeczna praca jest 
zdaniem Zarządu RTP wzorem 
godnym naśladowania. Na 
szczególne wyróżnienie zdaniem 
władz Towarzystwa zasługuje 
umiejętność skupienie wokół idei 
pomnika osób i firm i przekonanie 
ich do społecznego działania. 

 Historia budowy pomnika 
w Rogowie została opisana w 
„Powiślu Lubelskim” nr 1 z 2004 
roku. 
 Odpowiedni dyplom i 
brązowy „medal” projektu Hanny 
Jelonek, artystki z warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, zostanie 
wręczony pani Wąsali na 
specjalnym posiedzeniu Zarządu 
naszego Towarzystwa. 

                                       Zarząd 
Regionalnego Towarzystwa 

Powiślan w Wilkowie nad Wisłą

 

Czesława Wąsala 
 
 

 
  

Ojciec pani Czesławy Wąsali 
Bolesław Blicharz  pochodził z Łukowa. 
Po ukończeniu szkoły mleczarskiej w 
Rzeszowie założył własną  mleczarnię w 
Rogowie. Do dziś pani Wąsala 
przechowuje zabytkowe urządzenia 
dawnej mleczarni ojca. 
 Pani Czesława urodziła się 15 
stycznia 1933 roku w Rogowie. W czasie 
okupacji chodziła przez 3 lata  do szkoły 
prowadzonej we wsi przez znanego 
nauczyciela Wacława Poznańskiego. 
Poznański, tak jak ojciec pani Czesławy, 
został zatrzymany podczas krwawej środy 

18 listopada 1942 roku. Razem z innymi 
złapanymi wywiezieni zostali do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam 
zginęli. O tych tragicznych wydarzeniach 
pisaliśmy w artykule „Ofiary II wojny 
światowej na Powiślu” w „Powiślu 
Lubelskim” nr 1 z 2004 roku. Po 
wywózce Poznańskiego nauka odbywała 
się na tajnych kompletach w domach 
prywatnych. Uczyli nie tylko nauczyciele 
ale także wszyscy, którzy cokolwiek 
wiedzieli więcej od samych uczniów. 
 Po wojnie pani Czesława 
chodziła do siedmioklasowej szkoły 
podstawowej w Kazimierzu Dolnym. 
Naukę rozpoczęła od klasy szóstej. Była 
najstarszą z uczniów. Maturę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kazimierzu zdała 
15 maja 1951 roku.  W ostatniej, 
jedenastej klasie rozpoczęła od półrocza 
kurs nauczycielski.  
 Po uzyskaniu kwalifikacji 
nauczycielskich rozpoczęła dwuletnią 
pracę w szkole w Buchałowie koło 
Nałęczowa. W 1953 roku na własną 
prośbę została przeniesiona do Rogowa. 
W Rogowie w nowo wybudowanej szkole 
została nauczycielką biologii i geografii. 
Już wtedy, po „październiku” 1956 roku 
rozpoczęła starania o wybudowanie 
pomnika upamiętniającego ofiary 
hitlerowskiej okupacji. 

 W latach 1954-57 ukończyła 
Studia Zaoczne w Studium 
Nauczycielskim w Toruniu. W 1972 
dostała specjalny dodatek dla 
wyróżniających się nauczycieli, w 1973 – 
nagrodę pieniężną kuratora Okręgu 
Szkolnego Lubelskiego za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie wychowania i 
nauczania. W 1973 roku uzyskała też tytuł 
nauczyciela dyplomowanego. W 1976 
roku za nienaganna pracę pedagogiczną 
została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi. Pani Czesława ukończyła też 
Instytut Kształcenia Nauczycieli w 
Lublinie uzyskując dyplom kwalifikacji 
równoważny wyższym studiom 
zawodowym. 
 Pani Czesława Wąsala jest 
wielką społeczniczką. Była opiekunką 
szkolnej organizacji  ZHP, za co 
nagrodzono ją specjalnym wyjazdem na 
Węgry. Organizowała wycieczki uczniów 
do Zakopanego i Warszawy. W 1972 roku 
otrzymała odznakę Zasłużonego 
Działacza Ruchu Spółdzielczego. 
 2 listopada 2004 roku Zarząd 
Regionalnego Towarzystwa Powiślan 
przyznał pani Czesławie Wąsali Nagrodę 
za całokształt jej działalności społecznej i 
szczególne zasługi dla Powiśla. 

          
Bogdan Bandzarewicz 
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 „Medal” Hanny Jelonek 

 
 

Hanna Jelonek od samego 
początku swych studiów w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu (w latach 1976-1978) 
zainteresowana była sztuką medalierską. 
Po przeniesieniu się do Warszawy swoje 
zainteresowania rozwijała w Pracowni 
Medalierskiej profesor Zofii 
Demkowskiej w Akademii Sztuk 
Pięknych. W 1981 roku uzyskała tu 
dyplom z wyróżnieniem. W drugiej 
połowie lat 80. studia medalierskie 
kontynuowała w Scuola dell’Arte della 
Medaglia w Rzymie. W 1990 roku została 
zatrudniona jako asystentka w Pracowni 
Medalierskiej i Małej Formy 
Rzeźbiarskiej w warszawskiej ASP, a od 
2003 roku prowadzi tu własną 
dyplomującą Pracownię Medalierską. 
Uczestniczyła w dziesiątkach wystaw, 
konkursów i sympozjów poświęconych 
medalierstwu. Jej prace znajdują się w 
zbiorach wielu muzeów światowych i 
kolekcjach prywatnych. 
 Medalierstwo jest sztuką 
wyjątkową. Mieszczący się w dłoni 
medal, przekazywany z rąk do rąk, ma w 
sobie coś z monety jednoczącej w sposób 
szczególny ludzi i obszary. Łączący w 
sposób pełny znaczenia – znak i symbol 

wpisane są na trwałe w tradycję medalu. 
Szczególne miejsce zajmuje w 
przedstawieniach medalierskich głowa 
władcy, przywódcy i symbole religijne, 
państwa, terenu, organizacji. Choć medal 
(na wzór monety) jest bity czy odlewany 
nieraz w wysokich nakładach ma 
wyjątkową wartość, wartość jednoczącego 
symbolu. Wynika z naszej potrzeby 
zachowywania w pamięci i utrwalenia dla 
przyszłych pokoleń rzeczy dla nas 
ważnych. Zazwyczaj wykonany jest ze 
szlachetnych materiałów. Jest 
dwustronny, ma awers i stronę rewersu. 
Ten dialog płaszczyzn i znaczeń 
(najczęściej tekstu i wizerunku) ma swój 
dodatkowy sens. Jest na granicy 
przypadku („orzeł czy reszka”), który my 
sami musimy uporządkować, nadać mu 
własny sens. 
 Medal należy do specjalnej 
rodziny przedmiotów artystycznych, 
bliski jest pamiątkowej plakietce, 
statuetce, berłu, orderowi, odznace, 
metalowemu wieńcowi czy brązowej 
wstędze. Wszystkie one mają na celu 
upamiętnienie osoby, wydarzenia, 
miejsca. Hanna Jelonek, która chętnie 
przyjęła prośbę naszego Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan upamiętnienia 

medalierską formą naszej nagrody 
poprosiła najpierw o materiały dotyczące 
Powiśla lubelskiego. Jej interpretacja i 
znaleziony dla niej kształt zaskakuje 
trafnością i zastanawia sposobem 
„odczytania” tego zakątka Polski. Zamiast 
okrągłego medalu zaproponowała rodzaj 
niewielkiej brązowej, posrebrzanej 
rozfalowanej na wietrze wstęgi, a 
właściwie „pliku” szarf, swoistej 
wiązanki. Przypomina ona kręty bieg 
Wisły, leniwe fale, ale i ulotne kartki i 
linijkami zapisu. Właśnie spięte kartki 
były pierwowzorem jej pomysłu. Jedna 
strona przedstawia „przesuwające się” 
znajome nam budynki Powiśla, jakby 
oglądane z flisackich barek sunących 
nurtem Wisły, druga – utrwalone na 
zawsze we wspomnieniach nazwy wiosek. 
Miejsce i pamięć jego historii łączą się w 
tym kawałku metalu w niezwykły sposób.  

Już od dziś „medal” Hanny 
Jelonek wpisuje się na trwałe w historię 
naszego lubelskiego Powiśla. 
Dziękujemy. 

  Wojciech 
Włodarczyk 

 

 Wstępne szkice rewersu i awersu medalu-wstęgi Powiśla lubelskiego 

 Złodziej 
Na łamach niniejszego pisma 

dokonuje się niezmiernie ważna rzecz - 
wyłania się kulturalny i historyczny 
pejzaż Powiśla, ożywa wiedza o bliższej i 
dalszej przeszłości Regionu, pojawiają się 
znaki i symbole (zdjęcia budowli, 
fotografie osób, herby, życiorysy...) 
stanowiące niewyczerpane źródło lokalnej 

dumy i patriotyzmu. Powiśle jednak to 
również dzień dzisiejszy wraz z jego 
problemami i wyzwaniami. 
  Pamiętając o tym, warto zapytać, 
jak na Powiślu traktujemy cudzą 
własność. Czy podchodzimy do niej z 
szacunkiem, uważamy za sferę 
nietykalności, czy też łatwo sięgamy ręką 

po cudze, byleby nie było świadków w 
pobliżu? Stosunek bowiem do cudzej 
własności określa nas głębiej i 
wszechstronniej, niż mogłoby się to 
wydawać. 

Posłużę się przykładem. Jest 
droga dzieląca dwa sady. W koleinach 
leżą jabłka. Jeden przejedzie tą drogą po 

 3
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jabłkach sąsiada. Drugi zanim przejedzie, 
starannie oczyści drogę. Nie chodzi o 
wartość tych jabłek. Wartość ta może 
niewiele się różnić od zera. Chodzi o 
całkiem różny stosunek do cudzej 
własności, wyznaczający dwa 
przeciwległe bieguny cywilizacji. 
 Powiślańska wieś, gdzie nikt nie 
zamykał drzwi na klucz, gdzie płoty były 
jedynie symbolicznymi znakami 
sygnalizującymi granicę oddzielającą 
moje od twojego, taka wieś już nie 
istnieje. Nie rozstajemy się z kluczami, a 
na kółku breloka wciąż przybywa 
nowych. Są klucze od domu, garażu, 
stodoły, a nawet komórki. Wszystko 
zamykamy, ryglujemy, zabezpieczamy na 
różne sposoby, gdyż boimy się złodzieja. 
Nasz strach nie jest bezpodstawny. Mimo 
solidnych ogrodzeń i patentowych kłódek, 
złodziej pojawia się co jakiś czas i zabiera 
nam część naszego dobytku. 
 Ale złodziej pojawia się też w 
innej roli, jako właściciel przedmiotu, 
który chce nam sprzedać po wyjątkowo 
niskiej cenie. Korzystamy z okazji i 
kupujemy za grosze piłę motorową, 
rozrusznik do ciągnika czy koło zapasowe 
do samochodu dostawczego, wiedząc, a 
przynajmniej zasadnie podejrzewając, że 
są to rzeczy kradzione. W ten sposób 
utwierdzamy złodzieja w jego fachu, 
stajemy się jego wspólnikami, korzystamy 
na cudzej krzywdzie, która w ogólnym 
bilansie jest także naszą krzywdą. 
 Chyba nie przesadzę, gdy 
powiem, że złodziej na Powiślu znajduje 
się pod szczególną ochroną. Przede 

wszystkim chroni go sama wiejska 
społeczność. Wszyscy wiedzą, kto 
kradnie, lecz nikt nie chce głośno w 
miejscu publicznym wymienić tej osoby z 
imienia i nazwiska czyli społecznie 
napiętnować („a bo nie złapałem nikogo 
za rękę”; „powiem, to jeszcze spali mi 
budynki”; „straciłem piłę, lecz zdrowie i 
życie ważniejsze”). Na próżno by liczyć 
na gotowość mieszkańców Powiśla do 
samoobrony przed złodziejami. 
 Wydaje się, że całkiem też nie 
można liczyć na policję. Utarło się 
powiedzenie, że policja jest tutaj od 
umarzania śledztw, a nie od chwytania 
złodziei. Wobec plagi złodziejstwa 
(tysiące ukradzionych drzewek, dziesiątki 
włamań do domów, sklepów i zagród...) 
policja wykazuje wyraźną bezradność. 
Objawia się naszej wiejskiej społeczności 
raczej jako czynnik karzący i dolegliwy 
(mandaty za łamanie przepisów 
drogowych), a nie jako instytucja stojąca 
na straży bezpieczeństwa obywateli i ich 
własności. Policja najchętniej widziałaby, 
gdyby to sam poszkodowany dostarczył 
jej lub wskazał złodzieja. Sama podejmuje 
jedynie rutynowe działania, które 
najczęściej prowadzą do nikąd. 
 Z przykrością wypada stwierdzić, 
że piętnaście lat po zainicjowaniu 
demokratycznych przemian w naszym 
kraju mieszkańcy Powiśla wcale nie czują 
się bezpieczni i wolni. Ten brak poczucia 
wolności spowodowany jest dwoma 
uzupełniającymi się czynnikami: 
względnym zbiednieniem gospodarstw 
oraz syndromem zagrożenia własności. Z 

istoty demokracji wynika, że gwarantuje 
ona obywatelom nie tylko różnego typu 
swobody, lecz również poczucie 
bezpieczeństwa. Demokracja nie 
wyklucza objawiania się zła. Zło w 
świecie zawsze będzie istniało. Jednak w 
systemach demokratycznych doraźna 
walka ze złem (przestępczością) przekłada 
się natychmiast na skuteczność działania 
sądów i organów ścigania. Policjant, który 
nie chwyta złodzieja, po prostu jest 
niepotrzebny. Bo czyż jest potrzebny 
murarz, który nie muruje domów, czy 
młynarz, który nie miele ziarna na mąkę? 
 Kto czytał artykuły zamieszczone 
w Powiślu Lubelskim, a dotyczące okresu 
umacniania się władzy komunistycznej 
lub pamięta tamte lata, ten wie, do jakiego 
stopnia okolica nasza została 
zdewastowana i rozszabrowana przez 
złodziei (czyniących zło w majestacie 
obowiązującego wtedy prawa). Niszczono 
dwory i ogrody, zabierano cudzą 
własność, pozostawiano pustki i ruiny, 
które do dzisiaj straszą. Można by rzec, że 
tamta grabież, będąca w istocie regresem 
cywilizacyjnym, stała się „grzechem 
pierworodnym” Regionu. Z tym większą 
determinacją, uważam, należy 
przeciwstawiać się tej niechlubnej 
tradycji. Można to uczynić przywracając 
szacunek dla cudzej własności (czyli 
cudzej pracy!) oraz wydając bezwzględną 
walkę wszelkiego typu złodziejstwu. 

  Janusz Węgiełek  
 Las Dębowy 

 

Agresywności u dzieci i młodzieży
Ze zjawiskiem agresji i przemocy 

spotykamy się wielokrotnie w domach, w 
szkole czy na ulicy. Coraz częściej 
docierają do nas za pośrednictwem 
mediów informacje o zachowaniach 
agresywnych występujących u dzieci i 
młodzieży. Na co dzień mamy do 
czynienia z różnymi aspektami agresji, 
począwszy od złośliwości, kpin i 
poniżania, a skończywszy na pobiciu czy 
zabójstwie. Tak szeroko potraktowany 
przeze mnie problem może uświadomić 
dorosłym, rodzicom, wychowawcom, 
pedagogom, że agresja wśród dzieci i 
młodzieży jest zjawiskiem narastającym, 
jest procesem, który często rozpoczyna się 
od drobnej dokuczliwości. 
Na początku postaram się przybliżyć 
samo pojęcie „agresji”. 

Termin „agresja” wywodzi się z 
języka łacińskiego, w którym słowo 
„agressio” oznacza „napad”, a słowo „ 

agressor” – rozbójnik. Ogólnie można 
powiedzieć, że agresja jest to zachowanie 
mające na celu wyrządzenie szkody lub 
przykrości,  działanie u podłoża którego 
leżą gniewne, nieprzyjazne emocje, 
działania, które mają  wywołać u drugiej 
osoby ból, strach, niepokój bądź 
wewnętrzne cierpienie. Do natury aktu 
agresji należy jego umyślność.  

U dzieci i młodzieży agresywne 
zachowania przyjmują postać bójek i 
kłótni z rówieśnikami, skarżenia, 
złośliwych plotek, mściwości 
przejawianej w stosunku do kolegów, 
wyrażania pogróżek itp. Przedmiotem 
agresji bywają też osoby dorosłe: 
nauczyciele, rodzice, osoby obce. 
Agresywne zachowanie może przejawiać 
się w przeszkadzaniu nauczycielowi w 
prowadzeniu lekcji, w przedrzeźnianiu 
rodziców, w próbie uderzenia lub pobicia 
nieznanego przechodnia na ulicy. Agresja 

bywa też  skierowana na inne istoty żywe 
lub przedmioty martwe, przyjmując formę 
znęcania się nad zwierzętami, łamania 
roślin, niszczenia przedmiotów 
stanowiących własność społeczną lub 
należącą do innych osób. 

Jakie czynniki mogą mieć 
wpływ na powstawanie agresji? 

Istnieje wiele różnych poglądów 
na temat źródła powstawania agresji. 
Jedni  uznają agresje za popęd naturalny, 
od zawsze obecny w świecie ludzi i 
zwierząt, który jest  niezbędny dla 
utrzymania gatunku, drudzy- że agresja 
jest popędem nabytym, który przejawia 
się jako reakcja na frustrację lub 
powstałym poprzez naśladownictwo w 
procesie wychowawczym. Nie można też 
pominąć tego, że w dzisiejszych czasach 
w rozpowszechnianiu postaw 
agresywnych i negatywnych norm życia w 
sposób szczególny uczestniczy telewizja, 
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filmy oraz gry komputerowe. Większość 
filmów video, gier prezentuje sceny 
przemocy, bijatyk, strzelaniny czy 
zabójstwa, a  bohaterowie dzięki 
przemocy dochodzą do zamierzonego 
celu. Stad młodzi ludzie chętnie naśladują 
takie postacie i przejmują wzory  ich 
zachowania. 

Jakie kryteria decydują o tym, 
że osobę uznajemy za agresywną? 

Agresywność staje się 
problemem, gdy jest jej za dużo, gdy ma 
charakter antyspołeczny i gdy przybiera 
formy społecznie niebezpieczne. Za 
agresywną uznaje się jednostkę, która 
często i w różnych sytuacjach przejawia 
zachowania agresywne i występuje u niej: 

- duża częstotliwość i liczba 
zachowań agresywnych 

- znaczna intensywność i brak 
adekwatności reakcji 
agresywnych w stosunku do 
bodźca 

- nieumiejętność kontrolowania 
emocji i zachowań  

- postawa stałej wrogości do 
innych ludzi 

Agresja przejawiać się może na różne 
sposoby, ogólnie można jednak 
sprowadzić do dwóch kategorii: agresji 
czynnej i biernej. Obie postacie niosą w 
sobie jednakowy ładunek wrogości i są 
atakiem na człowieka. Czynną agresję 
łatwo zidentyfikować, ponieważ nie 
można jej ukryć. Jej zewnętrzne oznaki to 
krzyki, oskarżenia, złośliwości, 
szyderstwa, groźby czy przemoc fizyczna. 
Z kolei agresja bierna jest trudniejsza do 
rozpoznania – te dzieci, które stosują 
bierna agresję zazwyczaj zaprzeczają, że 
czują gniew wobec drugiej osoby czy 
wobec samego siebie. Zamiast otwartych 
zachowań stosują metody ukryte na 
przykład: nie odzywanie się, 
naburmuszona mina, obrażanie się, 

lenistwo, spóźnianie się na lekcje, 
nagminne wagary, ucieczki z domu,  
unikanie kontaktów, picie alkoholu czy 
palenie papierosów.  

Chcę podkreślić, że agresja może 
być narzędziem, sposobem 
umożliwiającym osiągnięcie celu np. 
chłopiec potrzebujący pieniędzy, 
wymusza je od innych dzieci grożąc im 
pobiciem lub dziecko chcąc wymusić coś 
na rodzicach grozi, że zniszczy określony 
przedmiot lub popełni samobójstwo. 

W wielu przypadkach 
agresywność stanowi emocjonalną 
odpowiedź na przykre wydarzenia, 
niezaspokojone potrzeby, niepowodzenia 
ale często jest też reakcją na lęk. Tam, 
gdzie mamy do czynienia z przewlekłym, 
długotrwałym nie zaspakajaniem potrzeb 
biologicznych lub psychicznych można 
spodziewać się wystąpienia zachowań 
agresywnych. Jeśli uczniowie w szkole 
przeżywają częsty brak poczucia 
bezpieczeństwa, nie mogą zdobyć 
uznania, poczucia sukcesu, jeśli 
niezaspokojona jest ich potrzeba bliskich, 
przyjaznych kontaktów z rówieśnikami, 
nauczycielami wówczas pojawiać się 
mogą agresywne zachowania ucznia. Tak 
samo, jeśli dziecko w domu rodzinnym 
nie zazna miłości, poczucia 
bezpieczeństwa, troski, zainteresowania, 
będzie obserwatorem lub uczestnikiem 
patologicznych zachowań  swoich 
rodziców, to również ono poprzez 
naśladownictwo będzie dążyło do takich 
zachowań. Dzieci uczą się reagować na 
frustrację, na niepowodzenie od innych. 
Tutaj głównym źródłem uwarunkowań 
jest rodzina. Rodzice są pierwszymi 
osobami uczącymi i wychowującymi 
dziecko, stosują przy tym system kar i 
nagród, które maja za zadanie 
ukształtować dziecko.  

Jak minimalizować lub 
redukować zachowania agresywne? 

Aby skutecznie przezwyciężać 
agresję należy dostosować do niej 
odpowiednie środki oddziaływania 
wychowawczego. Często młodzi ludzie 
nie posiadają umiejętności panowania nad 
swoimi agresywnymi impulsami i nie 
potrafią nawiązywać pozytywnych 
kontaktów z ludźmi. Rzadko 
przekazywana jest im umiejętność i 
gotowość do praktykowania 
konstruktywnego, zgodnego, ustępliwego 
zachowania, które ma na celu 
przezwyciężanie konfliktów. Dlatego 
obowiązkiem osób wychowujących jest 
wskazanie dzieciom odpowiednich form 
zachowania, które pomogą im w 
osiągnięciu celu bez użycia agresji. 
Jednocześnie należy ukazywać negatywne 
konsekwencje agresywnych zachowań, 
wskazując nieskuteczność agresji, jako 
środka osiągnięcia celu i nagradzać 
pozytywne postępowanie. Niezwykle 
ważne jest właściwe stosowanie kar i 
nagród. Należy przy tym pamiętać, że 
surowa kara (fizyczna) skutkuje tylko na 
krótki czas i w sposób powierzchowny, 
później może mieć przeciwne skutki do 
zamierzonych. Jej następstwem może być 
bunt, wzmożenie agresji, zamknięcie w 
sobie i wiele innych negatywnych 
objawów. Dlatego  rodzice jak i 
nauczyciele oraz osoby dorosłe powinni 
dążyć do rozpoznania przyczyn zachowań 
agresywnych u dzieci, objąć je specjalna 
troską i zainteresowaniem. Pamiętajmy, 
że zachowania agresywne, które 
przejawiają młodzi ludzie niejednokrotnie 
są skierowane do dorosłych z wołaniem o 
pomoc „ zwróćcie na mnie uwagę, 
zainteresujcie się mną”- nie lekceważmy 
tego. 

  Zuzanna Bełżek 
pedagog szkolny

 

Wigilia i „Herody” na Powiślu 
 

Przed wigilią gospodynie piekły 
placki z kapustą. Było to ciasto 
drożdżowe bez tłuszczu i nadziewane 
kapusta kiszoną, przyprawione olejem, 
cebulą, pieprzem a następnie pieczone w 
piecu chlebowym.  Smakowo ciasto to 
było podobne do pierogów z kapusty, 
które robi się na pośnik wigilijny. 
Niektóre gospodynie do dzisiaj jeszcze 
pieką takie ciasto kapuściane. Na Wigilię 
podawano też charakterystyczne gołąbki z 
kaszy jaglanej. 

W dzień wigilii gospodarz 
stawiał snopek żyta w rogu mieszkania.  
Po wigilii gospodarz uplótł jedno 
powrósło i wyszedł do sadu, biorąc ze 
sobą siekierkę. Podchodząc do drzewka 
owocowego do trzech razy mówił:  
„Będziesz rodzić, bo jak nie to cię zetnę” 
a następnie obwiązywał drzewko 
powrósłem i to miało uchronić przyszłe 
owoce od zarazy. 

Dziewczyny po wigilii liczyły 
droki w płocie: „przyjdzie ..... nie 
przyjdzie”  kawaler, który będzie chciał 

się ożenić. Gospodynie często po 
wieczerzy wychodziły przed dom i wołały 
: „Kukuryku po pośniku, u sąsiada kury u 
mnie jajka”. Im szybciej tym większa 
nadzieja, że kury w przyszłym roku będą 
się niosły. 

Ze Świętami Bożego Narodzenia 
(tak jak z każdymi innymi) łączą się różne 
obrzędy. Wystarczy się cofnąć pamięcią 
wstecz (nawet 70 lat) to pamięta się 
wspaniałe „Herody”, które przedstawiają 
narodziny Dzieciątka Jezus i bezlitosnego 
króla Heroda. Na naszych terenach herody 
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przedstawiano przed wojna jak i po 
wojnie. Były to herody z Dobrego i 
Żmijowisk. W Żmijowiskach organizacją 
herodów zajmował się Pan Pluta 
Władysław (już nieżyjący). To właśnie w 
jego domu odbywały się próby, 
wykonywano stroje i czyniono wszystkie 
przygotowania  związane z występami: 
tzn. chodzeniem po wsiach. W skład 
herodów wchodziło:  4 żołnierzy, król, 
anioł, żyd, turek, diabeł, śmierć i orkiestra 
tj.: mężczyzna grający na skrzypcach, na 
harmonii, bębenku. Byli to ludzie, którzy 
z zapałem i chęcią podchodzili do tych 
obrzędów, umiejący dobrze śpiewać. 
Sami wykonywali też stroje ale według 
projektu Pana Pluty. „Herody” ze 
Żmijowisk były chętnie wpuszczane do 

domów często nagradzani dobrze, nie 
żałując im nalewki. Ile razy występowali 
nie można jednoznacznie  odpowiedzieć, 
bo jak zaczęli wędrówkę od drugiego dnia 
świąt – od Szczepana  to chodzono do 
gromnicznej (2 luty). Ci ludzie, którzy 
jeszcze żyją maja wspaniałe 
niezapomniane wrażenia z uczestnictwa w 
tym obrzędzie. Panie, teraz w starszym 
wieku, a wiele lat temu młode panienki, 
na wspomnienie o herodach uśmiechają 
się serdecznie, do dziś pamiętają tańce z 
żołnierzami, wygłupy żyda czy diabła. 
Pamiętają też piosenki, które wykonywali, 
oto jedna z nich: 
Jak wspaniała nasza postać,  
Kiedy w słońcu błyszczy stal. 
Koń na miejscu nie chce ustać 

Pójdziesz koniu, pójdziesz w dal. 
 
Bo taki los wypadł nam, 
Że dziś tu, a jutro tam 
Bo taki los dał nam Bóg,  
Że nie wiemy gdzie nasz grób. 

Panie, które przekazywały mi te 
wspomnienia, maja nadzieję, że uda im 
się może w przyszłym roku zebrać 
młodzież i powtórzyć „Herodów”, które 
kiedyś  przedstawiali ich pradziadkowie. 
Przygotowują się do tego dość solidnie. 
Tego z całego serca im życzę. 

           
Zofia Markieweicz na podstawie 

opowieści Krystyny Biniędy 
 i Krystyny Kani ze Żmijowisk

 
 

Wiktor Hertz i Jan Gajewski - budowniczowie dóbr 
Kleniewskich 

 
Pod datą 21 czerwca 1874 roku 

znajdujemy w księdze urodzin parafii 
Wilków zapis o przyjściu na świat 
Marianny Hertz córki 33-letniego 
Wiktora, który określony był jako 
„dworski architekt (dworeckij architektor) 
żyjący w Szczekarkowie”. 

Wiktor Hertz urodził się w 1841 
w Sersweld na Śląsku Opolskim wówczas 
należącym do Prus. Na początku lat 60-
tych pracował w fabryce mebli w 
Radomsku. Radomsko było w połowie 
wieku gwałtownie rozwijającym się 
miastem przemysłowym położonym na 
trasie pierwszej polskiej, „warszawsko-
wiedeńskiej” kolei parowej. Jako cieśla 
Hertz zetknął się wówczas z architektem 
Konstantym Wojciechowskim, 
projektantem nowej świątyni w 
Radomsku. W Radomsku 31 lipca 1867 
roku Hertz ożenił się z Jadwigą ze 
Słodkowskich Gajewską, wdową po 
Michale ze znanej radomszczańskiej 
rodziny Gajewskich przedsiębiorców 
powroźników. 

 

 
 

Zbiór kwiatów malwy w majątku szczekarkowskim w latach 30. XX wieku. W głębi 
dwór w Szczekarkowie z 1874 roku projektu Wiktora Hertza. Widok od wschodu 

 

Około 1872 roku Hertzowie 
przenieśli się na zaproszenie Franciszka 
Kleniewskiego w lubelskie. Początkowo 
zamieszkali razem z Kleniewskimi w 
Folwarku Średnim koło Łazisk, potem w 
Kluczkowicach, a pod koniec życia w 
Opolu. Hertz na zlecenie Franciszka 
Kleniewskiego rozpoczął w nowym 
majątku Kleniewskich projektowanie i 
budowę niezbędnych budynków. Wiemy, 
że zaprojektował w 1874 roku obszerny 
dwór w Szczekarkowie (dziś nazywany 
„rządcówką”), na planie litery L, z 

czterokolumnowym gankiem, wówczas 
największy budynek na Powiślu. Przez 
dziesięciolecia był siedzibą rodziny 
Witolda Kleniewskiego. Jego pierwotną 
bryłę i detale znamy tylko z dwóch 
zachowanych zdjęć. Hertz – mieszkając 
na czas budowy w majątku 
szczekarkowskim – zaprojektował 
zapewne wówczas także dom młynarza i 
dwunastorak w folwarku w 
Szczekarkowie oraz prawdopodobnie 
rozbudował kościół w Wilkowie 

przedłużając go w 1876 roku o trzy 
przęsła. 

Decydując się na początku lat 80-
tych na budowę swego pałacu w 
Kluczkowicach Jan i Maria Kleniewscy 
wybrali właśnie znanego Hertzowi 
Konstantego Wojciechowskiego. Hertz 
pracował dla Kleniewskich do końca 
wieku XIX, zapewne także przy budowie 
cukrowni w Opolu a być może również i 
cukrowni w Zagłobie.  

Hertzowie mieli siedmioro 
dzieci: Antoninę (wyszła w 1886 roku w 
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Opolu za Klemensa Ludwińskiego), 
Józefa (był w Opolu cieślą, ożenił się ze 
Stanisławą Walewską), Teofilę (wyszła za 
mąż za Antoniego Niedzielę z Wilkowa, 
kowala i ławnika sądu w Polanówce), 
Mariannę (wyszła za mąż za Teofila 
Wyganowskiego, pracownika cukrowni w 
Zagłobie), Wiktorię, Stanisława i 
Genowefę. Jadwiga Hertz zmarła w Opolu 
w 1905 roku, Wiktor - siedem lat później, 
pod koniec 1912 roku. Grób rodziny 
Hertzów znajdował się w centralnej części 
opolskiego cmentarza, tuż obok kaplicy 
grobowej rodziny Władysława 
Kleniewskiego. 

Wiktor Hertz wychowywał też 
pasierba, syna Jadwigi z pierwszego 
małżeństwa, Jana Gajewskiego 
(urodzonego w Radomsku w 1863 roku), 
który mieszkał się w Kluczkowicach (był 
tam praktykantem) i został jak ojczym 
cieślą i budowniczym dóbr Kleniewskich. 
Pracował przy nagrodzonych złotym 
medalem na wystawie światowej w 
Paryżu w 1900 roku budynkach cukrowni 
w Zagłobie. Na przełomie wieków 
budował w folwarku Szczekarków nowe 
budynki gospodarcze, rozbudował też 
wilkowski ośmioboczny „Powiślak” 
umiejętnie dopasowując doń prostokątną 
przybudówkę. Gajewski był też 
zaangażowany w przygotowanie otwartej 
22 czerwca 1901 roku w Lublinie  
„Wystawy Przemysłowo-Rolniczej”, na 
której Kleniewscy zaprezentowali własny 
pawilon „Kluczkowice”. W wydanej w 

Warszawie w 1902 roku „Księdze 
pamiątkowej wystaw lubelskich” 
współorganizator (między innymi razem z 
Kleniewskimi) lubelskiej „Wystawy 
Przemysłowo-Rolniczej” Henryk 
Wiercieński, umieścił w dziale 
statystycznym guberni lubelskiej budżet 
gospodarstwa właśnie Antoniego 
Niedzieli (podobnie jak Wiercieński 
ławnika sądu w Polanówce) – zięcia 
Hertza i szwagra Gajewskiego (cz.II, 
ss.91-92). 

Zainteresowanie Jana 
Gajewskiego rzemiosłem artystycznym 
(wykonywał drewniane modele – projekty 
konstrukcji i budynków) wynikało z 
własnych tradycji rodzinnych i pasji Marii 
Kleniewskiej do rzemiosła 
skandynawskiego, stylu zakopiańskiego 
oraz jej woli podtrzymania lokalnych 
tradycji budownictwa i sztuki ludowej. Jej 
syn Witold dokumentował właśnie w tym 
czasie stare budownictwo drewniane 
Wrzelowca. 

W 1900 roku Jan Gajewski wziął 
ślub z Feliksą Gruszczyńską. Być może 
poznali się na opisywanych we 
„Wspomnieniach” Marii Kleniewskiej 
wieczorkach ziemianek-kursantek 
zjeżdżających do Kluczkowic. 
Gruszczyńska (herbu Poraj) była córką 
Feliksa, pod koniec lat 90. XIX wieku 
zarządcy folwarku Przybysławice 
Jezierskich. W Szczekarkowie urodziło 
się ich pierwsze dziecko Genowefa. W 
1902 roku młoda para opuściła majątek 

Kleniewskich. Jan Gajewski stopniowo 
rezygnował z prowadzenia budów 
(najczęściej były to kościoły) i zajął się 
dzierżawą młynów. Do projektowania 
budynków folwarcznych i dworów (na 
południe od Bychawy) powrócił dopiero 
po zniszczeniach ofensywy austriackiej 
1915 roku. Zmarł w Lublinie w 1917 
roku. 
 

 
Jan i Feliksa z Gruszczyńskich Gajewscy z 
córką Genowefą. Fotografia wykonana w 

znanym zakładzie fotograficznym A. 
Żychowicza w Puławach w 1901 roku 

 
Wojciech Włodarczyk

 

Józef Gosławski, rzeźbiarz 
 

24 kwietnia 1908 roku w 
Polanówce urodził się znany polski 
rzeźbiarz Józef Jan Gosławski. 
Gosławscy, zubożała szlachta herbu 
Nałęcz, pochodzili z Kujaw. Dalekim 
krewnym naszego rzeźbiarza był Maurycy 
Gosławski poeta romantyczny. Według 
przekazów rodzinnych swój majątek na 
Podolu Gosławscy stracili z powodu 
zaangażowania się w powstanie 
listopadowe i styczniowe. Właśnie w 
wyniku powstania 1863 roku dziadek 
Józefa znalazł się w Lubelskiem. Antoni 
Gosławski (ur.1875, zm.1950 w 
Wąwolnicy), ojciec rzeźbiarza ożenił się 
pod koniec XIX wieku Stefanią 
Łuszczyńską (córką Mateusza „starosty” 
powstania 1863 roku, młynarza z „Łąk” w 
Wąwolnicy i Teresy) ze znanej rodziny 
wąwolnickiej. Antoni był kowalem.  
 

 
Fotografia rodziny Gosławskich, Wąwolnica około 1919 roku. Od lewej: Zygmunt, 

Stefania z Łuszczyńskich, Stanisław (na kolanach matki), Antoni, Anna, Aleksandra i 
Józef przyszły rzeźbiarz 

 7
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W pierwszych latach XX wieku znalazł 
się na Powiślu, najpierw pracował w 
Rogowie, a następnie (może do śmierci 
właściciela Polanówki hrabiego Bogdana 
Sołtana w 1912 roku) w majątku 
polanowskim. Na chrztach kolejnych 
dzieci Gosławskich w wilkowskim 
kościele (urodzonych w Rogowie: Anny 
w 1903 roku i Tadeusza w 1905 roku i 
urodzonych w majątku polanowskim: 
Józefa w 1908 i Antoniny w 1910) często 
pojawiali się krewni Łuszczyńscy 
zamieszkujący w Wąwolnicy oraz służący 
i oficjaliści majątku Sołtanów: Zuzanna i 
Roman Bogdańscy, Jan Sypuła. W sumie 
na Powiślu lubelskim Gosławscy 
mieszkali około 10 lat. Potem powrócili 
do Wąwolnicy. 

 
Autoportret Józefa Gosławskiego, lata 20. 

 
 W latach 1919-23 Józef 
Gosławski uczył się w szkole 
powszechnej w Wąwolnicy. Należał do 
harcerstwa, interesował się też sztuką. W 
1919 roku wykonał płaskorzeźbę na 
konkurs zorganizowany przez Antoniego 
Rostworowskiego z Kębła. Po ukończeniu 
szkoły i pewnych wahaniach związanych 
z dalszą edukacją (pracował krótko w 
zakładzie snycerskim Żywulskiego w 
Nałęczowie) rozpoczął naukę w Dziale 
Budowlanym Szkoły Rzemiosł 
Budowlanych w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą. Mieszkał w bursie przy klasztorze 
OO.Reformatów. Po ukończeniu Szkoły 
Rzemiosł kontynuował naukę w 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w 
Krakowie. Tu w 1929 roku związał się z 
grupą artystyczną „Szczep Rogate Serce” 
Stanisława Szukalskiego, który miał 
zresztą własną willę na kazimierskiej 
Albrechtówce. Szkołę krakowską, w 
specjalności „rzeźba”, Gosławski 
ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 

1932 roku. W tym samym roku zdał do 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych do 
pracowni Xawerego Dunikowskiego. 
Ponieważ nie przyznano mu stypendium, 
musiał z nauki zrezygnować. Jednak przez 
cały rok rzeźbił i w roku następnym 
pokazał swoje prace na indywidualnej 
wystawie w krakowskim Pałacu Sztuki. 
Nie przyjął jednak propozycji powrotu do 
Akademii i przeniósł się do Warszawy, 
gdzie w 1933 roku rozpoczął w stołecznej 
ASP studia w pracowni rzeźbiarskiej 
Tadeusza Breyera. W 1935 roku jego 
studenckie prace z wystawy na 
zakończenie roku akademickiego zwróciły 
uwagę Kancelarii Cywilnej Prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego, która 
zaproponowała mu trzymiesięczne 
stypendium do Rzymu. W 1937 roku 
ukończył rzymską Królewską Akademię 
Sztuk Pięknych. Brał aktywny udział w 
życiu artystycznym koloni polskiej 
wiecznego miasta, był wiceprezesem 
ugrupowania artystycznego „Kapitol”. W 
1939 roku zaproponowano Gosławskiemu 
objęcie stanowiska kustosza Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Wyjechał z 
Rzymu w lipcu 1939 roku, pracę na 
Zamku miał rozpocząć 1 września. 
 

 
Głowa ojca Antoniego Gosłwskiego, 

kowala z Rogowa i Polanówki, 1942 rok 
 

Okupację Gosławski spędził w 
rodzinnej Wąwolnicy. Wykonał wówczas 
rzeźbiarski portret swojego ojca. Po 
wojnie mając aprobatę burmistrza 
Ulanowskiego zaczął, najpierw sam, a 
następnie na zlecenie Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, renowację kamienicy 
pod św.Mikołajem w Kazimierzu 
Dolnym. W sumie pracował w 
Kazimierzu trzy letnie sezony, od 1947 do 
roku 1949 . Zaprojektował też i wykonał 

parę nagrobków na cmentarzu 
kazimierskim. W 1947 roku Gosławski 
został powołany na zastępcę profesora i 
kierownika katedry medalierstwa i rzeźby 
w metalu w poznańskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W 
1948 roku wziął w katedrze lubelskiej 
ślub ze swoją studentką  Wandą Mankin. 
Dokumenty ślubu cywilnego młoda para 
podpisała w ratuszu kazimierskim. W 
1950 roku, w momencie narzucenia 
szkołom artystycznym realizmu 
socjalistycznego, władze nie odnowiły 
kontraktu z Gosławskim. W 1956 roku 
Gosławscy z dwiema córkami przenieśli 
się z Poznania do Warszawy.  

 
Moneta 5-cio złotowa z rybakiem, 1958 r. 

 
W latach 50. i początkach lat 60. 

Gosławski wygrał wiele konkursów 
rzeźbiarskich i medalierskich. Projektował 
pomniki i wnętrza kościelne. W 
pierwszych po październiku 1956 roku 
wyborach do władz Związku Polskich 
Artystów Plastyków został wybrany 
wiceprezesem. W 1958 zdobył kilka 
wyróżnień w konkursie na monety. W 
1961 roku został prezesem sekcji rzeźby 
ZPAP. Zmarł nagle w Warszawie 23 
stycznia 1963 roku. 
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Twórczość rzeźbiarska Józefa 
Gosławskiego zawiera w sobie wiele z 
różnorodnych nurtów polskiej rzeźby I 
połowy XX wieku. Dostrzegamy w niej 
mocną formę rzeźb Dunikowskiego i 
monumentalizm Breyera, ale także 
dekoracyjność „polskiego stylu” lat 20. i 
stylizację „szukalczyków”. Te ostatnie 
widać szczególnie w autoportrecie 
młodego rzeźbiarza z końca lat 20. Sam 
Gosławski chętnie przyznawał się do 
inspiracji rzeźbą Donatella i hieratyczną, 
monumentalną rzeźbą starożytnego 
Egiptu. Widać ją w „mocnej” głowie 
„Sycylijczyka”. Pod koniec lat 30. 
Gosławski był o krok od wyprawy do 
Egiptu. Rzeźby Donatella i praca nad 
dekoracja kamienic kazimierskich 
szczególnie wyczuliła go na związki 
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rzeźby z architekturą i otoczeniem. 
Doświadczenia te wykorzystywał potem 
w projektach dekoracji kościołów. 

Na osobną uwagę zasługują 
medale Józefa Gosławskiego i jego 
projekty monet. Zainteresowanie 
medalami sięga jeszcze czasów pobytu w 

Rzymie. Po drugiej wojnie światowej do 
obiegu zostały wprowadzone dwa 
projekty Gosławskiego: pięciozłotówka z 
rybakiem i dziesięciozłotówka z 
Kopernikiem. Każdy zetknął się więc z 
dziełem rzeźbiarza z Polanówki. 

 Autor dziękuje pani Hannie 
Rudzkiej, córce rzeźbiarza, za 
udostępnienie rodzinnych dokumentów i 
zdjęć. 

Wojciech Włodarczyk

 
 
 

Dobre Miejsce 
 

Paweł Althamer: “ - Około dwa 
miesiące temu Dusan Brozman z Fundacji 
Pro Helvetia zadzwonił do mnie szukając 
pomysłu na projekt artystyczny w DADA 
Haus w Zurichu. Po tym jak łamanym 
angielskim wyjaśniłem mu moją 
propozycję, zamiast zwyczajowego 
wyrażenia oznaczającego zgodę: „OK” 
otrzymałem SMSa na moją komórke po 
słowacku < Dobre > (co po polsku 
potocznie może oznaczać rodzaj 
entuzjastycznego aplauzu). W tym 
momencie pomyślałem: Rzeczywiście 
niezły ten zbieg okoliczności 
(koincydencja), ponieważ właśnie kilka 
tygodni temu odwiedziłem małą wioskę o 
nazwie Dobre we wschodniej Polsce. Jej 
cudowne otoczenie krajobrazowe 
pozostawiło mnie pod tak silnym 
wrażeniem jak gdyby było to coś na miarę 
ponownych odwiedzin Toskanii, ale 
położonej w moim kraju.  

 
Paweł Althamer na Skarpie Dobrskiej 

 
 
Mój przyjaciel chce się tam 

osiedlić. Ma nadzieję znaleźć tam pewne 
możliwości zainicjowania przemiany tej 
spokojnej wioski w znaczący punkt na 
kulturalnej mapie Polski. Szukając 
partnerów poprosił mnie o stworzenie 
związanego z tym miejscem projektu 
artystycznego. 

Spotkanie z mieszkańcami tej wsi 
może przynieść wiele niespodzianek. 
Trafia się malarz amator otwarcie 
oświadczający że „jest w depresji”, z 
wyglądu wnioskując także także po 
małym piwku, spontanicznie chce 
pokazać swe obrazy. Inny mężczyzna, 
który odziedziczył podobno trochę 
pieniedzy w Ameryce, może dziś 
pozować na swoim raczej zaniedbanym 

podwórku przed szopą z gołębiami. Poza 
tym po pieniądzach ani śladu, wszystko 
zostało wydane na ptaki. Ten krótki czas 
kiedy spacerowałem po okolicy 
zainspirował mnie do zaangażowania się 
w ideę promowania tego rodzaju 
ekscentrycznych twórczych działań 
mieszkających tam ludzi. W pewnym 
sensie tym aktualnym projektem 
chciałbym złożyć w ofierze część swojej 
osoby dla pomyślnego rozwoju tej wsi, 
odczuwając rodzaj sympatii do nich i do 
tego unikalnego Dobrego miejsca które 
tam odkryłem. 

Rafał Szambelan: Czy to czasem 
nie miłość jest przekazem w sztuce Pawła 
Althamera? Miłość oznacza wybrać kogoś 
i dać mu siebie. Ale w rzeczywistości nikt 

nie jest nieograniczonym źródłem 
(niewyczerpaną studnią) dawania. 

Ogniskując artystyczne akty 
miłosierdzia (dobroczynności, projekty 
SOC_REAListyczne?) na starannie 
wybranych celach pomaga być tak 
efektywnym w dawaniu jak tylko się da. 
Zasadniczo to czysty subiektywizm jest 
tym, co pozwala nam dokonać 
ostatecznego wyboru między tym co ma 
być ocalone i tym co zapomniane 
(zbawione i przeklęte). Innym źródłem 
dobrego wyboru, podobnym do 
automatycznego procesu sztuki DADA, 
może być pojawiające się przypadkowo 
współwystępowanie (koincydencja) 
pewnych zdarzeń. 
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Dobre Miejsce w teorii i praktyce 
 
 
Splot okoliczności, jaki 

doprowadził do realizacji wystawy 
nieznanego malarza amatora ze wsi 
Dobre w gminie Wilków w 
renomowanym punkcie na mapie sztuki 
europejskiej, w Cabaret Voltaire w 
Zurichu, miejscu narodzin dadaizmu w 
początkach XX wieku, przypomina trochę 
bajkowy rozwój wydarzeń. 
„Kopciuszkowe” malarstwo Lecha 
Frączyka staje się w nieoczekiwany 
sposób obiektem zainteresowania 
wyrafinowanej publiczności, bywalców 
kameralnych europejskich imprez 
artystycznych. Wszystko za sprawą 
dobrej wróżki, uznanego artysty 
młodszego pokolenia Pawła Althamera, 
szamana z Warszawy, który wybrał tym 
razem okolice Powiśla w Gminie Wilków 
dla zasiania fermentu swoich czarów. 

 
 

Artystyczny projekt, którego 
częścią była na razie skromna prezentacja 
twórczości Lecha Frączyka w Szwajcarii, 
rozwija się dalej. Althamer przekazuje 
część swego honorarium za tę prezentację 
na organizację dobrego miejsca we wsi. 
Pierwsze Dobre Miejsce będzie miało za 
zadanie pokazywać lokalnej społeczności 
zaskakujące możliwości rozwoju 
otoczenia. Ma stworzyć przestrzeń do 
kontemplacji, zastanowienia się nad sobą. 
Przez swój unikalny charakter spróbuje 
powiększyć szanse pozytywnej 
identyfikacji miejscowych z okolicą. 
Jednocześnie  będzie to Dobre Miejsce do 
spotkań wszelkiego rodzaju, spotkań 
przyjezdnych z tutejszymi, starszych z 
młodszymi, konfrontacji kultury niskiej i 
wysokiej, kultury z naturą. Być może 
przede wszystkim dla spotkań jakie każdy 
z nas może odbyć ze sobą na szlaku w 
otoczeniu przyrody. 

Dobre Miejsce nie znajduje się 
wszędzie ale może być wszędzie 
znalezione. Warunkiem podstawowym 
jest wiara w jego istnienie i wytrwała 
kontynuacja poszukiwań. Dobrych miejsc 
może być tyle, ile ludzi którzy je dla 
siebie znajdą. To nie sztuka teoretyzować 
o istnieniu miejsc, sztuką jest ich 
znajdywanie i pielęgnacja, nawet w 
niesprzyjajacych warunkach otoczenia.  

Nowe Miejsce nie bierze się z 
niczego, jest choćby mimowolną 
kontynuacją lub zaprzeczeniem form 

poprzednich. W kilku słowach 
hermetycznego wywodu, który tu nastąpi, 
bardziej zrozumiałego dla amatorów 
polskiej sztuki współczesnej, wspomnieć 
trzeba że to do okolicznych Puław już pod 
koniec lat 60-tych udawały się na 
polowania na dusze wyleniałe już dzisiaj 
choć szacowne lisy z białej klatki. To w 
Gminie Wilków w dobrym już wtedy  
z jakiegoś powodu miejscu, jeden z nich 
znalazł ostatni spoczynek. Dobre wzory 
prowokują do naśladowania. Nadają się 
nieźle jako błahy pretekst do prowadzenia 
ważkiego dialogu. Natomiast to o czym 
rozmawiamy zależy naprzemiennie od 
głębi naszego osądu bądź od doraźnych 
płycizn powierzchownego postrzegania. 
Powiedzenie: Sklep do Pana czy Pan do 
sklepu, zyskuje niepokojący nowy sens 
kiedy dzisiaj większość galerii zmienia się  
w sklepy, a większe sklepy w Galerie. 
Jakby tego było mało sieć sklepów siedzi 
w tej samej sieci co usieciowane galerie 
sieciowe.  Z tymi wyzwaniami musi się 
zmierzyć następne pokolenie hodowców 
lisów na delikatne futra. Osobnym 
problemem może się okazać 
wytłumaczenie niejednemu angielsko-
języcznemu przybyszowi jak bardzo 
mylne jest jego przekonanie o wysokiej 
podaży dóbr kultury w naszym kraju, 
oferowanych rzekomo w wielu miejscach, 
z właściwą galanterią oznaczanych takimi 
napisami jak: „Art. Spoż.”, „Art. Metal.” 
czy „Art. Biurowe”. Po rozum idzie się 

tradycyjnie do głowy, ale warto trafić do 
takiej, do której przedtem się czegoś 
nakładło. Żeby nowe było znośne lub 
wręcz dobre, warto zadbać o Dobre 
standardy przystosowania, dlatego w 
planowanych działaniach będziemy 
chcieli położyć akcent na pewne 
użyteczne formy edukacji, jak na przykład 
warsztaty artystyczne. 

Nawet przy spektakularnym 
wydarzeniu (co w tym przypadku nie 
miało jeszcze Miejsca) oczarowanych 
rozwojem wypadków jest zazwyczaj 
średnio tyle samo co rozczarowanych, 
więc gra toczy się zawsze o pojedyncze 
języczki uwagi. W tych okolicznościach 
ploteczka jest wygodną formą 
przekazywania informacji uważnym 
osobom. Nie chcąc odsłaniać zawczasu 
wszystkich kart, wybieramy tę formę 
skromnego doniesienia w 
niskonakładowej prasie lokalnej. 
Uznajemy że jest ona w Gminie chyba 
bardziej ugruntowana niż media masowe, 
I tak właśnie zaczyna się nasza praca nad 
przemianą Dobrego w Inne (lepsze?), a 
choć z wykorzystaniem projektów 
artystycznych, to mało spektakularnie,  
z gruntu, czyli od podstaw. 

 
Warszawa 02.2005 

Rafał Szambelan 
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Anna Bandzarewicz laureatką Kryształowej Koniczyny 
 

Anna Bandzarewicz, magister 
inżynier rolnictwa Akademii Rolniczej w 
Lublinie, nauczycielka Gimnazjum 
Publicznego w Wilkowie im. Jana Pawła 
II a także członek Zarządu naszego 
Regionalnego Towarzystwa Powiślan 
został laureatką ogólnopolskiego 
konkursu Fundacji Edukacyjnej 4 H, tak 
zwanej Kryształowej Koniczyny. 
Kryształowa Koniczyna jest specjalną 
nagrodą dla działaczy społecznych 
działających w środowisku młodzieży 
wiejskiej. Nagroda nosi imię Edwarda 
Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda 
Evansa. 26 października 2004 roku 
przyznano ja po raz czwarty. W 
warszawskim Domu Technika wręczył ją 
laureatce ksiądz kardynał Prymas Józef 
Glemp. Przyznanie tej wysoko cenionej 
nagrody odbiło się szerokim echem w 
wojewódzkiej prasie, radiu i telewizji. 
 O społecznej działalności pani 
Anny Bandzarewicz pisaliśmy na łamach 
„Powiśla Lubelskiego” wielokrotnie (nr 3 
i 4 z 2003 roku oraz nr 1, 2 i 5 z roku 
2004). Nasza laureatka już od początku 
swej pracy pedagogicznej (od 1983 roku, 
w szkole podstawowej w Rogowie) 
zaczęła opiekować się Szkolnym Kołem 
PCK a następnie (od 1985) Szkolnym 
Kołem Ligi Ochrony Przyrody. W 1999 
roku została członkiem Zarządu Oddziału 
LOP w Opolu Lubelskim. Liderem Klubu 
4H została w 1998 roku. Współpracuje 
blisko z panią Anną Kęcik z Lubelskiego 
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego i z panią Jadwigą Tatarą, 
koordynatorem wojewódzkim klubów 4H. 
W 2000 roku otrzymała nagrodę Wójta 
Gminy Wilków. 
 Pani Anna pisze o sobie: 
„Urodziłam się i wychowałam na wsi. 
Znam więc bardzo dobrze to środowisko i 
jego potrzeby. Tu wszyscy znają się 
doskonale i dzięki temu można zrobić 
bardzo dużo. Mieszkając i pracując w tak 
przepięknym zakątku Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego trudno być 
obojętnym na sprawy ekologii czy 
ochrony środowiska [...] Pomysłów na 

dalszą działalność mam bardzo dużo. Dotyczą one działań ekologicznych i 
prozdrowotnych bo w tych kwestiach jest wiele do zrobienia. [...] mając tak 
wspaniałych uczniów, z którymi aktualnie współpracuję, trudno czuć zmęczenie, a 
tym bardziej zniechęcenie taką pracą. [...] Jest mi przede wszystkim bardzo miło, że ta 
moja działalność został dostrzeżona i na pewno zachęci innych do pracy na rzecz 
środowiska wiejskiego.” 
 Pani Annie Bandzarewicz serdecznie gratulujemy.  

Wojciech Włodarczk 
--------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Liga Ochrony Przyrody w Wilkowie 
 

Od początku istnienia świata 
człowiek był związany z przyrodą. Dzisiaj 
też nasze przetrwanie, życie, zdrowie 
zależy głównie od środowiska 
naturalnego. Jednak XXI wiek, rozwój 

cywilizacji, postęp techniczny niesie za 
sobą wiele zagrożeń dla  przyrody a tym 
samym dla człowieka. Każdy powinien 
wiedzieć, że obecność człowieka w 
przyrodzie i zgodne z nią współdziałanie 

to naturalne zależności o które należy 
dbać, rozumieć i rozwijać już od 
wczesnego dzieciństwa.  

Dlatego od kilku lat w 
Gimnazjum Publicznym w Wilkowie  
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prowadzona jest działalność szkolnego 
koła LOP, którego opiekunem jest pani 
Anna Bandzarewicz. Opiekun koła w 
pracy z młodzieżą zwraca uwagę na 
kształtowanie takich postaw jak: 
wrażliwość na środowisko przyrodnicze, 
racjonalne korzystanie z niego, poczucie 
odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz 
najbliższe środowisko. Ważnym 
elementem jest kształtowanie 
świadomości ekologicznej, czynnej 
postawy opiekuńczej wobec przyrody 
oraz budzenie przywiązania do 
rodzinnego krajobrazu.   

29 października 2004 roku 
odbyło się założycielskie zebranie Koła 
Gminnego LOP w Wilkowie Oddział w 
Opolu Lubelskim, któremu przewodniczę 
osobiście i  koordynuje działania 
dorosłych. Chciałabym aby mieszkańcy 
gminy zainteresowali się pracą na rzecz 
ochrony przyrody w  miejscu, w którym 
żyją i pracują.  

Już w tym roku kalendarzowym 
został opracowany przez panią sekretarz 
Martę Lorek program działalności Ligi 
Ochrony Przyrody w Wilkowie. Program 
ten przeznaczony jest dla wszystkich 
chętnych z terenu gminy zarówno 
uczniów jak i dorosłych. Ma on służyć 
samowychowaniu, rozwojowi 
samorządności, pogłębianiu jej 
patriotycznego wychowania oraz 
wyrabianiu postaw moralnych i poczucia 
estetyki. Ponadto skierowany jest do 
lokalnej społeczności poprzez aktywną 
działalność jej członków. Główna ideą 
tego programu jest ukierunkowanie 
działań młodzieży (pod kierunkiem 
nauczyciela) i dorosłych zmierzających do 

rozbudzenia ekologicznych zainteresowań 
środowiska lokalnego, rozwijania 
świadomości ekologicznej, rozumienia 
relacji człowieka z przyrodą, pogłębiania 
wiedzy na temat świata roślin i zwierząt 
oraz problemów ochrony przyrody przed 
dewastacją. Ponadto LOP w Wilkowie w 
roku 2005 zamierza prowadzić działania 
edukacyjne i profilaktyczne w zakresie 
ochrony środowiska w następujących 
formach: 
1. Aktywna działalność Szkolnego Koła 

LOP, młodzież gimnazjum w Wilkowie  
będzie uczestniczyć w zajęciach 
pozalekcyjnych, w roku 2005 będzie 
realizować program ekologiczny w 
zakresie gospodarki odpadami na 
terenie powiatu. 

2. Spotkania. W ramach prac Oddziału 
LOP organizowanie spotkań 
ekologicznych, uczestniczenie w 
spotkaniach i seminariach 
wyjazdowych. Propagowanie 
agroturystyki.  

3. Opracowanie i wydanie folderu ścieżki 
dydaktycznej o gminie Wilków pt. 
„Zwiedzaj razem z nami” (prace nad 
przewodnikiem po trasie turystycznej 
maja być ukończone w czerwcu 2005 
roku).  

4. Organizowanie rajdów rowerowych i 
pieszych zgodnie z wyznaczoną trasą i 
zaznaczonymi pomnikami przyrody. 
Ponadto realizowane będą zajęcia w 
terenie, gdzie uczniowie  przy użyciu 
atlasów i kluczy będą rozpoznawać 
pospolite gatunki naszej flory i fauny. 

5. Akcje i kampanie informacyjne: „Nie 
wypalaj traw”, „Pomagamy ptakom 
przetrwać zimę” , „Sprzatanie świata” 

(akcja przeprowadzona na terenie 
gminy Wilków), Święto Ziemi,  są to 
działania profilaktyczne o charakterze 
masowym skierowane do wszystkich 
mieszkańców gminy, a w szczególności 
dzieci i młodzieży. Młodzież  chętnie 
angażuje się w szkolne przedsięwzięcia 
ekologiczne. Programy te maja na celu 
zwrócić uwagę na zagrożenia 
środowiska i dać przykład rozwiązań, 
które minimalizują skutki szkodliwej 
działalności człowieka. 

6. Konkursy. Organizacja konkursów 
przyrodniczych i ekologicznych np. 
fotograficzny, plastyczny, literacki, 
wiedzy ekologicznej. 

7. W tym roku – wiosną lub jesienią 
planujemy założyć Klub Szkoły 
Parkowej przy współudziale 
społeczności lokalnej, której zadaniem 
będzie zalesienie niewielkiego terenu. 
Młodzież posadzi tam drzewa i krzewy 
ozdobne.  

Jako przewodnicząca LOP w Gminie 
Wilków i koordynator działań dorosłych 
członków myślę, że wszystkie moje 
przedsięwzięcia nie tylko poszerzą wiedzę 
moich podopiecznych i mieszkańców ale 
także podniosą poziom świadomości 
ekologicznej i przyrodniczej oraz 
wyzwolą inicjatywę na rzecz środowiska 
lokalnego. W przyszłości zaowocuje to 
rozumnym działaniem mieszkańców 
gminy i poprawieniem stanu najbliższego 
środowiska. 
 

                Zuzanna Bełżek          

 
 

 

Od Redakcji 
 

Zapowiadana przez nas druga część artykułu pana dra Mieczysława Stasiaka „O modernizacji suszarń 
chmielu” ukaże się w następnym, kwietniowym numerze „Powiśla Lubelskiego” 
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