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Ksiądz proboszcz Krzysztof Szcześniak w swoich publikowanych w niniejszym numerze „Powiśla Lubel-
skiego” wspomnieniach z pobytu w Ziemi Świętej przypomina piękne określenie: „Ziemia Święta jest piątą 
Ewangelią”. Znajomość realiów i topografii wzbogaca ewangeliczny przekaz. Poznany pejzaż wzbogaca zresztą 
każde ustne czy piśmienne świadectwo. Związek między słowem a opisywanym miejscem nadaje i miejscu, i tek-
stowi dodatkowe znaczenie. 

W tym numerze mamy też od dawna oczekiwany artykuł o jednej rodzinie Powiśla lubelskiego – rodzinie 
Nowaków ze Szczekarkowa. Z trudem rekonstruowana historia odsłania ciekawe i zaskakujące nawet najbliż-
szych członków rodziny momenty. Nieocenione są przy tej żmudnej rekonstrukcji dokumenty: notarialne akty, 
świadectwa szkolne, kwity, listy, zdjęcia, wyciągi z ksiąg parafialnych. Pozwalają uszczegółowić to, co zazwy-
czaj ulegało w ciągu pokoleń przekształceniom i zmitologizowaniu. Po takiej archiwalnej kwerendzie ktoś może 
się poczuć jakby odarty z tego co uważał dotychczas za oczywiste i ważne w historii swej rodziny, ale jednocze-
śnie na pewno łatwiej mu przyjdzie zrozumieć kondycję i sytuację przodków. Łatwiej przyjdzie mu zrozumieć ich 
decyzje i wyznawane przez nich wartości, a może nawet odnajdzie w nich swoje własne, dzisiejsze motywacje. 
Tak jak pielgrzymka wzbogaca nasze rozumienie ewangelicznego przekazu czyniąc to rozumienie głębszym, tak 
dokumenty osadzone w realiach historii i miejsca czynią z dziejów rodziny rzecz duchowo nam bliższą. Więcej, 
czynią z nich źródło i kapitał dnia dzisiejszego. 

Dlatego trzeba koniecznie chronić rodzinne dokumenty, spisywać ustne przekazy starszych, odnotowy-
wać kto został sfotografowany na starych, wyblakłych już zdjęciach, odcyfrowywać stare mapy, tworzyć i za-
bezpieczać rodzinne archiwa. To jest jądro pamięci i świadectwo kultury. Najwyższej kultury. 

       Wojciech Włodarczyk 
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Refleksje z pobytu w Ziemi Świętej 
 

 
 Ksiądz proboszcz Krzysztof Szcześniak przed figurą św. Piotra 

nad Jeziorem Galilejskim 
 

Moja pielgrzymka do Ziemi Świętej trwała od 22 lutego 
do 2 marca 2007 r. Była związana z dwudziestą rocznicą świę-
ceń diakonatu 16 kwietnia 1987 r. i święceń kapłańskich 12 
grudnia 1987 r. Na pielgrzymkę wybrało się 23 kolegów kurso-
wych. Niektórzy byli już tam wcześniej. Wybraliśmy się z Kato-
lickim Biurem Pielgrzymkowym z Warszawy. Przelot z War-
szawy do Tel Awiwu odbywał się samolotem Boeingiem 737. 

 Moim marzeniem, jak i wielu kolegów, było odbyć taką 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Pielgrzymka do Ziemi Świętej 
miała dla mnie wymiar szczególny, nieporównywalny z żadna 
inną. Pozwoliła mi naocznie poznać wiele miejsc znanych z 
Biblii, dostarczyła niezapomnianych wrażeń i wzbudziła głębo-
kie emocje. Teksty Ewangelii stały się bliższe i bardziej wy-
mowne. Pewien poeta – pielgrzym, stojąc na Górze Oliwnej, 
zapatrzony w przepiękną panoramę Jerozolimy, pisał: „Panie nie 
jestem godzien, bym chodził po Twoich śladach, na dziś i na co 
dzień, po ziemi i po głazach, po których Ty chodziłeś.” 
 Ziemia Święta jest miejscem urodzenia, działania, 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Sercem Ziemi 
Świętej jest Jerozolima – miasto święte dla wyznawców trzech 
wielkich religii: Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu. Ogrom 
faktów, które z ust przewodnika się usłyszało jest trudny do 
ogarnięcia, nie sposób wszystko zapamiętać. 
 Już od dwóch tysięcy lat pielgrzymi napływają do Zie-
mi Świętej, aby zobaczyć święte miejsca, w których głoszona 
była Ewangelia. Zupełnie inaczej widzi się i rozumie pewne 
wydarzenia, jeżeli się ogląda miejsca, gdzie wszystko się doko-
nało. Dlatego Ziemia Święta jest nazwana piątą Ewangelią. 
Zwiedzając tę Ziemię, uczyłem się lepiej rozumieć Ewangelie i 
czasy, w których żył na Ziemi Pan Jezus. 
 W czasie pielgrzymki było miejsce na modlitwę, co-
dzienną Mszę Świętą i refleksje religijne. Ta pielgrzymka była 
bardzo dobra i udana dla każdego z nas, a szczególnie dla naszej 
duszy. Chodzić po ziemi naszego Zbawiciela, Jego Matki Maryi, 
oglądać początki Kościoła jest wielką łaską dla człowieka wie-
rzącego. Oglądać to samo niebo, patrzeć na takie same kwiaty, 
oddychać tym samym powietrzem, widzieć te same gwiazdy, 
które oglądał Jezus, to wielka łaska, która na długo pozostanie w 
mojej pamięci. 
 Najważniejsze miejsca jakie zwiedzaliśmy to: Jerozo-
lima (Droga Krzyżowa, Bazylika Grobu Chrystusa, Góra Oliwna 
– Ogrójec, Grób Marii Panny, Wieczernik i Kościół Zaśnięcia 
NMP), Betlejem (Bazylika Narodzenia Pana Jezusa i Pole Paste-
rzy), EIN KERM – miejsce wizyty Maryi u Elżbiety, Betania, 
Nazaret, Kana Galilejska, Góra Tabor, Jezioro Galilejskie, Mo-
rze Martwe, Jerycho, Qumran, Wybrzeże Morza Śródziemnego 
– Haifa, Cezarea Nadmorska, Tel Awiw, Jaffa. 
 

Ks. Krzysztof Szcześniak 
 
 

Ożenek 
  
 Wiadomo, o co tu chodzi. On i 
ona zakochują się w sobie, oświadczyny 
zostają przyjęte, w końcu obie rodziny 
urządzają mniej lub bardziej huczne wese-
lisko. Oblubieńców wszyscy tu znają. Ona 
jest z Zakrzowa, a on z Lasu Dębowego. 
Albo ona z Niedźwiady, a on z Braciejo-
wic. Albo, co również się zdarza, oboje są 
z Wilkowa. I oto mamy geografię eroty-
zmu i seksualności, która tylko pozornie 
jest oczywista. 
 Żenić się bowiem z dziewczyną z 
pobliskiej wsi czy też wręcz z tego same-

go sołectwa to na Powiślu usankcjonowa-
ny tradycją obyczaj i norma. Tak było z 
XX-tym, XIX-tym i XVIII stuleciu. Sto-
sunkowo rzadkie są przypadki, gdy on lub 
ona sprowadzają współmałżonka z dale-
kich stron, choćby tylko zza Wisły. Moż-
na zatem powiedzieć, że mieszkańcy 
Powiśla od szeregu pokoleń żenią się 
między sobą, a płodząc dzieci przenoszą z 
pokolenia na pokolenie ten sam genotyp. 
 Powiedzmy więcej – tutaj wszy-
scy są ze wszystkimi spokrewnieni. Powi-
śle jako seksualna przestrzeń, rewir uwo-

dzeń i oczarowań jest w zasadzie za-
mknięte i hermetyczne. Wspólnota chłop-
skiego losu scementowana została sekret-
nymi erotycznymi więzami. Tworzy to 
spójność tak silną, choć może nie do koń-
ca uświadamianą, iż praktycznie każdy 
przybysz odbierany jest jako obcy. Nie-
wielkie są szanse na jego pełną integrację. 
 Każdy z nas ma dwoje rodziców, 
czworo dziadków, ośmiu pradziadków itd. 
Cofając się przez pokolenia do Polski 
Piastowskiej i trzymając się tego rachun-
ku, każdy z nas doliczyłby się około mi-
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liarda praszczurów, co jest oczywistym 
absurdem, gdyż na wszystkich kontynen-
tach nie żyło wówczas tylu ludzi. Wynika 
stąd, że wielu z nas ma wspólnych przod-
ków i że nie trzeba ich szukać aż w trzy-
dziestym pokoleniu, tylko o wiele później. 
Na obszarze Powiśla, z uwagi na powiela-
nie wzorca szukania i odnajdywania żony 
tuż za opłotkami, takich wspólnych 
przodków można odnaleźć w stosunkowo 
płytkiej przeszłości. 
 Arystokrację i włościaństwo 
dzieliło wszystko – wszystko prócz jedne-
go. W obu tych grupach społecznych 
praktykowano ożenki z bliższymi lub 
dalszymi krewnymi. Arystokracja, sank-
cjonująca ożenki z ciotecznymi, powodo-
wała się interesem rodowym, natomiast 
chłopi skazani byli na żony z sąsiedztwa z 
uwagi na niewielką ruchliwość społeczną, 
a nawet zupełny brak tej ruchliwości 
(przypisanie do ziemi). Najbardziej otwar-

te pod tym względem było mieszczaństwo 
i tam też ludzki genotyp charakteryzował 
się twórczą zmiennością i dynamiką. 
 Powiśle zatem jest społecznością 
zamkniętą. Tradycja i praktyka seksualna 
wyznaczają tu nieprzekraczalne bariery. 
Wciąż aktualny jest wzorzec poszukiwa-
nia współmałżonka z sąsiedniej wioski, 
mimo że obecnie potencjalnie istnieje cała 
rozmaitość innych wariantów. Nadrzędną 
wartością jest bowiem przejrzystość w 
związkach międzyludzkich, a co za tym 
idzie, poczucie bezpieczeństwa. Dziew-
czynę z Niedźwiady czy Wilkowa zna się 
od lat, zna się również jej rodzinę. Dziew-
czyna z Wielkopolski czy ze Śląska, nie 
mówiąc o „miastowych”, to tak czy ina-
czej jedna wielka niewiadoma. Jasne, 
ludzie poszukują spokoju i zdecydowanie 
wolą unikać ryzyka. 
 Mają też dowód, że postępują 
słusznie. Niewiele na Powiślu zdrad mał-

żeńskich, a o rozwodach prawie się nie 
słyszy. Wszystko wydaje się pod kontrolą. 
Niestety, ta stabilizacja w świecie erotyki 
ma swoją cenę. I to, zdaje się, wysoką. 
 Jeśli Powiśle ma się stać zbioro-
wością twórczą kulturowo i cywilizacyj-
nie, musi się duchowo otworzyć na ob-
cych. W sferze erotyki byłoby to podjęcie 
przez młodych ryzyka bardziej niebez-
piecznych poszukiwań. Nie sposób bo-
wiem powielać bez końca dawnego geno-
typu. On już po prostu się wyczerpał. 
Groźba skostnienia jest tu jak najbardziej 
realna. Ożenek z lekkim posmakiem kazi-
rodztwa jest jak sypanie wałów obron-
nych. Pytanie tylko, przed kim ta obronna 
postawa? A może prawda jest taka, że 
miłość bez prawdziwej odwagi jest tylko 
gestem wyboru?  

Janusz Węgiełek 

 
 

Rodzina Nowaków ze Szczekarkowa 
 

 
 

Wójt gminy Szczekarków Jan Nowak (1866-1950) z owalną odznaką wójta na łańcuchu, w otoczeniu członków Rady Gminy.  
Fotografia przed wejściem do starego budynku urzędu gminy, z początku lat 20. XX w. 
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 (Od redakcji: prezentując poniż-
szy tekst o rodzinie Nowaków ze Szcze-
karkowa chcielibyśmy rozpocząć cykl 
przedstawiający rodziny Powiśla lubel-
skiego. Potrzebne są do tego dane z para-
fialnego archiwum, ale przede wszystkim 
rodzinne dokumenty, pamiątki, zdjęcia, 
ustne i spisane przekazy rodziców, dziad-
ków i pradziadków. Zachęcamy do spisy-
wania wspomnień wszystkich, którzy 
cenią tradycję i pamięć, i którzy chcą 
przekazać swoim dzieciom coś więcej niż 
to, co ofiarowuje nam anonimowa współ-
czesna kultura. Oczekujemy też sprosto-
wań i uzupełnień publikowanych tekstów. 
Czasami wiedza sąsiada może okazać się 
dla uzupełnienia historii naszej rodziny 
niezwykle cenna. Publikujemy też zwią-
zane z rodzina Nowaków archiwalne 
dokumenty pochodzące ze zbiorów pani 
Marioli Filiks z Zagłoby i pana Henryka 
Nowaka ze Szczekarkowa.) 
 
 Niełatwo dziś opisać życie i 
działalność przedstawicieli rodziny No-
waków, trzech wójtów naszej gminy na 
przestrzeni  100 lat: Ignacego, Jana i Hen-
ryka. Trudno jest w chwili obecnej do-
trzeć do osób, które mogłyby nam opo-
wiedzieć historię naszych dziadów i pra-
dziadów. Owszem, są fakty, daty i wyda-
rzenia, ale to są same cyfry. Tym bardziej 
w chwili obecnej żałuję, że gdy żył dzia-
dek, brat dziadka lub inni wujowie, którzy 
pamiętali tamte odległe czasy i żyli trady-
cjami wyniesionymi z domu, nie chciałam 
lub nie miałam czasu ich słuchać. Teraz 
jest za późno. Głęboko wierzyli w Boga, 
szanowali swoich ojców, dziadów, a 
przede wszystkim mieli szacunek dla 
ziemi, na której się urodzili, żyli i na któ-
rej pracowali. 
 Najstarszy zapis w księgach 
parafialnych Wilkowa dotyczący mojej 
rodziny Nowaków, mówi nam o ślubie 
zawartym 8 lutego 1863 roku między 27-
letnim kawalerem Ignacym Nowaczkiem 
zamieszkałym w Chodliku, a 18-letnią 
panną Katarzyną, córką Szymona i Ma-
rianny z Czayków małżonków Solisów, 
włościan ze Żmijowisk. Ignacy Nowaczek 
był synem Wawrzyńca i Agnieszki z Bar-
tosiów, włościan z Chodlika. Świadkami 
uroczystości ślubnej byli Marcin Nowa-
czek, lat 60, zapewne stryj pana młodego i 
28-letni Stanisław Skorupski. Ślubu w 
kościele wilkowskim udzielił ksiądz Józef 
Błażowski. Uroczystość zaślubin odbyła 
się niemal w chwili wybuchu powstania 
styczniowego. W rok później za udział w 
powstaniu został zesłany w głąb Rosji 
„naczelnik powstańczy” ksiądz Błażow-
ski, który odbierał od idących do walki 
włościan przysięgę. Sam Ignacy wspomi-

nał swój udział w insurekcji i potyczkę z 
kozakami w mokradłach nad rzeczką 
Wrzelowianką na południe od Szczekar-
kowa. Według przekazów rodzinnych 
Ignacy mieszkał najpierw w Kołku (nie-
istniejąca dziś osada między Karczmi-
skami a Chodlikiem), by w końcu osiąść 
w Szczekarkowie. Wziął tam w arendę 
duże gospodarstwo, które zaniedbane 
przez właściciela, ostatecznie kupił dla 
siebie. Uprościł też nazwisko na „No-
wak”. Na przełomie XIX i XX wieku 
pełnił przez 13 lat funkcję wójta gminy 
Szczekarków. Z działalności Ignacego 
Nowaka jako wójta zasłynęła sprawa 
przekazania na własność wsi Szczekar-
ków pastwisk nad Wisłą, oraz mniej 
chlubna decyzja sprowadzenia oddziału 
kozaków na teren gminy Szczekarków w 
celu rozdzielenia bijących się chłopów ze 
Szczekarkowa i Zastowa o tak zwane 
grunty sporne. Grunty te położone na 
północ od Wilkowa i często w okresie 
roztopów wiosennych zalewane przez 
rzekę, w końcu podzielono na działki i 
przyznano mieszkańcom Szczekarkowa. 
Warto też dodać, że właściciel szczekar-
kowskiego majątku Jan Kleniewski nie 
chcą brać udziału w koronacji cara Miko-
łaja, zwrócił się do wójta Nowaka, aby 
reprezentował gminę podczas tej uroczy-
stości w 1894 roku w Petersburgu. Ignacy, 
niepiśmienny (dokumenty czytał i pisał 
sekretarz gminy, Nowak je tylko akcep-
tował i przystawiał urzędową pieczęć), 
pieczęć nosił w cholewie, aby móc nawet 
podczas pracy w polu, załatwiać zwraca-
jących się do niego interesantów. Dbał o 
wykształcenie synów. Według aktu nota-
rialnego spisanego 20 maja 1894 roku w 
Puławach u notariusza Wolińskiego i aktu 
notarialnego z 20 października 1938 roku 
spisanego przez Leona Marcollę notariu-
sza Sądu Grodzkiego w Puławach Ignacy 
Nowak posiadał w końcu wieku XIX 
„osadę rolną [...] posiadającą powierzchni 
cztery dziesięciny tysiąc dwieście dzie-
więtnaście sążeni gruntu zasadniczego 
[...], dwie morgi dwanaście prętów lasu i 
trzy morgi sto prętów pastwiska, wydzie-
lonych za serwitut, czyli razem siedem 
hektarów dziewięć tysięcy trzysta trzy-
dzieści dwa metry kwadratowe z prawem 
do ogólnego pastwiska”. Pod koniec życia 
mieszkał „na dożywociu” w swoim go-
spodarstwie uprawianym przez syna Jana.  
Żona Ignacego Katarzyna zmarła w 
Szczekarkowie 30 marca 1924 roku, Igna-
cy niemal dokładnie w 10 lat później, 
także w Szczekarkowie, 7 marca 1934. 
Miał 98 lat. 
 Dzieci Ignacego i Katarzyny 
Nowaków wychowane zostały w tradycji 
patriotycznej i społecznikowskiej. Roman 

Nowak (1879-1948) w 1922 roku zakła-
dał, m.in. razem z proboszczem wilkow-
skim księdzem Janem Skwarą, Kasę 
Spółdzielczą. W czasie II wojny świato-
wej walczył w partyzantce. Został wywie-
ziony na Sybir skąd nigdy nie powrócił. 
Zostawił żonę i dzieci. Drugi syn Stani-
sław Nowak (zm. 1954) został lekarzem. 
Naczelna Rada Lekarska w Warszawie nie 
pozwoliła mu przystąpić do egzaminu 
lekarskiego ze względu na pochodzenie 
chłopskie. Po osobistym wstawiennictwie 
Jana Kleniewskiego w stolicy, dopusz-
czono go do egzaminu i został chirurgiem. 
Pracował w Odessie, gdzie poznał swoją 
żonę, a później przeniósł się do Warsza-
wy. Ciekawostką jest, że do gimnazjum w 
Nałęczowie chodził pieszo, a na jego 
egzamin lekarski, pieniądze łożyła cała 
wieś Szczekarków. 
 

 
Jan Nowak (1920-1996) z żoną Adelą z 

Turskich, fotografia z 1950 r. 
 

Kolejny syn Ignacego i Katarzyny, 
Jan (1866-1950) był pierwszym wójtem w 
niepodległej po 1918 roku Polsce. Żeby 
objąć urząd, jako zabezpieczenie swojego 
stanowiska, musiał wykazać się większą 
ilością ziemi (w sumie 1/6 całości gruntu 
gminy) niż posiadał. Mieszkaniec wsi 
Kłodnica ufają Janowi zapisał mu swoje 
pola, a ten po skończonej kadencji oddał 
mu jego własność. Później był wicewój-
tem przy wójcie Witoldzie Kleniewskim. 
Powiększał majątek otrzymany od ojca. Z 
zachowanego aktu notarialnego z 31 mar-
ca 1922 roku spisanego u notariusza Sądu 
Grodzkiego w Puławach Antoniego 
Pleszczyńskiego wynika, że Jan Nowak 
kupił wówczas od Leona Głodkowskiego 
(urodzonego w Zemborzycach, syna Jana) 
działkę wielkości jednego hektara i 6796 
metrów kwadratowych powierzchni. Zie-
mię tę w 1920 r. Głodkowski nabył od  
Witolda Kleniewskiego.  W 1923 roku Jan 
Nowak sprzedał część tej działki (1 mor-
gę) Kazimierzowi Gizie. Jan Nowak oże-
nił się z Urszulą Czajką ze Żmijowisk (ur. 
1875, zm. 29 lipca 1959). Mieli 4 synów i 
5 córek. Jeden syn zmarł będąc dziec-
kiem, pozostali to: Antoni (1899-1986), 
Jan (ur. 1 stycznia 1920, zm. 1996) i Sta-
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nisław (1908-1998). Stanisław uczył się 
najpierw w Wyższym Gimnazjum Bisku-
pim w Lublinie, potem był w seminarium 
duchownym, ale tuż przed święceniami 
zrezygnował z kapłaństwa. Podobno pro-
wadził kronikę rodzinną, do której nieste-
ty nie udało mi się dotrzeć. Córki Jana i 
Urszuli to: Aniela – po mężu Witczak, 
Stefania Kuzioła, Marianna Włodarczyk, 
Wiktoria Kania i Helena Witczak. Aniela i 
Helena wyszły za mąż za braci Witcza-
ków. Dzieci i wnuki Ignacego i Katarzyny 
w większości zostali na Powiślu, żyjąc i 
pracując dla naszej małej ojczyzny. 

Warto wspomnieć również, że 
synowa wójta Jana Nowaka, Stefania (z 
domu Szkutnicka), żona Antoniego, żywi-
ła i ukrywała na swojej posesji w piwnicy 
ziemiance zimą, a latem w okolicach 
Niedźwiady Dużej, przez cztery długie 
lata II wojny światowej osobę narodowo-
ści żydowskiej. Nie wiedział o tym nawet 
jej małżonek. Nie muszę wspominać 
czym to groziło jej rodzinie, a nawet całej 
wsi. Rodzina uratowanego Żyda mieszka 
w Lublinie i jeszcze w latach 80. zeszłego 
wieku wdzięczna za ocalenie życia od-
wiedzała dzieci Nowaków w Niedźwia-
dzie Dużej. 

Pamiątkowa fotografia z Pierwszej Ko-
munii Świętej w roku 1957. Na tle „Powi-
ślaka” ksiądz Józef Mazurek. Pierwszy 

chłopiec z prawej to Henryk Nowak, wójt 
gminy Wilków w latach 1990-1998 

 
 Po latach, prawnuk wójta Igna-
cego, wnuk wójta Jana i syn także Jana, 
Henryk Nowak (ur. 1950) został wójtem 
gminy Wilków w pierwszych po obaleniu 
komunizmu wolnych wyborach, gdy od-
radzały się samorząd i demokracja – hasła 
dawno zapomniane. Wszystkie struktury 
lokalnej władzy trzeba było budować od 
podstaw, uczyć się gospodarowania i 
współpracy z Radą Gminy i mieszkańca-
mi. Funkcję swą pełnił dwukrotnie, w 
latach 1990-1998. To w czasie jego ka-
dencji Urząd Gminy został przeniesiony 

ze starego budynku z początku XX wieku 
do nowego gmachu. 

Rodzina Nowaków to ludzie od-
dani Ojczyźnie i Kościołowi, ale myślę, 
że wiele jest takich rodzin na Powiślu, 
którym drogi jest patriotyzm, honor i 
oddanie „słusznej sprawie”. Na kartach 
naszej lokalnej historii można doszukać 
się sporo takich przykładów, prawie w 
każdej rodzinie: kombatantów, Sybira-
ków, ludzi zesłanych na Majdanek. Szko-
da tylko, że obecne pokolenie nie wsłu-
chuje się w głosy swoich dziadków, nie 
pomyśli przez chwilę, nie tylko o swoich 
osobistych sprawach, ale o naszych lokal-
nych, wspólnych, które mogą przyczynić 
się do lepszego życia nas wszystkich, a w 
przyszłości naszych dzieci. Nie chcę tutaj 
mówić o jakiś wzniosłych hasłach, ale o 
mądrych i przemyślanych działaniach 
całej wspólnoty, aby nie zniszczyć tego, 
co nam przekazali nasi ojcowie i dziado-
wie, a co my możemy dać naszym dzie-
ciom. 

(przy pisaniu korzystałam z in-
formacji Henryka Nowaka, Anny Witczak 
i dokumentów notarialnych zachowanych 
w rodzinie) 

Mariola Filiks 
 
 

Z rodzinnych archiwów 
  
 (Od redakcji: jako uzupełnienie artykułu Marioli Filiks o rodzinie Nowaków ze Szczekarkowa publikujemy 3 dokumenty 
zachowane w zbiorach rodziny Filiksów i Nowaków. Na str. 6 umieściliśmy fragment niemieckiej mapy sztabowej z 1914 r.) 
 
1. Umowa majątkowa z dnia 31 lipca 
1912 między Zofią Szczygieł z Zakrzowa 
i Michałem Szkutnickim z Niedźwiady 
Dużej. Ze zbiorów Marioli Filiks, z rosyj-
skiego przetłumaczyła Agnieszka Po-
spiszil. 
Pierwszy odpis aktu zawartego w 1912 
roku w rejestrze pod No 1411 
Tysiąc dziewięćset dwunastego roku lipca 
trzydziestego pierwszego/ sierpnia trzyna-
stego dnia, do mnie Zdzisława Michajło-
wicza Siekierzynskiego, Notariusza hipo-
tecznej kancelarii Sędziego Pokoju miasta 
Lublina, do biura mojego znajdującego się 
w posadzie Opole Nowo Aleksandryj-
skiego powiatu, Lublinskiej Guberni, w 
domu pod numerem pierwszym, zjawili 
się osobiście mi nie znani wieśniacy rol-
nicy: 1. Sofia Michajłowna Szczygieł, 
urodzona Piłat, wdowa po Antonie Szczy-
gle. 2. Michaił Antonow Szkutnickij, 
zamieszkujący: Szczygieł we wsi Za-
krzewie, gminy Kamień, Szkutnickij we 
wsi Niedźwiada Duża, gminy Szczekar-
kow Nowo Aleksandryjskiego powiatu. 
Tożsamość i zdolność prawną do zawarcia 

aktów stawiających się potwierdzili znani 
mi mieszczanie Klemens Klementow 
Łukasiewicz i Anton Iwanowicz Sikirskij, 
w posadzie Opole zamieszkujący. Następ-
nie stawiający się w obecno-
ści/przytomności  tych że Łukasiewicza i 
Antona Sikirskiego, zaspokajając warunki 
wymagane prawem od świadków, zawarli 
akt następującej treści: §1. Sofia Szczy-
gieł obiecuje niniejszym, że jej córka 
niepełnoletnia Agnieszka Antonowna 
Szkutnickaja, urodzona Szczygieł, po 
osiągnięciu przez nią pełnoletności odstą-
pi za dwieście rubli Michaiłowi Szkutnic-
kiemu udział swój w spadku po bezpo-
tomnie zmarłym mężu jej Wojciechu 
Szkutnickim, należący się jej ponad da-
rowane jej przez nieboszczyka za życia i 
otrzymane zgodnie z aktem z tego dnia 
pod numerem 1412 trzysta rubli, z docho-
dami od dnia śmierci spadkodawcy za 
wyłączeniem tylko zbiorów tego roku 
posadzonych przez nią w miejscowości 
Dratowie kartofli, jednego zagonu konopi 
w „Lipie” i za wyłączeniem jej krowy, 
lóżka i drew. Następnie Sofia Szczygieł, 

otrzymawszy na poczet umówionej sumy 
od Michaiła Szkutnickiego dla Agnieszki 
Szkutnickiej sumę sto rubli, pod niniej-
szym aktem, odbiór stu rubli niniejszym 
potwierdza podpisem, zobowiązując się 
na wypadek odmowy przez Agnieszkę 
Szutnicką zawarcia wymienionego aktu, 
zwrócić Michaiłowi Szkutnickiemu zapła-
coną zgodnie z niniejszym aktem sumę w 
podwójnej wysokości, to jest dwieście 
rubli. §2. Michaił Szkutnickij  oświadczył, 
że on niniejszy akt przyjmuje, zobowiązu-
jąc się resztę umówionej ceny zapłacić 
przy końcowym akcie, z procentami, po 
pięć od stu rocznie, a na wypadek gdyby 
odmówił kupna wymienionego udziału, 
wypłaci Sofii Szczygieł jako karę umow-
ną sumę stu rubli, która w tym przypadku 
będzie podlegać zaliczeniu z zapłaconą 
zgodnie z niniejszym aktem sumą. §3. 
Odpisy niniejszego aktu należy wydać 
stawiającym się, przy czym pierwszy 
Michaiłowi Szkutnickiemu. Pobrano go-
tówkę i zapisano w księdze opłat za 1912 
rok pod artykułem 1411 opłaty zgodnie z 
miejscem zawarcia aktów 7 ½ kopiejki, 
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proporcjonalnej opłaty skarbowej 50 ko-
piejek i prostej [opłaty] za pierwszy odpis 
50 kopiejek. Akt niniejszy w obecności 
nazwanych wyżej świadków przeczytano 
stawiającym się, a po zaakceptowaniu 
przez owych, upewnieniu się, że takowy 
zawierają z własnej dobrej woli i rozumie-
ją sens aktu i znaczenie, podpisany został 
przez świadków i Notariusza, stawiający 
się oświadczyli, że są niepiśmienni [okre-

ślenie „niepiśmienni” w oficjalnych do-
kumentach oznaczało tym czasie zazwy-
czaj nieznajomość alfabetu rosyjskiego, 
ale nie nieumiejętność pisania czy czyta-
nia w języku polskim].  
 Oryginał podpisali: Klemens 
Klemensow Łukasiewicz, Anton Iwano-
wicz Sikirskij, Notariusz Zdzisław Mi-
chajłowicz Siekierzynski. 
 

             Odpis ten słowo w słowo jest 
zgodny z oryginalnym aktem, wydany 
Michaiłowi Szkutnickiemu. 
15 sierpnia 1912 roku 
P.O. Notariusza Brunon Gienrich Kola-
sinskij 
Pieczęć Notariusza przy Hip. Kancelarii 
Sędziego Pok. Zdzisława Siekierzynskie-
go w Lublinie P. Opole. 

 
2. Umowa z dnia 17 lutego 1922 r. mię-
dzy Witoldem Kleniewskim a ogółem 
wilkowskich parafian reprezentowanych 
przez Michała Pisulę i Jana Nowaka doty-
cząca sprzedaży ośmiobocznego, muro-
wanego „Powiślaka” z przybudówką, 
placu i drewnianych budynków. Ze zbio-
rów Henryka Nowaka. 
 „Witold Główczyński działający 
na mocy plenipotencji Witolda Kleniew-
skiego z dnia 10 grudnia 1919 r. N 
3379/662 wystawionej u rejenta Plesz-
czyńskiego w Lublinie, oraz na mocy 
ustnego polecenia swego mocodawcy z 
jednej strony i Michała Pisuli i Jana No-
waka mieszkańców wsi pierwszy Kąt a 
drugi Szczekarków, działający na mocy 
Uchwały zebrania parafialnego parafii 
Wilków Gminy Szczekarków i Kamienia 
odbytego w dniu 1 stycznia 1922 r. jako 
asesorowie i pełnomocnicy Ogółu para-
fian Wilkowskich zawarli następującą 
umowę ze wszystkiemi skutkami praw-
nymi. 
1) Pan Witold Kleniewski przez swego 
plenipotenta Witolda Główczyńskiego 
sprzedaje na rzecz parafii Wilkowskiej 
dom murowany z dwoma budynkami 
drewnianemi wraz placem graniczącym ze 
strony zachodniej z Ogrodem plebańskim, 
z północnej i wschodniej z drogą wsi 
Wilków i prowadzącą do zabudowań 
kościelnych z południowej strony z 
Ogródkiem [Wilkowskim]. 

2) Pan Witold Kleniewski przelewa w 
dniu dzisiejszym prawo własności na 
Ogół parafian Wilkowskich w imieniu 
których występują wyżej wymienieni 
Michał Pisula i Jan Nowak, którzy  w 
imieniu parafii to prawo własności akcep-
tują i wchodzą w posiadanie wyżej wy-
mienionego domu z zabudowaniami. 
3) Cena sprzedażna dobrowolnie [umó-
wiona] przez obie strony w wysokości 
1500.000 [wyraźnie] milion pięćset tysię-
cy marek w dniu dzisiejszym została wy-
płacona Witoldowi Główczyńskiemu 
działającemu w imieniu i na rzecz Witol-
da Kleniewskiego, z której otrzymania 
Witold Główczyński kwituje. [dla porów-
nania: w marcu 1922 r. 4,5 ha ziemi 
uprawnej na Powiślu kosztowało 1,9 mi-
liona marek] 
4) Z wypłaconej sumy osiemset tysięcy 
pan Witold Główczyński przyjął tytułem 
zadatku, a siedemset jako zastaw należno-
ści za dom. 
5) Przedstawiciele Parafii Michał Pisula i 
Jan Nowak oświadczyli, że dom przed-
stawiający obiekt sprzedaży obejrzeli i 
żadnej pretensyi z tytułu zniszczenia, 
używalności i stanu w jakim się znajduje 
nie mają. 
6) Formalne przelanie prawa własności 
aktem notarjalnem Pan Witold Główczyń-
ski obowiązuje się dopełnić w najkrót-
szym czasie, z aktem od zezwolenia w 
Komisyi Ziemskiej. Podania do Komisyi 

Ziemskiej mają być zrobione do dnia 25 
lutego 1922 r. 
7) W razie gdyby parafia odstąpiła lub 
sprzedała wyżej wymieniony dom oso-
bom trzecim, to Witold Główczyński 
zastrzega na rzecz Witolda Kleniewskiego 
10% osiągniętej ceny sprzedażnej, to 
samo stosuje się do następnych sprzedaży 
ewentualnych mogących mieć miejsce z 
tym domem. [zapis ten i następne świad-
czą o zaniżonej cenie sprzedaży „Powi-
ślaka” przez Witolda Kleniewskiego para-
fii wilkowskiej i jego życzeniu, aby budy-
nek pozostał własnością parafii] 
8) Wszelkie koszta rejentalne i inne zwią-
zane z kupnem przez parafię Wilkowską 
tego domu ponosi parafia. 
9) P. Witold Kleniewski nie bierze udziału 
w składkach z [kwesty] lub innej na rzecz 
Kościoła wypływających z tego tytułu 
(kupna domu). 
10) Pan Kleniewski nie będzie obciążony 
w przyszłości żadnymi składkami ani 
podatkami w razie przeróbki, przebudo-
wy, nadbudowy murowanego domu. 
Lublin, dn. 17 lutego 1922 r. 
Niniejszą Umowę stwierdzamy własno-
ręcznym podpisem: Witold Główczyński, 
Jan Nowak, Michał Pisula. 
Milion pięćset tysięcy mk [marek] otrzy-
małem dn. 17 II 22. Witold Główczyń-
ski.” 

 

 

 6



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 2(21), kwiecień 2007 r.__________________________ 

3. „Wykaz ubezpieczenia budowli nr 30” Jana Nowaka, Szczekarków nr 31, 13 listopada 1924 r. Ze zbiorów Henryka Nowaka. 
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Wspomnienia o Piotrawinie czasów okupacji 
 

(Od redakcji: dzięki uprzejmości 
pani Marii Lipińskiej z Radomia otrzyma-
liśmy fragment rękopiśmiennych „Wspo-
mnień” ojca pani Marii, Adam Grodziń-
skiego. Adam Grodziński jest także auto-
rem artykuły Losy ziemian powiatu ra-
domskiego w czasie wojny i okupacji 
(1939-1945) ogłoszonego w „Zeszytach 
Naukowych Muzeum Wsi Radomskiej, 
1986” s. 121-137, w którym znajduje się 
wiele informacji o majątkach zawiślań-
skich. Zdjęcia zamieszczone poniżej po-
chodzą ze zbiorów pani Marii Lipińskiej, 
fragment wspomnień poprzedzony został 
następującą krótką informacją autorstwa 
pani Marii: „Majątek Piotrawin należał do 
Juliusza Cywińskiego i jego żony Stefanii 
z domu Mrozowskiej. Ich dzieci to Zofia z 
męża Rachwał, Krystyna z męża Grodziń-
ska, Roman żonaty z Krystyną Daszewską 
i najmłodsza Irena z męża Puzyna, 2 voto 
Gołębiowska. W 1941 r. Krystyna Cywiń-
ska z męża Grodzińska wraz z trojgiem 
dzieci i mężem Adamem po wysiedleniu z 
majątku Oblas koło Radomia zamieszkała 
u swoich rodziców w Piotrawinie w po-
wiecie puławskim.”) 
 

 
Piotrawin, kościół z kaplicą mieszczącą 
grób Piotra Strzemieńczyka, litografia 

Adama Lerue z poł. XIX w. 
 

 W okolicy Piotrawina Armia 
Ludowa i Bataliony Chłopskie były 
znacznie bardziej rozwinięte i mocniejsze 
od Armii Krajowej, a w stosunku do ma-
jątków ziemskich były nieprzyjaźnie na-
stawione. Ich nocne aroganckie „wizyty” 
połączone zazwyczaj z żądaniem alkoho-
lu, bogatego posiłku i plądrowaniem 
mieszkania właścicieli ziemian, stało się 
niemożliwe do zniesienia. Rodzina Cy-
wińskich, właścicieli majątku wyjechała i 
przeniosła się do Warszawy, pozostawia-
jąc Piotrawin pod opieką swego admini-
stratora, a my, to jest rodzina Grodziń-
skich z trojgiem małych dzieci i pewną 
ilością uratowanych sprzętów mieszkal-
nych (przywiezionych jeszcze przed kilku 
laty z Oblasu) i krową przenieśliśmy się 

na lewy brzeg Wisły do miasteczka Solca 
wynajmując tam pokój z kuchnią. Oprócz 
nas w Piotrawinie przebywali jeszcze inni 
wysadzeni z siodła przez wojnę: stryj 
Ignacy Cywiński z ciotką Filomeną, słabo 
po polsku mówiącą Belgijką, ciotka Hel-
cia Józefowa Cywińska z kilkuletnią 
wnuczką Anką Gołębiowską, oraz Hanka 
Bzowska, kuzynka żony z małym Jac-
kiem. Z początku była też ciotka Bonia 
Domaszewska, siostra ojca Cywińskiego. 
Dom w Piotrawinie był tak obszerny, że 
mieściliśmy się wszyscy wygodnie i spo-
tykaliśmy się raczej przy stole. 
  

 
Adam Grodziński, autor wspomnień 

 
 Z sąsiedztwa najczęściej bywali 
Stachowie Cywińscy z Kamienia. Oni 
prawie co niedziela po Kościele wstępo-
wali zwyczajowo na godzinkę. Ceremo-
nialne i rzadkie były wizyty p. Iłłakowi-
czów z Łazisk i Kleniewskich z Kluczko-
wic. Przyjeżdżali na zaproszenie lub po 
telefonicznym uprzedzeniu i przywozili 
zwykle ze sobą swoich gości. Pani Halina 
Hempel z Wałowic była przez cały czas 
zaledwie tylko parę razy. Towarzyszyła 
jej córka Dzita (Teresa). Raz jeden byli 
Eustachowie Morawscy z Bliskowic, ona 
de domo Marcinkowska, on zaś mój dal-
szy kuzyn, którego przedtem nie znałem. 
Rewizytowaliśmy ich. Odwiedziliśmy też 
w Niezdowie pod Opolem Jasiową Fuda-
kowską siostrę pani Kleniewskiej. Jaś był 
moim kolegą w SGGW. Jako oficer re-
zerwy, po zakończeniu kampanii wrze-

śniowej wydostał się za granicę i walczył 
w armii polskiej na Zachodzie. Bywali też 
czasem zza Wisły z Raju państwo Henry-
kowie Cichowscy z córką Ireną. Na ogół 
życie płynęło dość jednostajnie. Jedynym 
urozmaiceniem bywały nowiny z prasy 
konspiracyjnej lub wiadomości jakie cza-
sem nas dochodziły przez pocztę panto-
flową. Wtedy się dyskutowało i polityko-
wało. 
 

 
Piotrawin, lata 30. Zofia z Cywińskich 
Rachwałowa, córka Juliusza i Stefanii 

Cywińskich 
 

 Miewaliśmy też w Piotrawinie 
momenty napięcia. Widzę na przykład 
przez okno zajeżdżającą przed ganek 
karetkę ze znakiem Czerwonego Krzyża i 
wysiadającego z niej młodego człowieka 
w białym kitlu, który wchodząc do holu 
pyta mnie na przywitanie: czy pan jest 
Polakiem? W rozmowie okazało się, że 
samochód PCK został wysłany z Warsza-
wy po rannego żołnierza. Gdzieś w okoli-
cy Opola, w miejscowości Kępa, podcho-
rążówka AK prowadziła ćwiczenia bojo-
we i jeden z podchorążych został przy-
padkowo ciężko ranny. Sęk w tym, że w 
tamtych stronach nad Wisłą jest kilka 
miejscowości o tej samej nazwie i wy-
słannicy, niedokładnie poinformowani, 
nie potrafili odnaleźć właściwej. Zajeż-
dżali już do Kępy Choteckiej, ale tam 
ludzie o niczym takim nie słyszeli. Po 
drodze w Opolu, skierowali ich do Pio-
trawina, gdzie na lewym brzegu Wisły, 
jest też Kępa zwana Piotrawińską. Sytu-
acja była niebezpieczna, gdyż akurat na 
podwórzu gospodarczym byli żandarmi i 
Niemcy w ogóle kręcili się stale po dro-
gach, a taki samochód mógł przecież 
wzbudzić podejrzenia. Choć mieszkałem 
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już dłuższy czas w Piotrawinie, nie zna-
łem tak dobrze wszystkich ludzi jak gdy-
bym był tu miejscowym, więc nie wie-
działem kto był murowanie pewny i do 
kogo w takiej sprawie zwrócić się po 
informacje. Poszliśmy jednak na wieś 
razem z przybyszem ubranym na biało i 
od przewoźnika (w Piotrawinie jest stały 
przewóz promem), po dyskretnym wy-
wiadzie dowiedzieliśmy się, że z całą 
pewnością żadnego obcego oddziału par-
tyzantów na Kępie Piotrawińskiej za Wi-
słą nie ma, ani nie było. Po naradzie z 
przewoźnikiem skierowałem karetkę na 
Kępę Gostecką, ale nie dowiedziałem się 
już potem czy było to właściwe i skutecz-
ne. 
 

 
Piotrawin, lata 30. Od lewej: Juliusz 

Cywiński, Krystyna z Cywińskich Gro-
dzińska, NN, Stefania Cywińska żona 

Juliusza, NN, NN, NN 
 

 Powiśle opanowały, przede 
wszystkim oddziały GL, a potem AL. 
Znany szeroko w tamtych stronach do-
wódca miał pseudonim „Cień”. Jego od-
dział stale był w ruchu i w akcji. W zimie 
1943/44 partyzanci, jak nie ci to inni, 
zaczęli nocami nachodzić majątek. Było 
to bardzo męczące, gdyż często zaledwie 
zasnęliśmy, już zaczynało się stukanie do 
drzwi wejściowych, pukanie do okien i 
świecenie elektrycznymi latarkami. Trze-
ba było się z pośpiechem ubierać i otwie-
rać. Wchodziło kilku lub kilkunastu par-
tyzantów z karabinami i zażądawszy je-
dzenia i wódki, rozłaziło się po domu, aby 
spenetrować kto jest obecny i czy nie 
znajdzie się czegoś, czego nie można by 
było zabrać do lasu. W taki sposób straci-
liśmy różne cenne dla nas drobiazgi. Naj-
bardziej żałowaliśmy aparatu fotograficz-
nego. Przykra też była strata albumu 
oprawionego w skórę z pamiątkowymi 
zdjęciami z czasu pierwszych lat naszego 
małżeństwa. 
 Przy pojawieniu się partyzantów 
wszyscy domownicy musieli im asysto-

wać. Usatysfakcjonowane bractwo zaczy-
nało śpiewać i atmosfera odprężała się 
trochę. Nasze dzieci, obudzone hałasem i 
krzątaniną po domu, często nie mogły 
powtórnie zasnąć. Najbardziej się wszyst-
kim przejmował najstarszy, ośmioletni 
Lulu (Juliusz). Kiedy usłyszał: O cześć 
wam panowie magnaci, śpiewane potęż-
nym chórem, szlochał w poduszkę i mat-
ce, która weszła do pokoju szepnął: ach 
jakie to piękne mamusiu! Czasem zdarza-
ły się poważniejsze ekscesy nocnych 
gości. Kiedy któregoś razu, zamierzano 
nalać im herbaty do zwyczajnych fajan-
sowych kubków, zamiast do filiżanek, 
naraz usłyszeliśmy z sąsiedniego pokoju 
grzmot tłuczonych naczyń o podłogę. 
Oburzyło to nawet Rózię pokojówkę, 
mimo, że niewątpliwie sprzyjała tym 
chłopcom, pewnie jej znanym przynajm-
niej ze słyszenia, bo to przecież byli lu-
dzie z najbliższej okolicy imponujący jej 
swoją brawurą, lecz w danej chwili miała 
już tego dosyć, takiego ich zachowania się 
i tupnąwszy krzyknęła „awanturów nie 
robić”, co nas ubawiło i pozostało na stałe 
w rejestrze naszych żartobliwych powie-
dzonek. 
 

 
Piotrawin, lata okupacji, Adam Grodziń-

ski z dziećmi: Marią i Juliuszem 
 

 Tego rodzaju epizody przeżywa-
liśmy w mieszkaniu, ale na podwórzu 
gospodarskim szło o sztuki bydła lub 
trzody chlewnej, jakie partyzanci zabierali 
w imię konieczności wyżywienia oddzia-
łów leśnych. Nierzadko zdarzały się także 
nocne „odwiedziny” zwykłych rabusiów 
bezkarnie grasujących całymi szajkami 
pod płaszczykiem którejś organizacji 
militarnej. Ponieważ okupanci mieli ścisłą 
ewidencję inwentarza, trzeba było wła-

dzom meldować o powodach zmniejsze-
nia się pogłowia. Sytuacja stawała się 
jeszcze bardziej napięta, kiedy w sąsied-
nim Kamieniu Niemcy dla ochrony go-
rzelni przydzielili posterunek wartowni-
ków. Po pewnym czasie podobny poste-
runek składający się z Litwinów na służ-
bie niemieckiej zakwaterowany został w 
Piotrawinie. Urządzili się oni w piętrowej 
oficynie stojącej kilkadziesiąt kroków od 
dworu. Szauliści z nikim się nie kontak-
towali i nic nam o nich nie było wiadomo. 
 

 
Piotrawin, Krystyna Cywińska po mężu 

Grodzińska z dziecmi, które w czasie oku-
pacji przebywały w Piotrawinie 
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 Po paru miesiącach ich zabrano i 
na to miejsce przydzielono landwerzystów 
niemieckich. Wtedy nastąpił incydent, 
który nas zelektryzował. W samo połu-
dnie, w czasie gdy żołnierze odłożyli broń 
i jedli obiad, zostali zaatakowani przez 
partyzantów. Czas do tej akcji był wybra-
ny znakomicie. Zdawałoby się, że Niemcy 
powinni byli zostać z łatwością rozbroje-
ni. Widać jednak nerwy nie dopisały na-
pastnikom, nie doprowadzili oni do końca 
rozpoczętej akcji i bez strzału, w popłochu 
się wycofali. Wkrótce potem posterunek 
został całkowicie zwinięty. Wtedy prze-
bywanie w Piotrawinie stało się coraz 
bardziej nieznośne i niebezpieczne. Nie-
kończące się nocne wizyty, których razem 
przeżyliśmy około siedemdziesięciu, 
dawały się nam coraz bardziej we znaki. 
Wreszcie kiedy któregoś dnia, w lutym 
1944 r. zabrakło wódki, pasja zawiedzio-
nych gości nie miała granic i po prostu 
postawili nas „pod ścianą” grając egzeku-
cję. Że taka nowa, nieznana jeszcze w 
okolicy banda, która świeżo przeszła z 
lasów janowskich i mogła stać się konku-
rencją dla miejscowych, zostaliśmy 
uprzedzeni przez ową Rózię pokojówkę. 
Uznaliśmy sytuację za niebezpieczną i 
groźną, i od razu po odejściu bandy zapa-
dła decyzja bezzwłocznego wyjazdu nas 
wszystkich mieszkańców dworu. Jeszcze 
tej samej nocy wyjechała ciocia Helcia z 
małą Anką na kolejkę do Opola, aby wró-
cić do Warszawy. My zaczęliśmy się 
pakować i przenosić do sąsiedniego Ka-
mienia, do Stachów Cywińskich, którzy 
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byli bliskimi krewnymi tak moimi jak 
mojej żony. Śpieszyliśmy się usunąć z 
Piotrawina przed następną nocą cały nasz 
dobytek. Nie była to rzecz taka prosta, aby 
się ze wszystkim pozbierać. Należało 
bowiem wywieźć: meble przywiezione z 
Oblasu, wszystko to co potrzebne do pro-
wadzenia gospodarstwa domowego, rze-
czy osobiste dla nas i trojga dzieci. (Ban-
dyci następnego dnia wrócili – służba nam 
powiedziała.) Pobyt w Kamieniu trakto-
waliśmy jako zupełnie tymczasowy, gdyż 
planowaliśmy, aż do końca wojny za-
mieszkać w Solcu. Miałem tam wynajęte 
mieszkanko u krawca Frańczaka w małym 

drewnianym domku. Składało się z poko-
ju i kuchni. 
 Przy wysokiej wodzie i w dodat-
ku w dzień wyjątkowo wietrzny, ruszyli-
śmy do przeprawy na Wiśle. Szedł drabi-
niasty wóz pełen gratów, na którym sie-
dział też całą nasza rodzina, a za wozem 
uwiązana krowa na postronku. Powoził 
zawsze życzliwy nam Wawrzyniec. Prze-
prawa okazała się wyjątkowo ciężka. 
Wiatr i fala znosiły prom w dół rzeki. 
Trzeba było nam cofnąć się ze środka 
Wisły prawego brzegu z powrotem i pod-
ciągnąć prom o tyle wyżej w górę rzeki, 
aby nie minąć Solca przy następnej prze-

prawie. Dopiero za trzecim razem udało 
nam się przeprawić. Do tego wszystkiego 
krowa, nagle na środku Wisły spłoszyła 
się i wpadła do wody, ale została urato-
wana, a my dobiliśmy do brzegu i nowego 
locum. 
 Na piękny Piotrawin, malowni-
czo położony na wysokim urwistym brze-
gu mogliśmy teraz spoglądać z oddala 
stojąc w Solcu na przykościelnym cmen-
tarzu. 
 

Adam Grodziński 

 
 

Wrażenia z prowincji. Praca dla ludu 
 

 (Od redakcji: fragment wspo-
mnień inżyniera elektryfikującego w cza-
sie apogeum stalinowskiego „gospodaro-
wania”, w 1953 r., zakład w Zagłobie 
przepisujemy z książki Pamiętniki inży-
nierów, Warszawa 1966, s. 661-665. Tytuł 
pochodzi od autora) 
 
 Wkrótce [wczesną wiosną 1953 
r.] powierzono mi kierownictwo budowy 
w Zagłobie n/Wisłą. Należało zelektryfi-
kować budynki przemysłowe i admini-
stracyjne Nadwiślańskich Zakładów Prze-
twórstwa Owocowo-Warzywnego. Był to 
obiekt nietypowy. Budowy nie przygoto-
wano pod względem materiałowym, mi-
mo to z uwagi na planowaną produkcję 
prace należało rozpocząć. Dalej – „jakoś 
to będzie”.  
 Sunąc osiami po straszliwie błot-
nistej, wyboistej drodze dotarliśmy z 
jedną brygadą na budowę. Tu okazało się, 
że nie ma co jeść i nie ma gdzie spać. Na 
dodatek było zimno i padał deszcz. Ludzie 
mieszkający w pobliżu fabryki, dowie-
dziawszy się, że nie będziemy elektryfi-
kować ich domów, odmawiali jakiejkol-
wiek pomocy. Monterzy przyzwyczajeni 
w wioskach do przyjęć z otwartymi  rę-
kami, zorientowawszy się w sytuacji, po 
prostu chcieli uciec z niegościnnej budo-
wy tym samym samochodem, którym 
przyjechaliśmy. Byłem w kłopotliwej 
sytuacji. Należało zapewnić ludziom pod-
stawowe warunki bytowe. Takich zadań 
na Politechnice nie rozwiązywało się na 
żadnych ćwiczeniach. Płakać się chciało, 
a tytuł „pana inżyniera” stał się nagle 
niewygodny i krępujący. Sam nie wie-
dząc, co zrobię, obiecałem brygadzie na 
drugi dzień załatwić kwatery i zapewnić 
wyżywienie. Na wszelki wypadek za-
trzymałem samochód. Tymczasem każdy 

na własną rękę zorganizował sobie noc-
leg. 
 Nazajutrz wyniki rozpoznania 
terenu były następujące: w odległości 5 
km znajduje się piekarnia – dojazd lorą 
kolejki wąskotorowej; w pobliżu fabryki 
mieszka kobieta gotowa prowadzić nam 
stołówkę, lecz w tej chwili sama nie ma 
co do garnka włożyć. Produkty żywno-
ściowe trzeba sprowadzać z Kazimierza 
Dolnego odległego o około 20 km. O 
kwatery co zaradniejsi wystarali się sami, 
resztę dało się załatwić przy pomocy 
miejscowej władzy. Z piekarnią poleciłem 
nawiązać kontakt brygadziście, a po pro-
wiant do Kazimierza pojechałem sam. 
Miasto mając spichrze królewskie okazało 
się bardzo ubogie. Z trudem wyszperałem 
trochę kaszy, mąki i solonej słoniny. Na-
turalnie musiałem się legitymować firmą 
przedsiębiorstwa, gdyż sprzedawcy chcie-
li mieć czyste sumienie, że nie popierają 
pokątnego handlarza. Niestety chleba już 
nie otrzymałem. 
 I tak się zaczęło. Codziennie 
rodziły się nowe problemy (czasami nie 
mające nic wspólnego z techniką), przed 
którymi nie sposób było uciec czy ominąć 
je. Musiałem samodzielnie podejmować 
decyzje. Życie zmuszało do składania 
egzaminów, do których brak było danych 
i bezużyteczne okazywały się poznane 
wzory i formułki. Na przykład na pytanie 
jak uruchomić instalacje w budynkach 
przy braku kabli zasilających, prawidłową 
okazała się odpowiedź: kierownik budo-
wy zaprojektuje i wybuduje sieć napo-
wietrzną. Inne rozwiązania potraktowano 
by jako błędne i nie do przyjęcia, gdyż nie 
gwarantowałyby wykonania planów pro-
dukcyjnych obu przedsiębiorstwa. Po 
trzech tygodniach można już było ścią-
gnąć brygadę sieciową. 

 Sprawy techniczne, organizacyj-
ne i administracyjne pochłaniały mi kilka-
naście godzin pracy na dobę. Pojawiły się 
przy tym pierwsze konflikty między mną 
a brygadami, zrodzone na tle dyscypliny 
pracy i zbyt dokładnych obmiarów robót. 
Starano się mnie uświadomić, że na in-
nych budowach monterzy pomagają kie-
rownikowi obmierzając wykonane przez 
siebie prace, a godziny rozpoczynania 
pracy nie można ustalić, bo na kwaterach 
nie jest ustalona pora śniadania. Mimo 
wszystko przez kilka tygodni nie miałem 
z załogą większych kłopotów. Pewnego 
poranka czerwcowego zdarzył się jednak 
wypadek, który znów zastał mnie nie 
przygotowanego odpowiedniej decyzji. 
Około godziny dziesiątej wróciłem z Lu-
blina i z miejsca natknąłem się na dyrek-
tora przetwórni, który wpadł na mnie z 
oburzeniem. 
 - Inżynierze, żądam natychmia-
stowego przywrócenia porządku w bryga-
dach. Wczoraj pobili na zabawie miej-
scowa młodzież, rozbroili milicjanta, a 
dziś, mimo, że już prawie południe, nie 
wyszli jeszcze do pracy. Jeśli nie ukarze-
cie winnych i nie wzmocnicie dyscypliny 
pracy, zamelduję o tym waszej dyrekcji w 
Lublinie. 
 Zrobiło mi się bardzo nieprzy-
jemnie i nieswojo. Przyrzekłem sprawę 
wyjaśnić. Zacząłem szukać monterów. 
Nie było ich na budowie ani na kwate-
rach. Pobili milicjanta, więc może już 
wszyscy siedzą? Naraz usłyszałem od 
strony szkoły, odległej o około 200 m, 
śpiew „Góralu, czy ci nie żal”. Udałem się 
w tamtą stronę i wkrótce zza krzaków bzu 
ujrzałem moją załogę w komplecie. Pod 
rozłożystą lipą stał stół, na nim świeżo 
odkorkowana butelka wódki, obok beczka 
z piwem, z której jeden z monterów ob-
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dzielał właśnie spragnionych pienistym 
napojem. Część pijanych leżała na trawie, 
a część sposobiła się do dalszych kolejek 
przy stole. Ten nie  z tej ziemi widok tak 
mnie oburzył, że nie zastanawiając się, co 
robię, podszedłem szybko do stołu, chwy-
ciłem butelkę z wódką za szyjkę i trzasną-
łem nią o stół. Rozległ się brzęk tłuczone-
go szkła z butelki i szklanek, które prawie 
wszystkie pospadały. Po chwili milczące-
go zaskoczenia otoczyło mnie kilku dry-
blasów z zaciśniętymi pięściami. 
 - Możecie teraz ze mną zrobić, co 
chcecie, jesteście silniejsi, ale pić już 
więcej nie będziecie – odezwałem się 
pierwszy. – Lepiej dla was będzie, jeśli 
zaraz wyjdziecie do pracy. 
 Popatrzyłem w górą na otaczają-
ce mnie twarze i zacząłem się przezornie 
wycofywać. Powietrze przesycone było 
straszliwym odorem parującego alkoholu. 
 - Co, cholero – zabrzmiał jakiś 
przepity głos – kto ci pozwolił naszą 
wódkę wylewać? A właśnie że będziemy 
pić, dokąd nam się podoba. Do roboty 
nam się nie spieszy. Oddaj naszą wódkę! 
 Nie było jednak odważnego do 
policzenia mi zębów czy żeber. Wycofa-
łem się śpiesznie i odnalazłem dyrektora 
przetwórni. 
 - Dyrektorze – powiedziałem – 
jesteście starsi macie więcej doświadcze-
nia, poradźcie, co w takiej sytuacji robić. 
 Wróciliśmy na miejsce libacji. 
 - Dzień dobry. No co, chłopcy, 
może byście już skończyli tę zabawę – 
zaczął dyrektor. 
 Nikt go jednak nie słuchał. Zno-
wu zaatakowano mnie za rozbicie butelki 
z wódką. Dyrektor uznał, że dalsze roz-
mowy nie mają sensu. Zadzwonił do 
Urzędu Bezpieczeństwa w Puławach. Po 
dwóch godzinach zaczęło się wyławianie 
z różnych zakamarków pijanych monte-
rów. Sami instalatorzy. Natomiast bryga-
da sieciowa, jakby coś przeczuwając, 
stanęła do pracy jak jeden mąż. W niepo-
jęty dla mnie sposób w parę godzin wy-
konali pracę, które w normalnych warun-
kach trwałyby kilkanaście godzin. Skoń-
czyło się na karach administracyjnych. 
 Zbliżała się jesień. Trzeba było 
przyspieszyć zakończenie przynajmniej 
niektórych fragmentów robót. W przed-
dzień odbioru technicznego pracowaliśmy 
od świtu do późnego wieczora bez chwili 
wytchnienia. Wieczorem poszedłem na 
obiad do domu odległego o pół kilometra. 
Domownicy już spali i drzwi zastałem 
zamknięte. Zawróciłem na kwaterę strasz-
liwie głodny i zmęczony. Na kwaterze nie 

miałem nic do zjedzenia. Wracając przez 
pola, potknąłem się o główki kapusty. 
Przyszło mi na myśl, że z kapusty można 
by zrobić zupę. Ukręciłem jedną główkę i 
zabrałem ze sobą. 
 Przed brama fabryki zastąpił mi 
drogę miejscowy nauczyciel, któremu 
zelektryfikowałem szkołę w ramach robót 
dodatkowych. Zaczął mnie prosić, abym 
ich poratował, bo zgasło im światło i nie 
wiedzą, co robić. Z główka kapusty pod 
pachą stałem przed nim jak złodziej przy-
łapany na gorącym uczynku. Byłem tak 
zmęczony i głodny, że miałem ochotę 
wysłać nauczyciela do diabła po świeczki. 
Opanowałem się jednak i pomyślałem, że 
na przekór wszystkiemu pomogę im. 
Zaniosłem kapustę na kwaterę i posze-
dłem do szkoły. Szybko odnalazłem i 
usunąłem uszkodzenie. Zapanowała ogól-
na radość i posypały się podziękowania, z 
których trudno się było cieszyć. Zaprząta-
ła mnie jedna myśl: czym prędzej pójść i 
ugotować kapustę albo wywalić się na 
pryczę. Nauczyciel zaproponował zapłatę, 
na co powiedziałem, że byłoby źle żyć 
ludziom na świecie, gdyby za każdą drob-
ną przysługę żądali wynagrodzenia. Wte-
dy padła propozycja zjedzenia z nimi 
kolacji. Nie miałem siły odmówić. Tak 
pysznych kotletów i  marynowanych ry-
dzów  nie zapomnę do końca życia. 
 W stołówce zorganizowanej na 
początku robót pozostałem prawie sam. 
Inni jakoś się urządzili, każdy we wła-
snym zakresie. Musiałem tylko za niektó-
rych popłacić długi. Kuchnie prowadziła 
młoda jeszcze kobieta, która próbowała 
lepszego życia w mieście i powróciła do 
matki z synem. Oprócz zawodu życiowe-
go, jaki ją spotkał w mieście, wyniosła  
stamtąd zamiłowanie do czystości i umie-
jętność gotowania. Pewnego razu zagad-
nęła mnie, czy monter X. jest kawalerem. 
Musiałem zaprzeczyć, gdyż był żonaty i 
miał troje dzieci. „To drań – usłyszałem – 
bałamucił dziewczynę i obiecuje, że po 
zakończeniu robót ożeni się z nią. Wszy-
scy mężczyźni są tacy.” Zrobiło mi się 
głupio i czułem, że szykuje się nowa 
awantura. Wkrótce X. ulotnił się z  budo-
wy. 
 Do robót wykończeniowych 
pozostał między innymi monter przezy-
wany popularnie Cyganem. Cygan miał w 
przedsiębiorstwie opinię najgorszego 
chuligana i obiboka. Pewnego razu za-
uważyłem go chodzącego na rękach na 
wierzchołku stumetrowego komina fa-
brycznego. Wykonał kilka sztuczek akro-
batycznych i zniknął w kominie. Przeży-

łem długie chwile grozy, ale jednocześnie 
byłem bezradny. Wkrótce Cygan ukazał 
się na ziemi. Przekazałem mu urzędową 
porcję rugi, ale gwoli sprawiedliwości 
wyraziłem podziw dla jego odwagi i 
zręczności. Moje napomnienia Cygan zbył 
uwagą, że nie zależy mu na życiu. Zainte-
resowałem się nim szczególnie, uważając, 
że nie jest taki zły, za jakiego uchodzi. Po 
paru szczerych rozmowach dowiedziałem 
się, że Cygan ma otwartą gruźlicę płuc i 
jest bez rodziny. Stąd jego zaniedbania w 
pracy i chuligańskie wybryki. Przyrze-
kłem wystarać mu się o miejsce w sanato-
rium. Pocieszałem go, że jeszcze będzie 
zdrów jak ryba, ale musi porzucić alkohol. 
W owych dniach Cygan zmienił się  nie 
do poznania. Dzielnie i ofiarnie pomagał 
w pracy, nie licząc się często z tym, że 
wykonywane prace nie są dla niego ko-
rzystne finansowo (usuwanie usterek). 
Czasami żalił się, że przykro odczuwa złe 
opinie wydawane o nim przez kierownic-
two. 
 W porozumieniu z Radą Zakła-
dową zażądałem w przedsiębiorstwie 
skierowania Cygana na leczenie sanato-
ryjne. Pożegnałem go likwidując budowę 
i nigdy więcej nie zobaczyłem. 
 Po rozliczeniu budowy spotka-
łem się z wymówkami dyrekcji, że pro-
wadziłem ją zbyt długo. Nie brano pod 
uwagę braków materiałowych, nietypo-
wości budowy i konieczności zmiany 
dokumentacji. Nie spodziewałem się ta-
kiego podziękowania za tyle trudów, nie 
dospanych nocy, głodnych dni i dziesiątek 
kilometrów przemaszerowanych z 
Karczmisk do Zagłoby. Przeliczyłem 
jednostkowy przerób budowy i okazało 
się, ze jest niemal dwukrotnie wyższy od 
przeciętnego przerobu innych budów. 
Obliczenia i przebyte trudności przedsta-
wiłem głównemu inżynierowi, sekreta-
rzowi POP i przewodniczącemu Rady 
zakładowej. Wytknąłem przy tym wady 
organizacyjne i brak zainteresowania 
budowami ze strony dyrekcji. Po tej roz-
mowie uwolniłem się od niesłusznych 
zarzutów. 
 Warunki pracy na budowach były 
ciężkie – brakowało nam magazynierów i 
odpowiednich pomieszczeń na materiały, 
mnożyły się niedobory. Toteż zaintereso-
wały się tym wkrótce władze śledcze. 
Kiedy omawiałem ten problem z dwoma 
kierownikami robót, jeden z nich, kolega 
J., stwierdził, że odpoczniemy dopiero 
wtedy, jak nas pozamykają. 
 

Antoni Krupski 
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Filmy z Powiślem w tle 
 
 2 kwietnia br. w drugą rocznicę 
śmierci Jana Pawła II program pierwszy 
Telewizji Polskiej pokazał pełnometrażo-
wy, biograficzny film „Braciszek” (98 
min.). Był to pokaz premierowy. Reżyse-
rowany przez Andrzeja Barańskiego obraz 
rekonstruował fragmenty życia francisz-
kanina, brata Alojzego Kosiby (1855-
1939) kwestarza i jałmużnika, a przed 
wstąpieniem do zakonu czeladnika szew-
skiego. Ogłoszony przez Kościół błogo-
sławionym, brat Alojzy czeka dziś na 
kanonizację. Tego wyjątkowego kwesta-
rza zagrał Artur Barciś. Chociaż w rze-
czywistości brat Alojzy działał w okoli-
cach Wieliczki, to reżyser wybrał dla 
swojego filmu inny franciszkański klasz-
tor – kazimierski i okolice Powiśla. Nie 
dziwi nas to, bo Barański poznał okolice 
Kazimierza Dolnego kręcąc swój inny 
znany i nagradzany film „Dwa księżyce” 
z 1993 r. oparty na książce Marii Kunce-
wiczowej. Znane są ponadto 400-letnie 

związki kazimierskiego klasztoru fran-
ciszkanów z Powiślem, co filmowi Barań-
skiego dodaje dodatkowych znaczeń. W 
filmie pokazano widoki z Kosmolanki, 
wilkowski kościół i dawną plebanię, za-
budowania Podgórza. Co więcej, w filmie 
Barańskiego grają też mieszkańcy Powi-
śla. Bez trudu rozpoznajemy Helenę 
Szkołę z Podgórza rozmawiającą z grają-
cym brata Alojzego Barcisiem. Helena 
Szkoła, znana powiślańska poetka, zmarła 
tuż przed premierą filmu. Jej pogrzeb na 
cmentarzu wilkowskim odbył się 24 mar-
ca br.  

Warto przypomnieć, że to już 
drugi film korzystający tak obficie z po-
wiślańskiego pejzażu. W 1987 nakręcono, 
m. in. w Podgórzu, serial telewizyjny 
„Dorastanie”. Cenzura początkowo nie 
pozwolił go wyemitować, po raz pierwszy 
TVP pokazała go dopiero w 1989 r. Reży-
serem serialu był Mirosław Gronowski, 
scenografię przygotowała Michał Sulkie-

wicz (ten sam, który pomagał przy filmie 
„Dwa księżyce”). Serial uzyskał specjalne 
wyróżnienie jury na międzynarodowym 
festiwalu seriali telewizyjnych we Wło-
szech w 1988 r. 

Jeszcze wcześniej kręcono na 
Powiślu sceny do serialu telewizyjnego 
„Czarne chmury”. W latach 90. nakręcono 
też na Kosmolance muzyczny wideoklip. 
Do filmowania użyto wówczas nawet 
helikoptera. 
 W 2005 roku Artur Tabor ukoń-
czył 30 minutowy film promocyjny „Ma-
łopolski Przełom Wisły”, w którym także 
znajdujemy wiele powiślańskich pejzaży. 
Powstał on z inspiracji Zarządu Zespołu 
Parków Krajobrazowych w Kazimierzu 
Dolnym. Film na płycie DVD można 
kupić w Kazimierskim Ośrodku Kultury i 
Zarządzie Parków Krajobrazowych. Cena 
30 zł. Jest też w wersji angielskiej i nie-
mieckiej. 

Wojciech Włodarczyk 
 
 
 

 Helena Szkoła (1925-2007) 
  
 W marcu br. zmarła zamieszkała w Podgórzu poetka Helena Szkoła. O pani Helenie i jej wierszach pisa-
liśmy w „Powiślu Lubelskim” nr 3, lipiec 2003 r. Oddana Kościołowi często tworzyła na potrzeby uroczystości 
parafialnych. Jej pierwszy „dorosły” wiersz z 1967 roku został ułożony za namową sióstr skrytek z okazji zło-
tego jubileuszu księdza Kanonika Józefa Mazurka. 

 
 

Numer sponsorowany przez Urząd Gminy Łaziska 
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