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W niniejszym numerze „Powiśla Lubelskiego” znajdą Państwo trzy artykuły poświęcone w różny sposób rodzi-
nie. Jeden - sprzed wieku - przedstawia kondycje gospodarczą rodziny chłopskiej i nie zawsze łatwe warunki jej życia.
Pokazany w nim precyzyjny rachunek zarobków i wydatków pokazuje jak jednych było stać na wysyłanie dzieci na wyższe
uczelnie i posiadanie służby, innym zaledwie na przeżycie. Drugi mówi o aspekcie estetycznym rodzinnego domu – przy-
domowych  ogródkach.  Trzeci  tekst  jest  sprawozdaniem  z  tegorocznego  zjazdu  rodzinnego  opolskiej  gałęzi  rodziny
Kleniewskich – potomków Władysława Kleniewskiego, właściciela Niezdowa i majątków wokół Opola. Zjazd ten został
zorganizowany w dużej mierze dzięki Wandzie Marczewskiej, mieszkającej bez przerwy – co należy do rzadkich w Polsce
przypadków – na terenie rodzinnego majątku w Rudzie pod Opolem, w budynku „rządcówki” z 1925 roku.

Teksty mówią o różnych aspektach funkcjonowania rodziny: tego najbardziej prozaicznego - bytowego, bardziej
wzniosłego - estetycznego i tego najgłębszego, duchowego - więzi łączącej poszczególne gałęzie familii i zespalającej
rozproszone zawieruchą historii pokolenia. 

Ta rodzinna więź bierze się ze wspólnego dziedzictwa, poczucia godności i szacunku dla nazwiska i więzów krwi.
Podtrzymujemy rodzinną tradycję, która jest czymś w rodzaju długu zaciągniętego u naszych poprzedników, który spła-
camy następnym pokoleniom. To zobowiązanie, czasami trudne, ale najczęściej dające siłę. W tej mini wspólnocie jaką
jest rodzina, polska kultura – każda kultura - ma swoje najmocniejsze oparcie, tu kształtują się obyczaje i charaktery,
ustala  skalę  wartości,  poświadcza  je  własnym  zachowaniem  i  wyborami.  Tu  otrzymujemy  pierwsze  wsparcie  i  tu
doświadczamy pierwszych krytyk.

W skali regionu jakim jest Powiśle lubelskie, gdzie nie było (może na szczęście) wielkich wydarzeń dziejowych, i
nie znajdujemy zbyt wiele osób o historycznym wymiarze, skala jaką wyznaczają dzieje rodziny, jest dla nas niezwykle
cenna.  Dlatego  tak  bardzo  one  nas  interesują.  W niewielkiej  przestrzeni  regionu  nikt  nie  jest  anonimowy,  każda z
omawianych na naszych łamach postaci ma swoich konkretnych przodków udokumentowanych w parafialnych księgach
aż do połowy XVIII wieku i do dziś żyjących potomków. Ich historia nie jest może aż tak efektowna jak ta z kart podręcz-
ników historii, ale jakże bliska, jakże konkretna, a dla nas może bardziej prawdziwa? I może bardziej nas zobowiązująca
niż to co niesie nam kultura masowa?

Wojciech Włodarczyk
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III Zarząd Regionalnego Towarzystwa Powiślan
19 czerwca 2005 roku w budynku

gimnazjum  w  Wilkowie  odbyło  się  III
Wyborcze  Zgromadzenie  Regionalnego
Towarzystwa  Powiślan  w Wilkowie  nad
Wisłą. Obrady poprzedziła msza święta w
kościele parafialnym. W intencji członków
i  sympatyków RTP  odprawiał  ją  ksiądz
administrator Krzysztof Szcześniak. Pięk-
ne słowa o społecznej pracy Regionalnego
Towarzystwa  zawarł  w  swoim  kazaniu
ksiądz kanonik Jan Mazur. 

Właściwe  obrady  Zgromadzenia
poprzedziła  miła  uroczystość  wręczenia
dyplomu i  medalu  nagrody RTP za rok
2004  pani Czesławie Wąsali z Rogowa.
Spotkaniu  przysłuchiwali  się  zaproszeni
goście, między innymi wiceprezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą dr
Andrzej Szymanek i sekretarz gminy Łazi-
ska pan Tomasz Czyż. 

Po  wysłuchaniu  sprawozdań
ustępującego  prezesa  i  skarbnika  Towa-
rzystwa oraz sprawozdania Komisji Rewi-
zyjnej  zebrani  udzielili  jednogłośnie
absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

Prezes towarzystwa Wojciech Włodarczyk wręcza nagrodę RTP pani Czesławie Wąsali

W  dyskusji  nad  programem
działania na następne 3 lata zwracano uwa-
gę  na  potrzebę  zwiększenia  w  „Powiślu
Lubelskim”  informacji  o  bieżących,  co-
dziennych sprawach nadwiślańskich gmin.
Jednak  głównym motywem rozmów były
sprawy  finansowe.  Brak  dostatecznego
pieniężnego  zabezpieczenia  uniemożliwia
regularnie  wydawanie  naszego  kwartal-
nika. Na druk (brakuje jeszcze około 2500
złotych)  czeka  gotowa  już  „Księga  Akt
Zaślubionych  w  Parafii  Wilkowskiej,
1741-1797” z reprodukcjami najstarszych
map naszego regionu.

Wybrany  jedenastoosobowy
nowy (trzeci już od momentu powołania
Regionalnego Towarzystwa Powiślan  w
1996  roku)  Zarząd  RTP  ukonstytuował
się  następująco:  prezesem  został  Woj-
ciech Włodarczyk, wiceprezesem (i jed-
nocześnie  redaktorem  „Powiśla  Lubel-
skiego”) – Bogdan Bandzarewicz, sekre-
tarzem – Grażyna Jarska, skarbnikiem –
Zofia Markiewicz, członkami Zarządu –
Anna Bandzarewicz, Barbara Bogdańska,
Mariola  Filiks,  Bożenna  Stawińska,
Grażyna Włodarczyk, Tadeusz Dzierżak
i Jacek Lejwoda.

W  skład  Komisji  Rewizyjnej
zostali wybrani: Joanna Rządkowska, An-
drzej  Rozwód,  Rena  Wicha,  Marianna
Wójtowicz.

Sąd  Koleżeński  na  najbliższą
kadencję  będą  stanowić:  Janusz  Ogiński,
Helena Furga, Janina Walencik.

Następne,  IV  Wyborcze
Zgromadzenie Regionalnego Towarzystwa
Powiślan  odbędzie  się  w  połowie  2008
rok.

 Wojciech Włodarczyk

Kosiarka do trawników
Na  szerszą  skalę  pojawiła  się  na

Powiślu stosunkowo późno, bo dopiero w
latach  dziewięćdziesiątych  ubiegłego
stulecia, prędko jednak stała się podstawo-
wym  narzędziem  ogrodniczym.  Dzisiaj
większość  gospodyń nie  wyobraża  sobie
pielęgnacji  przydomowego  ogródka  bez
regularnego  strzyżenia  trawnika.  Zaczął
obowiązywać wzór starannie przystrzyżo-
nego gazonu, na tle którego w przemyślnie
rozrzuconych  grupach  widać  kwiaty,
krzewy ozdobne i co ciekawsze, przewa-
żnie  szpilkowe drzewa,  cenione  z  uwagi
na efekt zieloności również zimą.

Warto uświadomić sobie, że mówi-
my tu o prawdziwej rewolucji estetycznej
i  cywilizacyjnej.  Symbolem,  a  zarazem
narzędziem tych głębokich przemian jest
właśnie spalinowa lub elektryczna kosiar-
ka do trawników. Nie sposób przecenić jej
znaczenie.  Porównania  są  zawsze  ryzy-
kowne, mimo to zestawiłbym role kosiarki
do trawników do tych głębszych przeobra-
żeń na wsi i w rolnictwie, jakie stały się
skutkiem  wprowadzenia  przed  wiekami
żelaznego lemiesza.

Trawa jest  skórą  ziemi.  Odarta  ze
skóry ziemia ma samoistną zdolność zabli-
źniania ran okrywą roślin zielonych. Nie-

które z tych roślin nazywamy chwastami,
lecz jest to nazwa usprawiedliwiona jedy-
nie z punktu widzenia rolnika lub ogrod-
nika, który świadomie eliminuje z agroce-
nozy te wszystkie elementy, które zuboża-
ją produkcję wybranych przez nich upraw.
Faktycznie nie ma roślin, które niejako ze
swej natury zasługiwałyby na wytępienie.
Częste  koszenie  trawnika  wzmacnia  i
uprzywilejowuje  trawę,  ponieważ  trawa
toleruje,  a nawet lubi skracanie. Ponadto
piękny trawnik to trawnik odchwaszczony.
W ten sposób wiele roślin, jak łopian, po-
krzywa, ślaz, mniszek pospolity, dziki po-
wój  itd.  Zostało  skazanych  na  zagładę.
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Przydomowe ogródki naszych matek i ba-
bek, w których enklawy oswojonego (kępy
i  grządki  peonii,  malw,  nasturcji,  nagiet-
ków, stokrotek i niezapominajek) poddane
były ciągłej  inwazji  dzikiej  roślinności,  a
przez  to  bliskie  biocenozie,  przeszły  do
historii. Dziś wokół domów na Powiślu za-
panował klasycystyczny reżim porządku i
ekskluzywizmu.  Nie  dało  by  się  tego
osiągnąć bez kosiarki do trawników.

A zatem styl, jaki zaczyna domino-
wać obecnie w wiejskich ogródkach, wy-
pada nazwać klasycystycznym. Klasycyzm
był  i  pozostaje  wyrazem tęsknoty  za  ła-
dem,  jest  radykalnym zerwaniem  z  cha-
osem i pogmatwaniem biocenozy (jej nie-
mal  nieskalaną  postać  odnajdujemy  po-
między  wałem  przeciwpowodziowym  a
Wisłą). Ład jest źródłem spokoju, równo-
wagi  duchowej,  obyczajności,  kultury
współżycia.  Rozprzestrzenienie  się  sfery
ładu,  co  wydaje  się  być  procesem
dynamicznie  zachodzącym,  jest
problemem tyleż  estetycznym,  co  moral-
nym. Klasycystyczna przejrzystość ogród-
ka  daje  się  wprost  przełożyć  na  pewną
jasność duchową jej użytkownika.

Rzecz  nie obywa się  bez  kosztów.
Utrzymanie się w reżimie ładu jest bardzo

pracochłonne. Znam wiejskie „małe Wer-
sale”, które wymagają co najmniej jedne-
go  dnia  pracy  w  tygodniu.  To  bardzo
dużo, a staje się prawdziwym problemem
w okresie  zbiorów,  co  w sadownictwie
trwa praktycznie przez całe lato i jesień.
A  jednak  właścicielom  tych  pięknych
ogrodów udaje się sprostać wyzwaniom i
ich trawniki zachowują urodę do pierw-
szych śniegów. W ogóle pojawia się ten-
dencja  do  przeznaczania  soboty  na
pielęgnację  ogrodu oraz  porządkowanie
obejścia. Wykształca się szlachetny sno-
bizm  rywalizacji  w  dziedzinie  urody
ogrodów,  który  powoli  zaczyna  obej-
mować  również  sferę  pozaogrodową,
czyli sady towarowe.

Odpowiednikiem w sadzie kosiar-
ki  do  trawnika  jest  tyleż  tłuka  co  her-
bicyd. A może nawet bardziej  herbicyd,
bo to on wprowadza ład i przejrzystość,
oswaja dzikość sadu. Dzięki herbicydom
cień owocowego drzewa kładzie się bez-
pośrednio na odartą z roślinności ziemię.
Równe  herbicydowe pasy  wraz  z  pasm
zieloności  w  międzyrzędziach  tworzą
geometryczny, symetryczny dywan sadu.
Powszechnie widok ten wywołuje pozy-
tywne wrażenie estetyczne. Po prostu po-

doba się, gdyż realizuje sobą ideał klasycz-
nego  rozplanowania,  kojarzy  się  z  wy-
sypanymi  żwirem  prostymi  alejkami  ob-
ramowanymi  strzyżonym  żywopłotem  z
bukszpanu  czy  grabu.  Idea  proporcji  i
symetrii jest do tego stopnia nieodparta, że
zmusza sadowników do kasowania bezcen-
nych starych jabłoni, które swymi rozłoży-
stymi koronami  właśnie  burzą  symetrię  i
tworzą coś w rodzaju gąszczu. Myliłby się,
kto  by  uważał,  że  motywacją  jest  tutaj
wyłącznie  chęć  intensyfikacji  produkcji.
Decydujący jest dyktat klasycyzmu, które-
mu ulegają mieszkańcy Powiśla.

Zjawisko  to  zasługuje  na  miano
historycznego. Dzisiaj wiele trawników na
Powiślu  niczym nie  różni  się  od  tych  w
Hyde Parku w Londynie. Awans cywiliza-
cyjny Powiśla i  w ogóle polskiej  wsi jest
faktem bezspornym. Można mieć tylko na-
dzieję, że po modzie na klasycyzm w pla-
nowaniu przydomowych ogródków nastąpi
moda na styl tolerujący półcień i kompli-
kacje,  bliższy biocenozie,  choć  wiem, że
stanie się to dopiero wtedy, kiedy my, rol-
nicy staniemy się mocni panującym wokół
nas ładem moralnym i estetycznym.

 
Janusz Węgiełek – Las Dębowy
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Grodzisko godne opieki

W  styczniu  2003  roku  „Powiśle
Lubelskie”  udostępniło  łamy  swojego
pierwszego numeru, abym mógł podzielić
się z Czytelnikami informacjami na temat
historii  odkrycia  i  wyników  dotychcza-
sowych badań archeologicznych wczesno-
średniowiecznego  grodziska  i  towarzy-
szących  mu  osad  na  stanowisku  10  w
Żmijowiskach.  Dość  obszernie  zostały  w
tym artykule opisane wyniki badań,  jakie
Muzeum  Nadwiślańskie  w  Kazimierzu
Dolnym, we współpracy z Katedrą (obec-
nie  Instytutem)  Archeologii  UMCS  w
Lublinie,  przeprowadziło  w roku 2002 w
obrębie zachowanych pozostałości  wałów
grodziska.

Owocne wyniki owych badań stały
się  powodem  do  rozważenia  możliwości
objęcia specjalną ochroną tego kompleksu
osadniczego, a w szczególności – szcząt-
kowo już niestety zachowanych – reliktów
założenia  obronnego.  Wynikające  z  tych
planów pytania o jego zasięg i rozplanowa-
nie spowodowały, że w sierpniu 2003 roku
Muzeum Nadwiślańskie kontynuowało ba-
dania wykopaliskowe w zniszczonej części
grodziska.  

Dzięki  nim  rozpoznany  został
pierwotny zasięg grodziska w jego części
wschodniej  i  południowej.  Wiadomo już,
że widoczne na powierzchni ziemi (w 1965
r. jeszcze w ¾ obwodu – obecnie niespełna
1/3) wały ziemne kryją w sobie pozostało-
ści systemu obronnego, na który składał się
wał  ziemny  z  drewnianą  konstrukcją
ścianową i  umacniającym jego  podstawę
zasiekiem,  otoczony  dwoma  rowami.
Między  nimi,  zarówno  w  części  połu-
dniowej  jak  i  wschodniej  funkcjonował
tzw. „przedwał”, umocniony pojedynczą, a

w  części  wschodniej  –  podwójną  linią
drewnianego płotu.   Pierwotną  średnicę
zewnętrznej  podstawy wału,  na  podsta-
wie odkrytych w trakcie wykopalisk kon-
strukcji drewnianych, określić można na
25,2 m. Jak dotąd nie udało się natrafić
wewnątrz grodziska na ślady zabudowy.

Uzyskano natomiast  serię  dat  ra-
diowęglowych oraz datę dendrochronolo-
giczną, będące podstawą do ściślejszego
określenia chronologii grodziska. Okaza-
ło  się,  że  młode  dęby do  budowy kon-
strukcji wału ścięte zostały w 888 roku.
Stwierdzić więc można, że gród obronny
funkcjonował  tu  od  schyłku  IX  wieku.
Wyraźne  jego  związki  w sposobie  for-
tyfikowania z zachodnią strefą kulturową
(Połabie,  Wielkopolska,  Pomorze  Za-
chodnie) oraz potwierdzone znaleziskami
zabytków  ruchomych  dalekosiężne
kontakty  mieszkańców  tego  kompleksu
osadniczego  z  terenami  wschodnimi
(Ukraina)  stanowią  o  istotnym  jego
znaczeniu w  studiach  nad wczesnośre-
dniowiecznymi  strukturami  osadniczymi
Małopolski .

Powyższe  ustalenia  w pełni  uza-
sadniały  potrzebę  podjęcia  zdecydowa-
nych działań na rzecz ochrony stanowi-
ska Żmijowiska 10, a przede wszystkim
reliktów  grodziska,  przed  ostateczną
destrukcją.  Muzeum  Nadwiślańskie  w
Kazimierzu  Dolnym,  jako  najbliższa
terenowo dla tego stanowiska placówka
muzealna, czynnie uczestnicząca w jego
badaniach,  czuła  się  w  obowiązku
otoczenia go szczególną opieką. 

Podstawą  do  planowanych  przez
Muzeum działań z tym związanych stały
zapisy w Ustawie o muzeach oraz w Sta-
tucie Muzeum Nadwiślańskiego. Oba do-
kumenty prawne mówią o realizacji  ce-
lów tej  instytucji  m.in.  poprzez  „zabez-
pieczanie  stanowisk  archeologicznych”.
Szerzej  w tej  sprawie  wypowiadają  się
także dyrektywy o zasięgu europejskim,
m.in. Międzynarodowa Karta Ochrony i
Zarządzania  Dziedzictwem  Archeolo-
gicznym  czy  Europejska  Konwencja  o
Ochronie  Dziedzictwa  Archeologiczne-
go.  Mówią  one  o  ochronie  zabytków i
stanowisk archeologicznych „in situ” po-
przez  sprawowanie  długoterminowej
konserwacji  i  opieki  np.  poprzez  two-
rzenie  rezerwatów  archeologicznych.
Istotnymi elementami tej opieki jest rów-
nież organizacja działalności edukacyjnej
tyczącej  dziedzictwa archeologicznego i
promowanie  publicznego  dostępu  do
znaczących  przedmiotów  dziedzictwa

archeologicznego,  w szczególności  stano-
wisk archeologicznych.

Prowadzone  od  jesieni  2003  roku
prace koncepcyjne doprowadziły do opra-
cowania projektu,  któremu nadano nazwę
„Muzeum  Dawnych  Słowian  –  otwarte
muzeum tematyczne”. Istotą jego funkcjo-
nowania, wzorowaną na tak popularnych w
Europie  Zachodniej  ekomuzeach,  jest
prezentowanie wartości kulturowych w na-
turalnym, nie przekształcanym na potrzeby
turystów, krajobrazie przyrodniczym i kul-
turowym.  Podstawowymi  elementami
„Muzeum Dawnych Słowian” będą: szlak
tematyczny  „Grodziska  nad  Chodelką”,
obejmujący  relikty  słowiańskich  założeń
obronnych  w  Chodliku,  Żmijowiskach,
Kłodnicy i Podgórzu, oraz ośrodek arche-
ologii  doświadczalnej,  który  powstanie
przy częściowo zrekonstruowanym grodzi-
sku w Żmijowiskach. W perspektywie 2-3
lat  planowane  jest  odtworzenie  części
znanych z wykopalisk umocnień grodziska,
budowli półziemiankowych, odkrytych na
pobliskiej  osadzie,  a  także  obiektów
znanych z  odkryć na innych wczesnośre-
dniowiecznych stanowiskach: budowli na-
ziemnej,  mostu,  pieca  garncarskiego,
umożliwiających realizację zarówno przed-
sięwzięć  badawczych,  jak  szeroko  ro-
zumianej działalności edukacyjnej.  Przed-
sięwzięcia  oparte  na  podobnych  założe-
niach już od wielu lat realizowane są z po-
wodzeniem  przez  naszych  południowych
sąsiadów np. w Uhrinowie w Górach Or-
lickich  (Czechy)  czy  miejscowości  Lip-
tovska Mara  u podnóża  Tatr  Zachodnich
(Słowacja).  Na  terenie  Polski  działania
takie  zaliczyć  należy  poczynań  pionier-
skich.

Rok 2005  to  data,  która  wyznacza
początek  działań  związanych  z  realizacją
„Muzeum Dawnych Słowian”. W czerwcu
Muzeum  Nadwiślańskie  wykupiło  z  rąk
prywatnych  działki,  na  których  położone
jest  grodzisko  w  Żmijowiskach  i  roz-
poczęło  działania  mające  na  celu
gromadzenie  odpowiednich  funduszy  na
realizację projektu. Pierwsze środki finan-
sowe przyznane zostały przez Ministerstwo
Kultury w ramach Programu Operacyjnego
„Rozwój  inicjatyw lokalnych” Narodowej
Strategii Rozwoju Kultury. Duże szanse na
powodzenie ma również wniosek złożony
do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska o
dotację  w  ramach  programu  tworzenia
międzynarodowego  szlaku  dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego  „Bursztynowy
Szlak”. Do końca tego roku planowane jest
jeszcze:  ustawienie  przy  wszystkich
grodziskach tablic informacyjnych o stanie
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wiedzy na temat tych elementów dziedzic-
twa archeologicznego i wydanie folderu in-
formacyjnego  o  szlaku  tematycznym
„Grodziska nad Chodelką” oraz organiza-
cja  objazdowej  wystawy „Ceramika  cho-
dlikowska –  1200  lat  później”,  która  ma
być  eksponowana  w  szkołach  i  in-
stytucjach kultury Powiatu Opolskiego. W
lipcu, na terenia gospodarstwa turystyczne-
go „Kuliska” w Bielsku k.  Chodlika zor-
ganizowane zostaną Warsztaty Archeologii
Doświadczalnej „W świecie Słowian”.

Oczywistym jest, że tak szeroko za-
krojone działania nie mogą być realizowa-
ne przez Muzeum bez zrozumienia, wspar-
cia  i  współpracy  lokalnej  społeczności,
władz  samorządowych  i  organizacji
społecznych.  Niewątpliwym atutem reali-
zowanego projektu jest jego zgodność ze
obowiązującymi  strategiami  rozwoju
Województwa  Lubelskiego  oraz  Powiatu
Opolskiego, a przede wszystkim z Planem

Szczegółowym  Zagospodarowania
Gminy  Wilków.  Z  tego  też  powodu
projekt  jest  przychylnie  oceniany przez
władze  samorządowe  Województwa
Lubelskiego, Powiat Opolski już udzielił
finansowego wsparcia przy jego realiza-
cji, a Gmina Wilków – na terenie której
prowadzone będą działania o charakterze
inwestycyjnym –  zadeklarowała  pomoc
w przeprowadzeniu niezbędnych formal-
ności  przy ich realizacji.  Fakt zamiesz-
czenia  niniejszego  artykułu  na  łamach
„Powiśla  Lubelskiego”  niżej  podpisany
pozwala sobie interpretować jako życzli-
we zainteresowanie projektem Regional-
nego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie
oraz zapowiedź wsparcia w jego realiza-
cji.

 Wydaje się, że planowane działa-
nia mogą przynieść wielorakie korzyści
w wielu sferach życia społecznego. Bez
wątpienia korzyścią taką dla  nauki pol-

skiej i ochrony polskiego dziedzictwa kul-
turowego będzie zabezpieczenie grodziska
w Żmijowiskach przed ostateczną destruk-
cją. Utrwalenie jego reliktów jako trwałe-
go  elementu  krajobrazu  kulturowego,  a
także  popularyzacja pozostałych grodzisk
w Kotlinie  Chodelskiej,  w prosty sposób
winno  przyczynić  się  do  wzbogacenie
oferty turystycznej tego niezwykle urokli-
wego  zakątka  Lubelszczyzny.  Dużym
atutem jest  w tym aspekcie  bliskość nie-
zwykle popularnego wśród turystów Kazi-
mierza  Dolnego.  Podjęcie  się  przez
Muzeum z tego właśnie miasta promowa-
nia dziedzictwa archeologicznego, którego
widoczne elementy zachowały na obszarze
Chodelskiego  Obszaru  Chronionego Kra-
jobrazu, i to w sposób zgodny z najnow-
szymi  europejskimi  trendami  w  tej
dziedzinie,  może  przyczynić  się  do  jak
najpełniejszego wykorzystania tego atutu.

Paweł Lis
Muzeum Nadwiślańskie

w Kazimierzu Dolnym
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Gospodarstwa włościańskie na Powiślu (część I)
(Od  Redakcji: szczegółowy opis Henryka Wiercieńskiego 4 gospodarstw na Powiślu z samego początku XX wieku przepisu-

jemy z Księgi Pamiątkowej Wystaw Lubelskich, praca zbiorowa, Warszawa 1902, ss. 89-94. Część drugą opublikujemy w następnym
numerze „Powiśla Lubelskiego”)

Powiślem nazywamy nadbrzeżne
niziny  Wisły.  Są  to  równiny-dna  przed-
wiekowych  jezior  lub  łożyska  starego
koryta Wisły, o powierzchni gruntu ilastej,
przechodzącej  tu i  ówdzie w czarnoziem,
w wielu miejscach pokrytej żółtym mułem
wiślanym.  Nizinę  tę  otaczają  wzgórki
piaszczyste lub także wały, grupujące się
przeważnie u stóp płaskowzgórza, otacza-
jącego niziny.

Wały ochronne, usypane w poło-
wie minionego stulecia w dolinie opolskiej
i  w dolinie  gołębskiej,  osłaniają  znaczną
część  niziny  od  zalewów  Wisły  i  nisz-
czących powodzi; pozostały jednak za wa-
łem znaczne jeszcze przestrzenie, głównie
pastwiska, nieco pól i wsi kilkanaście, na-
rażonych  na  powodzie.  Wsie  te  stawiają
wszystkie  swe  budowle  na  sypanych
wzgórkach, co jednak nie zabezpiecza ich
zupełnie od zalewów i w czasie powodzi
często  chudobę  na  strychach  domów
mieszkalnych mieścić muszą.

Gęste  i  ludne  wsie  Powiśla  tem
jeszcze się wyróżniają od innych okolicz-
nych,  że  toną  wśród  sadów.  Otaczają  je
nadto  wierzby,  sadzone  dookoła  wsi,  na
wspólnych pastwiskach,  ponad  które  wy-
strzela tu i ówdzie „jabrzęd” (topola nad-
wiślańska).

Ludność Powiśla bardzo niechęt-
nie przenosi się w dalsze, a nawet i bliższe
okolice; ograniczona przestrzeń niziny jest
powodem, że gospodarstwa tuejsze od lat
już  wielu są bardzo  rozdrobnione.  Kiedy
na  wyżynie  lubelskiej  najpospolitsze
gospodarstwa włościańskie są 12-15-mor-
gowe, tu najpowszechniejsze  są  2-4-mor-
gowe; posiadający  6  morgów uchodzi  za
bogacza. Żyzność ziemi, sąsiedztwo Wisły,
ułatwiającej  zarobki,  o  cały  miesiąc  dłu-
ższa niż w całej okolicy wegetacja, a stąd
możność  zbierania  poplonów i  dłuższego
pastwiska, składają się na to, że drobne te
gospodarstwa są przez ludność miejscową
niesłychanie  cenione  i  rzeczywiście  dają
byt gęstej nad miarę ludności, czego w in-
nych  warunkach  taż  sama  przestrzeń
gospodarstw dać by nie mogła.

Część  tylko  gospodarstw,  po-
spolicie 4-6 morgowe, czyli większe nieco,
mają  charakter  gospodarstw  czysto  rol-
nych.  Mniejsze  od  nich  –  dochód  swój
opierają na sadach, na zarobkach wodnych,
połowie  ryb,  furmankach,  drobnym prze-
myśle,  gdzie  koszykarstwo  i  tkactwo
pierwsze zajmują miejsce, wreszcie na za-

robku osobistym w większych gospodar-
stwach.

Grunta  Powiśla  są  w  ogóle
urodzajne.  Starzy gospodarze  utrzymują
jednak, że dawniej, zanim Powiśle obwa-
łowane  zostało,  plony  bywały  większe.
Według opowiadań, 30 korcy jęczmienia
z morga nie było osobliwością. Powodzie
wszakże  niszczyły  to  wszystko,  a  plon
zbierano  raz  na  trzy  lata  w  przecięciu
[średnio];  musiał więc on pokryć klęski
dwóch lat innych. To też powtarzano tu
sobie: „Żeby powiślanki woda nie topiła,
To by powiślanka we złocie chodziła”.

Obecnie po obwałowaniu Powi-
śla, wody nie rozlewają się tak szeroko,
jak dawniej, ale też grunta, wałem osło-
nięte,  pozbawione  są  żyznej  „mady”,
jaka po powodzi na polach pozostawała i
była źródłem obfitych urodzajów następ-
nych. Plony też, o jakich opowiadają, na-
leżą do przeszłości.

Gospodarstwa  włościańskie  na
Powiślu  o  typie  wyłącznie  rolnym  lub
przeważnie  rolnym, najpospoliciej  mają
4-5  morgów  przestrzeni.  Nadto  prawie
każda wieś posiada pastwiska wspólne na
obszernych błoniach, bądź nadanych im
w  chwili  uwłaszczenia,  bądź  otrzy-
manych  w  zamian  za  służebności,  co
przypada w stosunku 1 do 3 morgów na
osadę.

Żeby  uniknąć  ogólników  przy
opisie  gospodarstw  wyszczególnionych
tu typów, bierzemy opisy te wprost z na-
tury, dobierając  takie,  które  zbliżają  się
najwięcej  do  przeciętnych  tego  samego
typu.

I.  Wieś  Zakrzów,  gmina
Kamień,  powiat  nowo-aleksandryjski
[puławski]. 

Gospodarz Jan Kubacki. 
Rozległość osady morgów [no-

wych polskich] 4 prętów 90, w tym grun-
tu ornego morgów 3 prętów 165 (obwa-
łowane), łąki prętów 75, pod budowlami
i sadem prętów 150. 

Grunt namuł  wiślany  („naspa”
wiślana), żyzny, łatwy do uprawy, w „do-
liznach”  czarnoziem  powiślański.  Wieś
ta  złożona z 82 osad („numerów”),  po-
siada  285  morgów  pastwiska,  stanowi-
ącego  wspólną  własność  wszystkich
gospodarzy.  W  tym  około  7  morgów
wody. 

Lasu wieś nie ma wcale, nie ma
również wcale prawa użytkowania z la-
sów. Natomiast poszczególni gospodarze

posiadają po kilkadziesiąt i kilkaset wierzb
własnych posadzonych przez nich lub ich
poprzedników  na  wspólnym  pastwisku.
Osada,  którą  opisujemy,  posiada  wierzb
starych (30-40-letnich) sztuk 130, młodych
(3-letnich) 150, razem sztuk 280. Wierzby
te, ogławiane co rok 3-ci, dają część opału,
potrzebnego w ciągu roku; na wiosnę dają
jeszcze  paszę,  a na jesieni  ściółkę z  liści
opadłych. 

Właściciel obecny osady nabył ją
od ojca przed 13 laty w cenie 1000 rubli,
obciążoną  długiem  750  rubli,  należną
rodzeństwu tytułem sched  po  ojcu.  Dług
ten  ciąży  dotąd;  procent  od  niego  w
stosunku 8% rocznie wynosi rubli 60. 

Szacunek dzisiejszy,  uwzględ-
niając podniesienie się cen ziemi w latach
ostatnich, przyjąć można na 1700-1800 ru-
bli, co, nie licząc pastwiska, odpowiada ce-
nie 420 rubli za mórg. 

Rodzina gospodarza składa się z 4
głów: gospodarz, gospodyni, dziecko 6-let-
nie  i  parobek,  czyli  do pracy ludzi 3,  do
wyżywienia i okrycia 4. 

Budowle na  osadzie  są  następu-
jące: 1) dom mieszkalny, złożony z sieni,
jednej izby i komory, długości łokci 18½,
szerokości  łokci  8,  ubezpieczony na  200
rubli;  2)  stodoła,  długości  łokci  22,
szerokości  8,  ubezpieczona  na 150  rubli;
3)  obórka  („chlew”),  długości  łokci  16,
szerokości  8,  ubezpieczona  na 200  rubli;
4)  komórka  i  chlew,  długości  łokci  20,
szerokości 7, ubezpieczona na 60 rubli; 5)
komórka,  długości  łokci  9,  szerokości  7,
ubezpieczona  na  20  rubli.  Wszystko  z
drzewa tartego, ubezpieczone na sumę 630
rubli. 

Inwentarz.  Krów  2,  jałówki  1,
koni  2,  źrebię  1,  świń  3,  gęsi  4,  kur  4.
Utrzymanie tak znacznego, w stosunku do
gospodarstwa inwentarza,  staje  się możli-
we jedynie dlatego, że zarówno bydło, jak
konie,  większą połowę roku (od  kwietnia
do  listopada)  żywi  się  na  pastwisku;
wczesną wiosną, gdy zapasy paszy już się
wyczerpią,  sztukuje  się  korą  młodych
pędów wierzbowych  (wierzby  t.  z.  słod-
kiej); później przychodzą w pomoc chwa-
sty z grząd, buraków, prosa itp. Aż do je-
sieni,  kiedy znów przychodzą wytłoki,  w
ilości  około  100  centnarów. Ściółkę  dają
liście, ugrabione na pastwisku, przeważnie
wierzbowe. 

Kolej zasiewów (płodozmian) jest
następująca:  rok  I  nawóz:  na  jesiennym
buraki,  na  wiosennym ziemniaki;  rok  II
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jęczmień,  koniczyna,  która  tejże  jesieni
daje  pokos;  rok  III  w  połowie  pola
koniczyna,  w  drugim ziemniaki  i  proso;
rok  IV  w  koniczynisku  żyto,  w  ziem-
niaczysku i prośniku jęczmień. 

Nawóz wraca co 4 lata. 
Zasiewy i zbiory [tabela przedsta-

wiająca szczegółowo wielkość zasiewów i
zbiorów jęczmienia, żyta, buraków, ziem-
niaków,  koniczyny,  prosa,  2  zagonów
kapusty, 2 zagonów konopi, ½ zagonu lnu
i siana z łąki została tu pominięta], co czy-
ni z ogółu ornych: ziarna korcy 6 garncy
10, i  okopowych korcy 36 na morgę, - z
całej zaś przestrzeni gospodarstwa, wlicza-
ją  w  nie  stosunkową  część  pastwiska
(około  3  ½   morgi)  =  ziarna  korcy  4  i
okopowych korcy 16 na mórg. Sprowadza-
jąc  do  jednego  równoważnika  (4  korce
okopowych  =  1  korcu  ziarna)  1  morga
gruntów ornych daje korcy 15 garncy 10, -
cała zaś przestrzeń gospodarstwa korcy 8.
Sad daje  jabłek  około  4  korcy,  gruszek
około 5 korcy w przecięciu, za co sadow-
nicy  płacą  dzierżawy  rubli  17  rocznie.
Krowy dają  mleka  po  3  kwarty  w prze-
cięciu  dziennie,  co  czyni  rocznie  około
1100  kwart,  czyli  jedna  daje  około  550
kwart. 

Dochód  z  gospodarstwa.  Po
opędzeniu  potrzeb  gospodarstwa,  wyży-
wieniu  siebie  i  inwentarza  pozostaje  do
zbycia: 90 korcy buraków po kopiejek 95
za korzec (z dostawą) – 86,59 rubli; 2 kor-
ce jęczmienia po rubli 4 – 8 rubli. Nadto:
ze sprzedaży świni – 30 rubli; ze sprzedaży
20 gęsi po 75 kopiejek – 15 rubli; dzierża-
wa  sadu  –  17  rubli.  Razem  dochód  z
gospodarstwa  –  156,50  rubli.  [Ponadto:]
Zarobki  osobiste:  furmanka  –  20  rubli;
robienie kaszy – 14 rubli; co można uwa-
żać mniej więcej za stały dochód. Razem
tedy stały dochód uczyni 190,50 rubli.

Wydatki. Podatki, składki gminne
itp. – 15 rubli; opał, fur 12 po rublu 1,50 –
18  rubli;  drzewo  na  grodzę,  reparację
budowli etc., przeciętnie na rok – 10 rubli;
procent od długów – 60 rubli; sól, żelazo,
stelmach,  kowal  itp.  –  20  rubli;  zapłata
parobka – 35 rubli; obuwie i odzież 4 ludzi
–  40  rubli;  nadzwyczajne,  jak:  choroba,
podróże,  chrzciny,  wesela,  pogrzeby  itp.
przeciętnie  –  30  rubli.  Dochód –  190,50
rubli.  Wydatki  –  208  rubli.  Brakujące  –
37,50  rubli  dorabia  gospodarz  pracą
osobistą  (z  pensji  jako  ławnik,  najmu
parobka itp.).

Za  podstawę  tego  obliczenia
przyjęto rok  średnio dobry. W razie klęski
nieurodzaju lub innych jest ciężej, a ciężar
ten spada na zarobek osobisty. O zarobek
ten  jest  coraz  trudniej.  Dopóki  wzdłuż
Wisły  pasem  na  parę  mil  szerokim

ciągnęły  się  nieprzerwanie  lasy,  o  za-
robek ten było łatwo; wówczas gospoda-
rze tutejsi  zarabiali  furmankami do 200
rubli  rocznie.  Dziś  po  wycięciu ¾ tych
lasów, zarobki się zmniejszyły. Parcela-
cja  wielu folwarków w okolicy zmniej-
szyła również zarobki, jakie dwory dawa-
ły przy robocie w polu.

II.  Wieś  Wilków,  gmina
Szczekarków,  powiat  nowo-aleksandryj-
ski.

Gospodarz Antoni Niedziela.
Rozległość osady  morgów  no-

wych polskich 9 prętów 50, w tym gruntu
ornego morgów 6 prętów 250, łąki mórg
1  prętów  100,  sad  i  budowle  1  mórg.
Nadto  gospodarstwo posiada  w pastwi-
sku wspólnym mórg 1 prętów 100.

Grunt czarnoziem  powiślański,
spiekliwy, t. z. „żelazny”, ciężki do upra-
wy.

Na wspólnym pastwisku osada ta
ma  wierzb  starych  (kilkudziesięciolet-
nich)  sztuk  12,  średnich  (kilkunastolet-
nich) 16, młodych (3 i 4-letnich) 20, ra-
zem sztuk 48, których użytek ten sam jak
wyżej.

Dzisiejszy  właściciel osady  na-
był ją przed 17 laty za 1200 rubli, obec-
nie  ciąży  na  niej  dług  750  rubli,  od
których opłaca procent 70 rubli corocz-
nie.

Uwzględniając  podniesienie  się
cen  ziemi  w  ogóle,  oraz  podniesienie
gospodarstwa  i  ulepszenie,  szacunek
obecny osady liczyć można około 3,500
rubli,  co,  nie licząc pastwiska,  czyni za
mórg około 380 rubli.

Rodzina gospodarza składa się z
7  głów,  mianowicie:  gospodarza,  jego
żony, służącej i 5 dzieci w wieku od 12
do  2  lat,  czyli  do  pracy 3  ½ ludzi,  do
wyżywienia i okrycia 8.

Budowle są następujące: 1) dom
mieszkalny  (podobnie  jak  wyżej)  dłu-
gości łokci 17, szerokości 8 ½, oszaco-
wany na rubli 150; 2) obora długości łok-
ci 12, szerokości 9, oszacowana na rubli
200;  3)  stodoła  długości  łokci  24,
szerokości  9,  oszacowana na rubli  300.
Wszystko  z  drzewa  tartego  pod  słomą,
oszacowane razem na rubli 650.

Inwentarz: krów 2, cielę 1, koni
2, źrebię 1, świń 3. Paszę i ściółkę braku-
jącą uzupełniają liście wierzbowe i chwa-
sty z pielidła.

Kolej zasiewów jest następująca:
rok I  nawóz, w nim: buraki,  ziemniaki,
czasem i  proso;  rok  II  jęczmień,  część
podsiana koniczyną; rok III jęczmień (2-
gi raz) i koniczyna; rok IV owies, groch,
żyto, w tymże roku poplon z jęczmienia
na paszę.

Zasiewy i zbiory [tabela przedsta-
wiająca szczegółowo wielkość zasiewów i
zbiorów  jęczmienia,  owsa,  żyta,  prosa,
ziemniaków, buraków, grochu, koniczyny,
siana z łąki i 2 zagonów kapusty została tu
pominięta], co uczyni z ogółu gruntów or-
nych: ziarna korcy 5 i okopowych korcy 14
na mórg. Z całej przestrzeni gospodarstwa,
wliczając w to i pastwisko, = korcy 4, oraz
okopowych korcy 10 na mórg. Równowa-
żnik,  jak wyżej:  z  ogółu  gruntów ornych
korcy 8 ½ , a z całej przestrzeni gospodar-
stwa 6 ¼ na mórg.

Sad przy  dobrym urodzaju  daje:
jabłek 16 korcy, gruszek 10 korcy, śliwek
15  korcy.  Nie  w  każdym  jednak  roku
wszystkie rodzaje drzew dają taki urodzaj
zadowalający, bo gdy są jabłka – jest za-
ledwie ⅓ gruszek, gdy obrodzą gruszki –
jest jabłek o ⅓ mniej; śliwina również nie
co rok obradza. W szeregu lat, w których
sad jest w dzierżawie, raz na 3 lata można
wziąć za owoce 80-100 rubli,  raz bardzo
mało,  albo  wcale  nic,  i  raz  10-25  rubli.
Przeciętny dochód z  sadu przyjąć  można
na 35-40 rubli.

Krowy i ich mleczność, jak wyżej,
t. j. po 550 kwart rocznie.

Dochód  z  gospodarstwa.  Po
opędzeniu potrzeb gospodarstwa,  w śred-
nio dobrym roku sprzedać można: 30 kor-
cy buraków po kopiejek 90 – 27 rubli; 20
korcy ziemniaków po rublu 1 – 20 rubli;
siana  za  30  rubli;  za  świnię  lub  starą
krowę, czy konia średni – 25 rubli; za gęsi
– 12 rubli;  z dzierżawy sadu średni – 35
rubli. Razem dochód z gospodarstwa – 149
rubli. Prócz tego zarabia furmankami rubli
25,  własna  robota  kowalską  rubli  60-75,
średni   -  95  rubli.  Razem  stały  dochód
wynosi 244 ruble.

Wydatki: podatki i składki gminne
–  16  rubli;  opał  i  światło  –  18  rubli;
drzewo na grodzę i reparację budowli – 10
rubli;  procent od długów – 70 rubli;  sól,
żelazo, stelmach – 20 rubli; sługa – 35 ru-
bli; najem – 15 rubli; obuwie i odzież – 40
rubli; wydatki nadzwyczajne  40 rubli. Ra-
zem wydatki – 264 ruble. Przychód – 244
ruble. Wydatki – 264 ruble. Brakujące  ru-
bli 20 pokrywa z pracy osobistej – obecnie
z  pensji  jako  ławnik.  Zanim  pełnił  ten
obowiązek,  kuźnia  dawała  większy  za-
robek (do 200 rubli), co pokrywało wydat-
ki i niedobory.

[Określenie miar: centnar (cetnar)
= 50  kg, garniec = 1/32  korca,  korzec =
128 litrów, kwarta = 1 litr, łokieć (rosyjski,
obowiązujący  w  Królestwie  Polskim  od
1848 roku) = 0,474 metra, morga (dawniej
mórg  nowopolski)  =  0,55976  ha,  pręt  =
1/300 morgi]

Henryk Wiercieński
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Spław drewna pod Janowcem, rycina J.Felarowskiego z 1880 r.

Rodzina Turskich z Zarudek, fotografia z około 1917 roku. Od lewej: Janina (1911-1991) po mężu Pawłowska; Konstancja (1882-
1969) żona Franciszka Turskiego (1875-1956) nieobecnego na zdjęciu – jako żołnierz carski był w niewoli niemieckiej; Ignacy

(ur.1913) ożeniony z Janiną Przychodzeń; Stanisław (1905-1993) ożeniony z Czesławą Kołodziejczyk; Feliksa (1902-1991); Julia
(1909-1980); Władysław (1907-1966) ożeniony z Anielą Czarnecką.
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Henryk Plis, plutonowy strzelec radiotelegrafista
(1920-1941)

(Od  Redakcji:  w numerze  stycz-
niowym  „Powiśla  Lubelskiego”  z  2004
pisaliśmy  o  mieszkańcach  Powiśla,
ofiarach II wojny światowej. Na nasz apel
o  uzupełnienie  listy  zabitych  od-
powiedziało już wiele osób. Dziś publiku-
jemy fragmenty dwóch tekstów o żołnierzu
słynnego Dywizjonu 304 opublikowanych
w  „Historycznym  Biuletynie  Lotniczym”
Klubu Miłośników Lotnictwa Polskiego w
Łodzi  z  czerwca  2003  roku.  „Biuletyn”
udostępniła nam pani Joanna Kuś z Wil-
kowa.)

Plis Henryk urodził się 28 czerw-
ca 1920 roku w Wilkowie nad Wisłą, pow.
Puławy, gdzie ukończył szkołę powszech-
ną.  Wstąpił  do  Szkoły Podoficerów Lot-
nictwa dla  Małoletnich  w Bydgoszczy w
1937 roku i ukończył szkołę kursem przy-
spieszonym w Krośnie w 1939 roku jako
radiotelegrafista.  Wybuch  wojny  we
wrześniu 1939 roku wstrzymał dalsze wy-
szkolenie  w  szkole  i  z  większością
uczniów został  ewakuowany z  Łucka  do
Rumunii.

Przez Bejrut i Aleksandrię dostał
się 14 stycznia 1940 roku do Francji. Zgło-

sił  się  na  wyjazd do  Wielkiej  Brytanii,
przybywając tam 29 lutego. 12 czerwca
rozpoczął kurs radiotelegrafisty w Bazie
w Blackpool.  W okresie  od 7 listopada
do 6 stycznia 1941 roku przechodził wy-
szkolenie na strzelca samolotowego w 4
Szkole Strzelców Samolotowych (AGS).
Końcowe  wyszkolenie  otrzymał  w  18
Jednostce  Wyszkolenia  Bojowego
(OTU)  i  7  kwietnia  został  wcielony do
304  dywizjonu  bombowego.  Zginął  20
października w locie bojowym na Ham-
burg. W drodze powrotnej nadał „SOS”
o  godzinie  20.29  i  podał,  że  silnik
samolotu  został  uszkodzony  w  okolicy
Heligolandu. Inny samolot widział w tej
okolicy rakietę alarmową.

Został  odznaczony  trzykrotnie
Krzyżem  Walecznych  i  Medalem  Lot-
niczym.  Dalsze  szczegóły  zaginięcia
można znaleźć w rozkazie Ministerstwa
Lotnictwa Brytyjskiego Nr P-363149/41.

Zginął  w  samolocie  „Welling-
ton”  nr  N-2852,  z  lotniska  Lindholme.
Miejsce grobu nieznane.

(biogram z:  M.Hasiński  Szkoła
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich,
Poznań 1992).

[...]Od  chłopięcych  lat  Henryk
wyróżniał  się  wyraźnie  z  grona  swoich
rówieśników.  Należał  do  najlepszych
uczniów  miejscowej  szkoły,  zdradzając
przy tym niezwykłe zainteresowanie lot-
nictwem. Nikt jednak nie wierzył, ażeby
kiedykolwiek  udało  się  Henrykowi zre-
alizować  swoje  chłopięce  marzenia.
Rzeczywistość tamtych lat był przeraża-
jąco  realna,  szczególnie  w  wymiarze
rodzinnej  wsi  Wilków.  A  jednak
marzenia  młodego  Henryka  stały  się
rzeczywistością i trudno doprawdy prze-
sądzać co w większym stopniu zadecydo-
wało  o  tym.  Młody  chłopak  był  nad-
zwyczaj zdolny ale i uparty, ojciec zaś w
głębokim rozsądku rozumiał, że dla syna
więcej niż przeciętnego, nie ma szans w
Wilkowie na stworzenie sensownej per-
spektywy życiowej.

Tak  czy  owak,  liczący  17  lat
Henryk, po złożeniu przez ojca kaucji, w
niebagatelnej  jak  na  owe  czasy kwocie
300 złotych, został  przyjęty 20 sierpnia
1937  roku do  szkoły Podoficerów Lot-
nictwa  dla  Małoletnich  w  Bydgoszczy.

W życiu chłopaka wiejskiego, z dalekiego
Wilkowa, rozpoczął się okres intensywnej
nauki w zawodzie lotnika i specjalności ra-
diotelegrafisty.  Przebywał  kolejno  w
Świeciu nad Wisłą,  a  następnie,  po prze-
niesieniu szkoły w Krośnie. Tam zastał go
wybuch wojny 1939 roku. [...]

[W czasie wojny Henryk Plis pisał
dziennik,  oto  kilka końcowych jego frag-
mentów:]

18 luty [1941]  (niedziela). Wsta-
łem o  godz.  8.30.  Byłem na  mszy św.  w
hangarze.  Przypomina  mi  się  zaraz  Pol-
ska.  Ojczyzna  droga.  Przyzwyczaiłem się
teraz  do  ciągłej  wędrówki.  Wypada  mi
ciągle  ta  nasza  wojskowa  piosenka  „My
jak ptacy  na wędrówce, dziś tu, jutro na
placówce”. Jadę do Anglii, może do Fin-
landii. [...]  Jednak de facto zdecydowany
jestem iść na kurs strzelców. Nie wiem jak
jest  z  rodzicami,  ale  jednak  wszystko
poświęcę, aby bombardować Niemcy. Jak
oni bezczelnie bombardowali naszą droga
Ojczyznę. Kiedy my tułacze powrócimy na
rodzinne rubieże? Jeszcze Polska nie zgi-
nęła... [...]

6  maj  (wtorek).  Była  wyprawa
nad kanał – nie wróciła załoga.

8 maj (czwartek). Miałem trochę
zajęcia do obiadu. Po obiedzie nic. Jestem
w domu, nie piszę nigdzie. Leci wyprawa.

28 maj (środa). Rano jedna zało-
ga nie powróciła, a między innymi Józef.

25 lipiec (piątek). Urlop.
12  sierpień  (wtorek).  Byłem nad

Essen,  przy  powrocie  silnik  nawalił  nad
Anglią. 3 skaczemy, wylądowaliśmy około
godziny 2 w nocy.  Śpimy u Czechów. Po
obiedzie  pojechaliśmy  do  Hamington  po
maszynę. Pogoda dobra. Śpimy tam.

Ilość lotów bojowych wykonywa-
nych  przez  Dywizjon  304  gwałtownie
rośnie.  W  lipcu  1941  roku  jest  już  52.
Rośnie też ilość niemieckich miast, w które
trafiają  celnie  polskie  bomby.  Ogółem w
1941  roku  dywizjon  wykonał  214  lotów
bojowych  w  czasie  1202  godzin.  Straty
jego  wyniosły  47  poległych  lotników.
Wśród  nich  znalazł  się  również  sierżant
Henryk Plis. [...]

(z  opracowania  Bogdana
Gołębiowskiego opublikowanego w „Gło-
sie Edy”, nr 17 (43)).
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Zjazd rodziny Władysława Kleniewskiego

Władysław Kleniewski (1844-1912)
 

Maria z Grzybowskich Kleniewska,
żona Władysława (1857-1935)

Władysław  Kleniewski,  starszy
syn Franciszka i brat Jana, dostał po po-
dziale z bratem 1/3 dóbr opolskich, za to z
pałacem w Niezdowie i bardziej uprzemy-
słowioną. 

Miał  13  dzieci,  6  synów  i  7
córek.  Jeden  z  synów  umarł  w  dzieci-
ństwie,  dwóch  zginęło  w  latach  1915-
1920, jeden umarł bezdzietnie. Dwie córki
wstąpiły do klasztoru. Na zjazd przyjecha-
li  więc  potomkowie  jego  5  córek  i  2
synów.

Pomysł  zjazdu  w tym roku  po-
wstał z propozycji Juliusza Bęskiego i on
wystarał się o adresy wszystkich członków
rodziny, ułożył wzór zaproszeń, a co naj-
trudniejsze  i  najwięcej  czasu  mu zajęło,
ułożył  i  ręcznie  zrobił  drzewo  genealo-
giczne rodziny Kleniewskich w 40 egzem-
plarzach w małym, bardzo pomysłowych
układzie.  W  organizacji  zjazdu  na  daw-
nych  dobrach  opolskich  wzięła  udział
rodzina Wandy Marczewskiej z Rudy pod
Opolem (córka Elżbieta z mężem Piotrem
i synowie: Mariusz i Krzysztof).

W ostatnich dniach lutego zostały
wysłane do 84 osób zaproszenia. Rodziny
mieszkające w kraju, Anglii, Niemczech i
Holandii,  jeśli  nie  mogły  przyjechać  w
komplecie,  przysłały  swoich  przedstawi-
cieli. Nie przyjechały z różnych powodów

rodziny mieszkające na stałe w Australii,
Kanadzie, Stanach, Paryżu.

Zjazd był zorganizowany w pen-
sjonacie  „Bajka”  w  Trzebieszy  znaj-
dującej się 4 km od Niezdowa, t.j. pałacu
rodzinnego. Rozpoczął się 24 maja kola-
cją. Wzięło w nim udział 50 osób z rodzi-
ny i  6  towarzyszących (narzeczeni,  dalsi
kuzyni). Następnego dnia w kościele para-
fialnym w Opolu został odprawiona Msza
Św. w intencji  żyjących członków rodzi-
ny. Potem nastąpił wyjazd na Powiśle do
dawnych dóbr Jana Kleniewskigo. 

Zatrzymaliśmy  się  w  Szczekar-
kowie  koło  pałacu,  gdzie  pani  dyrektor
spółki  obecnych  właścicieli  przeczytała
nam  historię  budowy  pałacu.  Następnie
pojechaliśmy do Zagłoby, dawnej cukrow-
ni  wybudowanej  przez  Jana  Kleniew-
skiego.  Dyrektor  przetwórni  opowiadał
nam wojenne i powojenne dzieje zakładu.
Z  Zagłoby  pojechaliśmy  do  kościoła  w
Dratowie  wybudowanego  przez  Marię  i
Jana  Kleniewskich.  Ksiądz  proboszcz
wszystkim obecnym ofiarował napisaną i
wydana przez niego książeczkę o historii
tego  kościoła.  Opuściliśmy  majątki  na-
leżące przed 1945 r. do Witolda Kleniew-
skiego najstarszego syna Jana i pojechali-
śmy przez Łaziska należące do jego córki
Haliny  Iłłakowiczowej,  do  Kluczkowic.

Zwiedziliśmy  pałac  wybudowany  przez
Jana  Kleniewskiego,  a  stanowiący przed
wojną  własność  Przemysława  najmłod-
szego syna Jana.

We  Wrzelowcu  pod  podłogą
kaplicy  są  złożone  trumny  zmarłych  z
rodziny Jana Kleniewskiego i  tu spoczy-
wają Maria i  Franciszek Kleniewscy. Na
wewnętrznych  ścianach  kaplicy  są
wmurowane  tablice.  Między  obiadem  a
kolacją  część  rodziny  odwiedziła  Marię
Wyrzykowską  (córkę  najstarszej  córki
Władysława),  która  ze  względu  na  stan
zdrowia  nie  mogła  uczestniczyć  w  zje-
ździe. Maria Wyrzykowska mieszka w od-
zyskanych w latach  90.  budynkach pod-
worskich w Rudzie pod Opolem.

W sobotę, 25 maja, objechaliśmy
część włości Władysława: Kulig  -  Lud-
miły Siekierzyńskiej,  Pomorze i Jankową
Lecha Kleniewskiego,  Kleniewo –  Kazi-
mierza,  Niezdów   -  Olchy,  Zajączków
Bogny Przegalińskiej, Grabówkę Bożenny
Kłobskiej. Młode pokolenie po raz pierw-
szy było w majątkach swoich rodziców. W
cukrowni,  wybudowanej  przy  dużym
udziale  rodziny Kleniewskich złożyliśmy
pisemny protest  przeciw jej  zamknięciu,
podpisany  przez  50  osób.  Po  obiedzie
byliśmy na Mszy Św. w Niezdowie, którą
odprawił  za  dusze  zmarłych  z  naszej
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rodziny w tutejszej kaplicy, jeden z księży
z parafii Opole ks. Zbigniew Kulik, który
bardzo ładnie przemówił do obecnych. Po
Mszy Św. oglądaliśmy wnętrze pałacu. Na
cmentarzu w Opolu byliśmy w grobowcu
pod kaplicą, w którym w niszach spoczy-
wają zmarli z rodziny Władysława. Część
rodziny leży na tym cmentarzu w swoich
grobach.

Następnego  dnia  rodzina  za-
częła  się  rozjeżdżać,  wstępując  jeszcze
na pożegnanie do mieszkających w Ru-
dzie Marii Wyrzykowskiej i Wandy Mar-
czewskiej  córek  Maksymiliana  Schoen-
netta  i  Wandy Kleniewskiej,  najstarszej
córki Władysława.

Zjazd  udał  się.  Wszyscy
uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Posta-
nowili takie zjazdy organizować co roku w
dniach od Bożego Ciała do niedzieli. Ten
zjazd zorganizowali seniorzy, przyszły ma
organizować średnie pokolenie.

Przed pałacem w Szczekarkowie.
 Pośrodku Juliusz Bęski z żoną Janiną

Uczestnicy zjazdu przy stawach na Bartkowym Ługu.

Wanda Marczewska

Spotkanie w Rudzie pod Opolem w 1758 roku

Młyn w Rudzie
Od redakcji:  opis  podróży  przez

lubelską  opolszczyznę  w  połowie  XVIII
wieku  przepisujemy  z  Diariusza  życia
mego Marcina  Matuszewicza,  Warszawa
1986, t. II, s.27-28:

„[...] dalej ruszyliśmy się w drogę
i w Kocku na noc stanęliśmy. Stamtąd po-
pasawszy  w  Kurowie,  nocowaliśmy  w
Mnichowie.  Tandem,  gdyśmy na  noc  je-
chali do Opola, przyjechaliśmy nad jezioro
wielkie,  na  którym młyn i  tartak  wielki.
Książe  ordynat  [klecki,  Józef  Radziwiłł]
jako  myśliwy pobiegł  z  fuzją  około  tego
jeziora,  a ja moją kolaską dalej jechałem.
Gdy przyjechałem pod młyn, zastałem tam
pod młynem stół na kilka osób pięknie na-
kryty  i  powiedziano  mi,  że  książę
Lubomirski, wojewoda lubelski, jadący na

dzień trzeci augusta do Warszawy, ma tu
jeść  wieczerzą  i  sama  ksężna  z  sta-
rościanką nowomiejską [Franciszką Kra-
sińską] ma tamże,  przeprowadzając  ksi-
ęcia,  jeść  wieczerzą.  Dalej  zatem poje-
chałem, ale  nie  ujechawszy staj  dwojga
spotkałem  jadące  księstwo  wojewodów
lubelskich  [Antoniego  Lubomirskiego
(1718-1782) i  jego żonę Zofię z  Krasi-
ńskich], z którymi gdy się  przywitałem,
obligowali mnie, abym się z nimi wrócił
pod młyn na wieczerzą.  Gdy się wróci-
łem  i  powiedziałem  księstwu  wojewo-
dom,  że  z  księciem ordynatem kleckim
jadę [w Krakowskie] do babki jego [He-
leny  Morsztynowej  z  Potockich]  woje-
wodziny inflantskiej, tedy księżna woje-
wodzina lubelska  pretendowała,  aby się
mogła widzieć z księciem ordynatem.

Pobiegłem do książęcia, ale ksi-
ąże  będąc  po  podróżnemu  ubrany  nie
chciał  iść,  a  tak powiedziałem księżnie,
że nie mogłem znaleźć księcia ordynata,
mocno zatem obligowała  księżna  woje-
wodzina, aby książe ordynat był u niej na
wieczerzy w zamku w Opolu.  Tandem,
gdy się rozjechali księstwo wojewodowie
lubelscy i my z księciem ordynatem sta-
nęliśmy w Opolu, tedy księżna wojewo-
dzina lubelska przysłała zaraz karetę po
księcia ordynata, zapraszając do siebie na

wieczerzą. Książe zatem, prędko ubrawszy
się,  ze  mną  i  z  księdzem  pijarem  [Wa-
lerianem]  Jasińskim  pojechał  do  zamku,
gdzie też obaczył Krasińską,  starościankę
nowomiejską,  synowicę księżnej  wojewo-
dziny lubelskiej, barzo piękną. [...]  Zaba-
wiliśmy  się  późno  w noc  po  wieczerzy,
tandem  książę  ordynat,  podziękowawszy
księżnej  za jej  respekt  i  pożegnawszy ją,
odjechał na miasto do stancji swojej, lubo
księżna  wojewodzina  w  pałacu  stancją
ofiarowała.

Dalej potem nazajutrz ruszyliśmy
się i przyjechaliśmy na popas nad Wisłę do
Piotrawina  wsi,  gdzie  święty  Stanisław,
biskup  krakowski,  wskrzesił  błogosła-
wionego  Piotrawina.  Poszliśmy  tam  do
kaplicy,  gdzie  grób  jest  tegoż  błogosła-
wionego, niegdyś wskrzeszonego Piotrawi-
na. Widzieliśmy tam siła obrazów małych,
malowanych, w kupie leżących, na których
łaski  i  cuda  za  intercesją  tegoż  błogosła-
wionego Piotrawina od Pana Boga pokaza-
ne są malowane. Polecaliśmy się i my wiel-
kiej tegoż błogosławionego od Pana Boga
przyczyny.

Tandem  pojechaliśmy  nad
wieczór  do  Winiar  do  Morsztynowej,
wojewodziny inflantskiej,  która  obaczyw-
szy swego wnuka bardzo kontenta była [...]
”.
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Nowa kapliczka w Podgórzu

Kaplica-ołtarz projektu Włodzimierza Górskiego Kapliczka wyrzeźbiona przez Dariusza Śliwę

29  czerwca  bieżącego  roku,  w
dzień  świętych Piotra  i  Pawła  (odpust  w
Podgórzu)  odbyło  się  poświęcenie  nowej
podgórskiej  kapliczki,  kapliczki-ołtarza.
Poświęcenia dokonał ksiądz administrator
parafii wilkowskiej  Krzysztof Szcześniak.
Kapliczkę  zbudowano  za  wiejskie
pieniądze, inicjatorem był Henryk Kuś. W
pracach  uczestniczyła  cała  społeczność
wiejska.  Kapliczkę-ołtarz  zaprojektował  i
wykonał podgórzanin Włodzimierz Górski.

Poświęcenie  nowej  kapliczki
zbiegło  się  z  dniem rozpoczęcia  procesu
beatyfikacyjnego  Ojca  Świętego  Jana
Pawła II.

Nowa kaplica stoi tuż obok starej
sprzed  pół  wieku.  Ta  pierwsza  została
zbudowana w 1953 roku, w czasie ostrych
represji  wobec  kościoła.  Powstała  z

inicjatywy mieszkańców Podgórza:  Sta-
nisława Saneckiego i Józefa Okonia. Wy-
murował ją  murarz Urbanek z Janowca.
Stamtąd  też,  w  tych  ciężkich  stalinow-
skich czasach sprowadzono cement na jej
budowę. Kupiono go od Kozłowskiego,
ówczesnego  właściciela  janowieckiego
zamku.  Patronów  kapliczki,  świętych
Piotra i Pawła, wskazał ksiądz proboszcz
profesor Józef Mazurek. Wewnątrz wisi
olejny  obraz  przedstawiający  patronów
(wzorowany  na  autoportrecie  Leonarda
da  Vinci).  Odpusty  w tamtych  czasach
były bardzo uroczyste. Wieczorami była
zabawa z tańcami na placu obok kaplicz-
ki.

Rok temu została postawiona w
Podgórzu na wzniesieniu „Pańska Góra”
jeszcze  jedna  kapliczka,  wyrzeźbiona

przez Dariusza Śliwę z Podgórza. Góruje
nad założoną poniżej winnicą. Przedstawia
dwoje świętych: Wincentego z Saragossy i
Urszulę  Ledóchowską  (1865-1939)
stojących u stóp krzyża. Została ukończona
22 stycznia 2004 roku, równo w 1700-ną
rocznicę męczeńskiej śmierci św. Wincen-
tego z Saragossy, patrona winnic i wino-
gradników.  Święta  Urszula  Ledóchowska
kanonizowana  przez  Jana  Pawła  II,  jest
patronką polskich ziemian. Poświęcenia tej
kapliczki  dokonał  17  sierpnia  2004  roku
dominikanin ojciec Marek Urbanowski w
towarzystwie   ks.  administratora  Krzysz-
tofa Szcześniaka.

Wojciech Włodarczyk
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