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Dwa publikowane w niniejszym numerze „Powiśla Lubelskiego” teksty rekonstruujące zrujnowany dom rodzinny 

– dwór w Kamieniu, są fascynujące nie tylko jako unikalny dziś dokument, ale także z racji objawionego fenomenu pamię-
ci, zakorzenionej, uporczywej obecności w nas samych czasów dzieciństwa - kształtowania się naszej świadomości. To 
bagaż niesiony potem przez całe życie. 
 Ernst Jünger w dziennikach z czasów drugiej wojny światowej, czasie wyjątkowej zagłady, zapisał taką refleksję o 
domu swego zmarłego właśnie ojca: „Dom jest naszą szatą, poszerzonym jestestwem, które my układamy wokół siebie na 
własną modłę. Kiedy umieramy, rychło zatraca się jego kształt – w taki sam sposób, w jaki traci go ciało. Tu jednak [w 
domu zmarłego] wszystko było jeszcze świeże, każdy przedmiot jakby postawiony przed chwilą”. 
 Dziś mierzymy się z innym rodzajem destrukcji. Pociągają nas zmiany, miraż nowości, skala niespotykanych 
wcześniej możliwości. Uśmiechają się do nas reklamy, krążą wokół nas, kuszą łatwymi sukcesami, mamy być centrum tego 
podobno lepszego, dynamicznego i szybko rozwijającego się świata. Ale jak bez historii i tradycji być sobą i budować 
przyszłość? 

Zamiast salonu (niegdyś centralnego miejsca domu, miejsca-sceny rodzinnych spotkań) mamy pokój do oglądania 
telewizji. Jego wygląd nie niesie w sobie rodzinnego przesłania, kształt domu i jego otoczenie przestaje być głębszym zna-
kiem naszego udziału w kulturze, nie umiemy go ani tworzyć, ani dostrzec, ani odczytać. I nie chodzi o pozycję określoną 
zasobnością kieszeni właściciela, tylko umiejętnością dodawania, gromadzenia, łączenia w spójnym, własnym przekazie, 
rodzinnego przesłania i charakteru miejsca. A przecież otaczająca nas rzeczywistość wciąż jeszcze jest pełna takich 
„przedmiotów jakby postawionych przed chwilą”, znaków naszych najbliższych. Ważnych wzorów. 
 Dwa porządki: pamięci i otoczenia, pejzażu. Czy to kapitał czy dług? 
 
 

Wojciech Włodarczyk 
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Pory roku 
 
Gdy wydłużają się dni, a coraz 

silniej operujące słońce topi zalegającą na 
polach okrywę śniegu, rolnicy zaczynają 
niecierpliwie oczekiwać wyjścia w pole. 
Naznaczony mitologiczną symboliką 
początku pierwszy wiosenny dzień pracy 
jest swego rodzaju zespoleniem człowieka 
z przyrodą, aktywnym włączeniem się 
jednostki w uniwersalny cykl narodzin, 
płodności, wegetacji i umierania. 
 Zasadnicze pytanie brzmi: Czy 
życie według pór roku przedstawia dziś 
sobą, w dobie cywilizacji informacyjnej, 
odrębną wartość egzystencjalną, czy też 
może stanowi tylko pewną skamielinę, 
prymitywny porządek narzucony człowie-
kowi przez władającą nim naturę? 
 Mieszkaniec miasta żyje kalenda-
rzowym rytmem tygodnia. Pracuje od 
poniedziałku do piątku, w sobotę i nie-
dzielę odpoczywa. Letnią porą wyjeżdża 
na dłuższy lub krótszy urlop. W unormo-
wanym prawnie terminie przechodzi na 
emeryturę i zmienia swój sposób przeży-
wania czasu. Taki jest podstawowy sche-
mat życia mieszkańca miasta. 
 Typowy polski rolnik nie daje 
sobie urlopu. I nie dlatego, że go na urlop 
nie stać, gdyż wielu rolników mogłoby 
pozwolić sobie na wyjazd w góry lub nad 
morze, a nawet zagranicę. Również nie 
dlatego, że uniemożliwia mu to brak cza-
su, gdyż gospodarka wiejska w zasadzie 
nie należy do najbardziej czasochłonnych. 
I nie dlatego wreszcie, by nie odczuwał 
potrzeby wypoczynku, gdyż często zdarza 
mu się być wyczerpanym pracą. 
 Po prostu urlop w przypadku 
człowieka żyjącego rytmem pór roku jawi 

się jako dziwactwo, coś wyjątkowo 
sztucznego. Urlop bowiem pomyślany 
został jako namiastka uczestnictwa czło-
wieka w cyklu pór roku i w tym sensie 
zapobiega całkowitemu wyalienowaniu 
mieszkańców miast z tysiącletnich po-
rządków i rytmów. Bez urlopu mieszka-
niec miasta byłby na stałe przypisany do 
miejsca zamieszkania (miejsca pracy) 
oraz kalendarzowego rytmu tygodnia. 
Rolnik włada swym czasem za przyzwo-
leniem natury, siłą rzeczy musi więc dy-
stansować się do tego typu namiastek. 
(Podobnie rzecz się przedstawia z emery-
turą - rolnik pracuje dotąd, dokąd pozwala 
mu na to stan zdrowia, choćby do późnej 
starości.) 
 Władanie czasem, jak każde 
władanie, nakłada na barki człowieka 
ogromny ciężar odpowiedzialności. Cza-
sem mieszkańca miasta włada jego praco-
dawca oraz kodeks pracy. Kodeks pracy 
rolnika ustanawia i normuje przyroda, ale 
bynajmniej nie tylko ona. Bywa, że przy-
roda nakazuje coś bezwzględnie, z do-
kładnością niemal do jednego dnia (tzw. 
kalendarium prac polowych), ale poza 
tym jest to prawodawca dość łaskawy. Im 
szerszy margines wolności w gospodaro-
waniu swym czasem ma rolnik, tym bar-
dziej zasadny wydaje się postulat godnego 
przeżywania czasu danego mu od Boga i 
natury. 
 W wielkoobszarowych gospodar-
stwach zbożowych cykl prac polowych 
można sprowadzić do kilkunastu tygodni 
w roku, a cała reszta byłaby czasem do 
wyłącznej dyspozycji producenta. Z kolei 
w gospodarstwach hodowlanych i mle-

czarskich nie ma praktycznie dnia w roku 
bez konieczności angażowania się w dzia-
łalność produkcyjną. Również sadownic-
two należy do stosunkowo bardziej czaso-
chłonnych dziedzin gospodarki wiejskiej. 
Generalnie jednak w skali roku mieszka-
niec wsi dysponuje większą ilością wol-
nego czasu od mieszkańca miasta. 
 Posiada to również swoje przeło-
żenie na kalendarz świąt kościelnych. Dni 
świątecznych w odmianie życia według 
pór roku jest po prostu więcej. Gdy 
mieszkańcy miast nawet z niedzielnego 
czasu sakralnego czynią świecki czas 
zakupów (nabywania dóbr), mieszkańcy 
wsi żyją ciągle w odwiecznym porządku 
sakralnym, ostro rozgraniczając czas 
święty od nieświętego. 
 Rzecz wygląda na paradoks, ale 
życie według pór roku stawia przed czło-
wiekiem większe wymagania niż życie 
rozpisane na identyczne tygodniowe od-
cinki. Rolnik w znacznej mierze sam 
organizuje swój czas i musi się w tym 
wykazać sporą samodyscypliną. Stawką 
jest życie godne, wypełnione pracą i tre-
ściami duchowymi. Jakże łatwo jest tu 
bowiem obsunąć się w marazm, abnegację 
i próżniactwo. 
 W państwie i społeczeństwie, w 
którym ludzie żyją w obu czasowych 
porządkach, tygodniowym oraz pór roku, 
istnieje z pewnością większy obszar wol-
ności, niż gdyby wszyscy wiedli egzy-
stencję wedle jednego ustalonego standar-
du. Nie zaprzecza to oczywistemu fakto-
wi, że miejskie wzorce życia zdobywają 
wieś szturmem. 

    Janusz Węgiełek - Las Dębowy 
 

 
 

Z krainy węgierek (część 2) 
 
(Od redakcji: znany ogrodnik 

Edmund Jankowski zwiedzał pod koniec 
czerwca 1879 roku Powiśle lubelskie na 
zaproszenie Jana Kleniewskiego. Swoje 
wrażenia opublikował w „Ogrodniku 
polskim”, nr 9 i 10 z 1879 roku. Część 
pierwszą wydrukowaliśmy w numerze 
styczniowym tegorocznego „Powiśla 
Lubelskiego”) 
 „Jakkolwiek sady przy chatach 
ciągną się już od samych Puław wzdłuż 
prawego brzegu Wisły, to jednak za stoli-
cę tej ich dziedziny uważać należy Zastów 

i Kępę Chotecką, dwie wsie położone już 
prawie na skraju żyznej doliny, która 
nieco wyżej zanika, wyparta wysokim, 
kamienistym brzegiem. 
 W miejscowości tej sady węgier-
kowe istniały już od niepamiętnych cza-
sów, lecz dopiero książęta Czartoryscy w 
końcu zeszłego wieku nadali nowy popęd 
rozwinięcia i powiększenia sadów, dostar-
czając włościanom dobrych (na owe cza-
sy) odmian owocowych i szczepków – a 
nawet gdzie prosta zachęta nie pomagała, 
zmuszając włościan do zakładania przy 

chatach sadów. Od owej to pory datują 
gruszki: bonkrety, duanny, jasne (białe) 
bery – jabłka poziomkowe i inne, które w 
pomieszaniu z brzączkami, francuskimi 
czubami, oraz z gruszek – z okręglichami, 
babami, pannami i berami sandomierski-
mi, stanowią obok śliwek główną podsta-
wę włościańskich sadów. 
 Od czasów tej dobroczynnej 
działalności Czartoryskich, zapanował 
wśród włościan Powiśla dobrobyt, niewi-
dziany w innych częściach kraju – który 
jednak rozciąga się tylko do gospodarniej-
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szych i oszczędniejszych, bo inni żyjąc 
nad stan, nie mogą się najczęściej wydo-
być z kleszczów lichwy. 
 Przejechawszy przez błonia po-
rosłe pięknymi trawami, ubrane szeregiem 
rozkosznych wierzb, przeszedłszy wał 
ochronny, zapuśćmy się w jedną ze wsi z 
sadownictwa słynących – przejdźmy 
opłotki Kępy Choteckiej. Chociaż z zasię-
gniętych informacji dowiedzieliśmy się, 
że jest tu przeszło 100 zagród, to jednak 
nie widzimy ich, stojąc w środku wsi – bo 
chaty i gospodarskie budynki, wszystko 
zasłonięte, jakby spowite w gaj drzew 
nieprzebitą stanowiący gęstwinę. W rze-
czy samej, wyraz „sad” w tym znaczeniu 
jakie mu zwykle nadajemy, nie daje się tu 
zastosować. Jest to po prostu bez ładu 
nasadzony zagajnik drzew różnych, mię-
dzy którymi liczbą przemaga węgierkowe 
pospólstwo, ponad którymi panują, niby 
wodzowie, omszone jabłonie schylające 
koronie głowę przed stuletnią gruszą, 
wielce ze swych wielmożnych kształtów i 
wzrostu, do dębu podobną. 
 O sadzeniu w linie, o jednostaj-
nych odstępach, o robotach właściwych 
drzewom w sadzie, niema tu mowy. Bóg 
dał wyborna ziemię; węgierki namnożyły 
się z korzeniowych odrostów, czasem 
przesadzonych, często pozostawionych 
tam gdzie wyrosły; od czasu do czasu na 
dziczku przeniesionym z lasu, zaszcze-
piono w szparę gruszę lub jabłoń jaką, ot i 
powstał sad. Wszystko tu zdaje się przy-
padkowe, losem a nie ręką ludzką roz-
mieszczone.  Jednakże sadownicy tutejsi, 
doszli przez praktykę do jednego odkry-
cia, tak ważnego, że powinno ono być 
przewodnią wskazówką dla wszystkich, 
którzy gdziekolwiek w surowszym klima-
cie zakładają sady. Oto gdy w całym kraju 
niema owoców z powodu nieprzyjaznej 
wiosny, na Powiślu węgierki udają się 
prawie zawsze, bo są posadzone tak gęsto, 
że się wzajemnie osłaniają. Często po-
między dwoma sąsiednimi drzewkami 
niema więcej nad 2 łokcie przestrzeni, 
więc wybiegają jedne ponad drugie, wy-
soko dopiero tworząc zielone kopułki – 
ale się za to nakrywają wzajemnie i bronią 
swe kwiaty od deszczów, wiatrów i zim-
na. Wynika z tego dojrzewanie owoców 
niejednoczesne, niby na kategorie rozło-
żone. Gdy górne, wystawione na słońce są 
już zupełnie dojrzałe, to niżej położone 
zaczynają dopiero nabierać fioletowej 
barwy, a wiszące pod spodem liściowej 
kopuły, jeszcze są zielone. Takie dojrze-
wanie miesiąc i więcej trwające, ułatwia 
zbiór, który inaczej byłby bardzo kłopo-
tliwy. (przypis: Zalecając niejako gęste 
sadzenie drzew, musimy ostrzec czytelni-
ka, że na uboższych ziemiach – niepowi-

ślańskich, niepodobna bez szkody sadzić 
co 2-4 łokci, nawet węgierek. Mniej żyzna 
ziemia, nie jest w stanie wyżywić drzew 
tych i ich owoców przez dłuższe lata; ale 
w każdym razie osłanianie sadów dzikimi 
drzewami, oraz sadzenie węgierek i wi-
sien kwaśnych co 6 łokci zalecić można. 
Grusze, jabłonie i czereśnie, jako wytrzy-
malsze na niepogody w czasie kwitnienia, 
sadzić trzeba podług reguł, to jest znacz-
nie rzadziej.) 
 

 
Edmund Jankowski 

Włościanie prawie nigdy nie wy-
dzierżawiają swych sadów żydom. Wę-
gierki jeżeli wielki urodzaj, suszą i wy-
czekują dobrej ceny; jabłka i gruszki 
przewożą krypami do Warszawy lub też w 
solówkach rozwożą do pobliskich dwo-
rów i miasteczek, a nawet do Lublina. 
Tym sposobem najkorzystniej spieniężają 
swój towar. 
 Pomiędzy najzamożniejszymi 
właścicielami sadków, wskazano nam 
gospodarza Fałka. Poczekaliśmy na niego 
chwilę zabawiając się rozmową z rozsąd-
ną Fałkową, chwaląc jej ładne pyzate 
chłopaki, oglądając obrazki wcale znośne, 
którymi obwieszono ściany chaty, z przy-
jemnością rozpatrując się w sprzętach, 
zdradzających pewną swego rodzaju za-
możność – gdy wtem nadszedł i gospo-
darz. Trzeba było widzieć z jaką dumą 
oprowadzał nas po swoim ogródku, jak 
pysznił się z drzew niektórych, co je po 
ojcach jeszcze odziedziczył! Naturalnie 
żeśmy go wypytywali o różne szczegóły, 
z których pokazało się, że urodzaj na 
owoce jest dla mieszkańców Powiśla 
prawdziwą Bożą manną. Pomiędzy inny-
mi np. pokazał nam Fałek przy domu 
wielką jak dąb gruszę, zapewne miejsco-

wej odmiany, którą nazwał Okręglichą. 
Rodzi ona małe, okrągłe gruszeczki, doj-
rzewające we wrześniu, którymi też była 
w tym roku oblepiona – i wygląda raczej 
na drzewo dzikie, niż na szlachetną od-
mianę. Opowiadali nam Fałek i jego ro-
dzina, że w roku zeszłym zebrali z tej 
gruszki 12 solówek owoców, za które 
wzięli po rubli srebrnych 5; ogółem więc 
rubli srebrnych 60 dochodu z jednego 
drzewa! Twierdzili też, ze urodzaj w roku 
bieżącym nie mniejsze rokuje nadziej. 
Gdyśmy tak bajecznemu dochodowi wy-
dziwić nie mogli, posłano nas do jednego 
gospodarza na przyległej wsi Zastowie, 
równie, a może więcej w sady obfitującej. 
Tu słyną jako bogacze, Dyka i Turski 
Feliks. Szczególniej zalecano nam tego 
ostatniego, opowiadając cuda o jego do-
chodach. Spodziewaliśmy się znaleźć coś 
nadzwyczajnego, tymczasem zastaliśmy 
sad jak inne, równie gęsty, równie niepo-
rządny, tylko w grusze zamożniejszy. 
Cała przestrzeń, którą sad zajmuje, nie 
wiele musi przenosić morgę dużej miary; 
oprócz węgierek i kilka grusz panien, 
naliczyliśmy tu 55 drzew gruszowych 
odmiany baby, dużych już i obficie owo-
cem okrytych. Za ten sad dawali w roku 
bieżącym żydkowie dzierżawy sześćset 
pięćdziesiąt pięć rubli, i wymiar, szaco-
wany przez właściciela na rubli trzydzie-
ści. Czyni to około rubli srebrnych 600 
dochodu z morgi gruntu, na którym nie 
orze się, ani sieje. Cyfry te sprawdziliśmy 
u sąsiadów. 

- Kiedyż wydzierżawiliście ży-
dom wasz sad? 

- Ja go tam nie chciałem wy-
dzierżawić za tę cenę, bom sobie obliczył, 
że jeżeli sam owoc sprzedam, to najmniej 
100 rubli więcej zarobię – tak nam odpo-
wiedzieli Turscy, na pytanie. 

Cyfry te dosyć wymownie prze-
mawiają, o potrzebie rozpowszechnienia 
sadów w miejscowościach przyjaznych. 

Na zakończenie pobieżnej tej 
wędrówki po sadach powiślańskich do-
dajmy, że takich miejscowości jak Zastów 
i Kępa Chotecka, na całym Wisły wybrze-
żu znajdzie się niemało. Wszystkie one 
powinny być już do dziś dnia sadami – a 
jeżeli tego dotąd nie uczyniono, to należa-
łoby dłużej nie zwlekać. Przede wszyst-
kim włościanie okolic Puław powinni 
oddać kilku swych synów na naukę do 
dobrych ogrodników, gdzie się nauczą 
pielęgnowania szczepków w szkółce i 
racjonalnej hodowli drzew już na miejscu 
posadzonych. Obywatele zaś posiadający 
ziemię na Powiślu, znaczne osiągnąć 
mogą korzyści przez założenie węgierko-
wych sadów i wierzbowych koszykar-
skich plantacji. Wskazówki jakie im dać 
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możemy, zamykają się w kilku słowach: 
Do sadzenia używać węgierek włoskich, 
szczepionych na zwykłych, bo węgierki 
włoskie (Fellemberg) większe są i wcze-
śniejsze od zwykłych, w niczym nie ustę-
pują im pod innymi względami. W braku 

tej odmiany, sadzić drzewka wyprowa-
dzone z nasienia węgierek zwykłych, a nie 
z pijawek korzeniowych otrzymane. Pi-
jawki mają nieznośną wadę wypuszczania 
na nowo korzeniowych odrostków. Wę-
gierki sadzić należy rzędami w piątkę, co 

6 łokci odległości – przez co się i trawy 
nie traci, bo koszenie pod takimi drzewa-
mi jest możliwe. Na koniec pomiędzy 
śliwami można by sadzić grusze z odmian 
wytrzymałych i już wypróbowanych.” 

Edmund Jankowski 
 

O Kamieniu Cywińskich - uzupełnienia 
 

 
Niemiecka  mapa sztabowa z 1914 roku 

 
Po wydrukowaniu artykuły „Cy-

wińscy, właściciele Kamienia i Piotrawi-
na” („Powiśle Lubelskie” nr 4(13) z paź-
dziernika 2005 roku) otrzymaliśmy sporo 
nowych informacji i materiałów dotyczą-
cych tej zasłużonej rodziny. Pan Andrzej 
Przegaliński, którego krótką notkę o nie-
znanym dokumencie związanym z Głod-
nem i Ludomirem Cywińskim poniżej 
drukujemy, zwrócił nam uwagę na tekst 
tego ostatniego Wspomnienia z lat ubie-
głych drukowany w piśmie „Wieś i dwór” 

w 1912 roku w numerach: 1 (s.12-13), 2 
(s.19-22), 3 (s.16-18), 4 (s.19-21) i 5-6 
(s.33-43). Wspomnienia dotyczą głównie 
udziału Cywińskiego w powstaniu stycz-
niowym, ale jest tam też dużo informacji 
o rodzinie, warto więc będzie w przyszło-
ści je przypomnieć. Pierwszy odcinek 
wspomnień ilustrowany był współczesną 
fotografią Ludomira, którą tu zamiesz-
czamy. Drukujemy też sztabową mapę 
niemiecką z 1914 roku ukazującą ówcze-

sne majątki Cywińskich: Raj, Piotrawin i 
Kamień.  

Pani Teresa Cywińska-Lewicka z 
Warszawy, córka ostatniego właściciela 
Kamienia Andrzeja Cywińskiego, napisa-
ła specjalnie dla nas wspomnienia o swo-
im domu rodzinnym, przekazała unikalne 
zdjęcia i informacje związane z wyglądem 
i funkcjonowaniem nieistniejącego już 
dworu i folwarku w Kamieniu. To kolejny 
bezpowrotnie zniszczony w czasach PRL 
zabytek Powiśla lubelskiego.  
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Ludomir Cywiński 

 
Od pani Teresy Cywińskiej-

Lewickiej otrzymaliśmy też 2 wycinki 
prasowe z 18 stycznia 1936 roku informu-
jące o tragicznej śmierci jej ojca Andrzeja 

Cywińskiego, właściciela Kamienia. „Do-
bry Wieczór – Kurier Czerwony” donosił: 
„W Hotelu Bristol zdarzył się niezwykły 
wypadek. Zamieszkały tam obywatel 
ziemski z Lubelszczyzny p. Andrzej Cy-
wiński, powrócił wczoraj z „Adrji” o g. 8 
rano, kupił sobie w kiosku hotelowym 
gazety oraz papierosy i udał się na spo-
czynek. W dwie godziny później ciszę 
korytarza hotelowego rozdarł przeraźliwy 
krzyk. Po otwarciu drzwi pokoju Nr 113, 
w którym mieszkał p. Cywiński, zastano 
go w płomieniach. Powodem straszliwego 
wypadku był papieros. Pan Cywiński 
powróciwszy do numeru położył się do 
łóżka i paląc papierosa usnął. Od niedo-
pałka, który wypadł z usta, zajęła się ko-
szula i pościel. Gdy obudził się całe łóżko 
było w ogniu a on sam uległ strasznemu 
poparzeniu, Jedna ręka przedstawiała 
wielką ranę, silne poparzenia widniały na 
szyi, za uszami, na piersiach. Przewiezio-
no go do zakładu ś. Józefa przy ul. Hożej. 
Mimo zabiegów Cywiński zmarł.” Nato-
miast „Kurier Warszawski” podawał na-

stępujące szczegóły: „Papieros przyczyną 
śmierci. Dnia 15 b.m. przybył do War-
szawy Andrzej Cywiński, lat 27, właści-
ciel majątku Kamień w powiecie opol-
skim i zatrzymał się w hotelu Bristol. 
Wieczór Cywiński spędził ze znajomymi i 
powrócił do hotelu nad ranem. W dwie 
godziny później służba hotelowa usłyszała 
przeraźliwy krzyk Cywińskiego wzywają-
cego ratunku. Po wyważeniu drzwi ujrza-
no Cywińskiego, słaniającego się na no-
gach – na nim paliła się koszula, na łóżku 
tliła się również pościel. Służba pośpie-
szyła z pomocą. Wezwano Pogotowie 
prywatne, które przewiozło Cywińskiego 
w stanie bardzo groźnym do zakładu św. 
Józefa. Około godziny 11-ej wieczorem  
Cywiński w strasznych męczarniach 
zmarł. Powodem strasznego wypadku był 
papieros. Cywinski położył się do łóżka i 
zasnął trzymając zapalonego papierosa w 
ustach. Od żarzącego się papierosa zapali-
ła się pościel i bielizna.” 

Wojciech Włodarczyk 
 

 

O Świdach z Głodna i Wierzchowisk raz jeszcze 
 

W minionym roku w numerze 4 
„Powiśla Lubelskiego” ukazał się artykuł 
mojego autorstwa przedstawiający dzieje 
rodziny Świdów. W oparciu o pozyskane 
ostatnio materiały, chciałbym pokusić się 
o uzupełnienie tekstu o kilka istotnych, w 
moim mniemaniu, informacjami, które 
poszerzają nieco stan naszej wiedzy o 
ziemiańskich rodach powiślańskiej Lu-
belszczyzny. 

 We wspomnianym wyżej tekście 
napisałem, że Świdowie – Gustaw i Maria 
z Przewłockich, do roku 1900 dzierżawili 
donacyjny majątek Głodno w powiecie 
puławskim. W tymże roku przenieśli się 
wraz z dziećmi do zakupionych wówczas 
dóbr Wierzchowiska w powiecie janow-
skim opuszczając na zawsze powiślańskie 
strony. Jawi się w tym miejscu pytanie: 
kto w takim razie został kolejnym dzier-
żawcą rzeczonej donacji ?   

Jak wynika z umowy przed-
wstępnej zawartej dnia 10 V 1900 roku 
między Gustawem Świdą a Władysławem 
Cywińskim, reprezentującym najpewniej 
ojca Ludomira - właściciela dóbr Kamień 
i Piotrawin w tymże powiecie, Świda z 
dniem 1 czerwca 1900 roku odsprzedawał 
dzierżawę Głodna Cywińskim (zgodnie z 
warunkami dawnego kontraktu) na lat 11, 

za ogólną sumę 15 tysięcy rubli (płatnych 
ratalnie) wraz z żywym i martwym inwen-
tarzem. Spośród inwentarza przekazywa-
nego Cywińskim wyłączono m. in. wypo-
sażenie domu mieszkalnego i kuchni 
dworskiej, 7 koni cugowych z trojgiem 
źrebiąt, 3 klaczki i 2 kuce, starego buhaja, 
czarnego byczka i 8 jałówek, gęsi, 3 ma-
ciory i prosię, gołębie i połowę innego 
ptactwa, bryczkę, wózek i zaprzęgi cugo-
we, urządzenia sklepowe, meble Zofii 
Goniewskiej (matki Marii Świdowej) i 
nieznanej z imienia pani Jaworskiej, si-
kawkę z oprzyrządowaniem, 2 pługi, 2 
gwiazdy, 2 brony i 10 motyczek do bura-
ków oraz drzewo i bale, które nabywca 
zakupi po uprzednim oszacowaniu. Poza 
tym Cywiński zadeklarował się podnieść 
roczną ratę dzierżawną do wysokości 750 
rubli, po 5 latach do 800 rubli, po czym 
miał otrzymać zapewnienie przedłużenia 
dzierżawy na dalsze 12 lat z równocze-
snym podniesieniem raty o 10%, tj. do 
sumy 880 rubli rocznie. W dniu zawarcia 
umowy Cywiński przekazał Świdzie zada-
tek w wysokości 300 rubli oraz czek za-
stawny oprocentowany na 4 ½ % z bieżą-
cym kuponem opiewającym na 1000 ru-
bli. Zgodnie z umową Świdowie mieli 
prawo mieszkania we dworze do dnia 10 

VII 1900 roku. Kontrakt rejentalny mię-
dzy stronami należało spisać, kosztem 
nabywcy, w Warszawie przed dniem 1 VI 
1900 roku. 

Dnia 30 V 1900 roku Ludomir 
Cywiński złożył pisemną deklarację, iż w 
ciągu miesiąca przekaże Świdzie brakują-
ce 14 tysięcy rubli. Trzy dni później Świ-
da otrzymał zaliczkę w wysokości 1000 
rubli.  

Niestety, w tym miejscu „urywa 
się” nasza wiedza na temat ewentualnego 
posiadania bądź dzierżawienia Głodna 
przez rodzinę Cywińskich. Niejasności nie 
rozwiewają „Wspomnienia z lat ubie-
głych” Ludomira Cywińskiego opubliko-
wane w roku 1912 na łamach „Wsi i dwo-
ru” – autor bowiem ani razu nie wspomina 
o powiślańskim majątku. Cywińscy jako 
właściciele bądź dzierżawcy Głodna nie 
figurują również na liście właścicieli ma-
jątków ziemskich w guberni lubelskiej 
zamieszczonej w roku 1904 przez „Ka-
lendarz Ilustrowany. Pamiętnik Lubelski”. 
Nic na ten temat nie wiedzą również żyją-
cy potomkowie wymienionych wyżej 
rodzin. Rozwiązanie tej interesującej 
zagadki kryje się zapewne w księgach 
wieczystych majątku Głodno i tam należa-
łoby szukać stosownych wskazówek.   

Andrzej Przegaliński 
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Dwór w Kamieniu 

 
Kamień, plan parku z zabudową dworską i folwarczną, stan przed zniszczeniem. Rysowała Teresa Cywińska-Lewicka 

 
Stary murowany dwór w Kamieniu 

zbudowany w 1823 roku przed ówcze-
snych właścicieli Dębowskich, znajdował 
się dokładnie na osi drogi prowadzącej z 
Łazisk. Parterowy, dwutraktowy, przysa-
dzisty, z 4-kolumnowym gankiem wycho-
dzącym na podjazd od wschodu, miał w 
symetrycznej fasadzie po 4 okna i dwa 
flankujące całość niegdyś ośmioboczne 
alkierze. Przed i za dworem był park, 
całość otoczona była murem z powszech-
nego tu kamienia wapiennego. 

Prawdopodobnie w 1916 roku (taka 
data widniała na tympanonie od strony 
zachodniej) moi dziadkowie rozbudowali 
pierwotną bryłę dworu nadbudowując 
północny alkierz piętrem, przykrywając 
go neobarokowym hełmem (analogicz-
nym do alkierza południowego) i umiesz-
czając tam wieżę ciśnień oraz tworząc na 
pierwszym piętrze 4 pokoje z oknami 
wychodzącymi na Wisłę. Północny alkierz 
był podpiwniczony. 

Ta wymuszona koniecznością 
modernizacji dworu (kanalizacja i bieżąca 
woda) nadbudowa była być może związa-
na z połączeniem samego dworu długim, 

krytym korytarzem z znajdującą się od 
południa oficyną. W oficynie było dużo 
różnych pomieszczeń. Przede wszystkim 
znajdowała się tam kuchnia – królestwo 
sprowadzonych specjalnie do Kamienia 
kucharza Stanisława i „pani kucharzowej” 
jak ją nazywaliśmy. Było tam też ich 
mieszkanie, jedyne mieszkanie w oficy-
nie. W oficynie była ponadto pralnia ob-
sługiwana przez praczkę Majakową. Połą-
czenie oficyny z dworem wymagało 
zmiany kształtu jego dachu – został on 
nasunięty w kierunku południowym.  

Data „1916” na dworze od strony 
Wisły wskazuje, że właśnie wówczas 
dokonano całkowitej przebudowy elewa-
cji zachodniej - postawiono czterokolum-
nowy portyk z piaskowca w wielkim 
porządku, skrywający w głębi balkoniki 
dwóch z czterech nowych gościnnych 
pokoi. 

Powstał w ten sposób dwór o 
odmiennych elewacjach, skierowanych na 
dwa parki. Ten od wschodu, kończący się 
bramą wjazdową miał esowato wijącą się 
starannie zagrabioną aleję dojazdową. Z 
boku, od południa, wzdłuż kamiennego 

ogrodzenia, ciągnął się tam warzywnik - 
„regulówka” przylegający do oficyny 
(między kamiennym murem a oficyną 
znajdowała się jeszcze suszarnia chmielu), 
za którą rozciągało się ogrodzone ka-
miennym murem tak zwane „kurze po-
dwórko” sąsiadujące – też przez kamienny 
mur - z parkiem od strony zachodniej. 
Park od zachodu, kończący się drogą 
biegnącą wzdłuż uskoku niewysokiego 
tarasu wiślanego, miał na końcu kort teni-
sowy. To z tej strony na fotelach tarasu 
łączącego się z salonem odpoczywała 
rodzina, rozmawiano latem z gośćmi. 

 Po prawej stronie od głównej 
bramy wjazdowej (na czas wojny brama 
ta była zamknięta) wznosiły się zabudo-
wania folwarczne skupione wokół czę-
ściowo wybrukowanego podłużnego dzie-
dzińca. Na jego końcu stała rządcówka, w 
której mieszkał administrator Celejowski. 
Obok znajdowała się obora dworska, 
obora fornalska, kuźnia i budynek stelma-
cha. Bliżej wjazdu stała olbrzymia stodo-
ła, wozownia i stajnia cugowa na 5-6 
koni, którymi zajmował się Superson. 
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Przy drodze do Głodna i Zagłoby stał 
spichlerz. 

Za oborą rozciągał się teren go-
rzelni, którą kierował gorzelny, pan Wi-
towiak z Lublina. Był tam magazyn spiry-
tusu i drobne zabudowania.  

Przy warzywniku obok parku od 
strony Wisły stał dom ogrodnika Grabow-
skiego zajmującego się także oranżerią. 

Grabowski mieszkał razem ze swoją cór-
ką. Po lewej (południowej) stronie od 
założenia dworskiego, za wysokim ka-
miennym murem wzdłuż drogi prowadzą-
cej do Wisły stały czworaki. 

Na wejściowy ganek dworu pro-
wadziły cztery stopnie. Stąd przez prze-
szklone drzwi wchodziło się do holu, w 
którym były drewniane schody na piętro. 

Schody pokryte były czerwonym koko-
sowym chodnikiem. Po prawej stronie 
znajdowały się drzwi do kancelarii, na 
wprost, szerokie – do salonu, a na lewo – 
do jadalni. Na ścianach wisiały trofea 
myśliwskie. W holu znajdował się stół ze 
skórzanymi klubowymi fotelami. Był też 
telefon na korbkę, którym łączono się z 
centralą w Opolu. 

 

 
Dwór w Kamieniu od strony podjazdu, z widokiem na wieżę ciśnień  

(od południowego wschodu), fot. z końca lat 30. XX w 
 Salon w Kamieniu, fot. z końca lat 30. XX w 

 

 
Salon w Kamieniu, fot. z końca lat 30. XX w 

 

 
Dwór w Kamieniu od strony kortów tenisowych (od zachodu), fot. z końca 

lat 30. XX w

 
W salonie znajdował się forte-

pian, okrągły stolik z kanapą i dwoma 
fotelami. Na parkiecie leżał wspaniały 
dywan, na ścianach wisiały lustra i obrazy 
przywiezione przez Ludomira Cywińskie-
go z Francji. Przed ogromnym piecem 
ustawiano w czasie świąt Bożego Naro-
dzenia sięgająca sufitu choinkę. Pędzili-
śmy do niej zaraz po skończonej wigilii 
sprawdzić prezenty „przynoszone przez 

aniołki”. Z salonu trzema porte-fenetrami 
można było wyjść na taras. 

W jadalni o wymiarach mniej 
więcej 14x8 m stał pośrodku długi stół z 
krzesłami, wielki kredens i stół-pomocnik 
do bezpośredniego podawania potraw. W 
części bliższej holu w jednym rogu jadalni 
stał wielki zegar, a w drugim mały stolik 
dla dzieci. Nad tym stolikiem wisiał wiel-
ki portret Ludomira. Między oknami były 

wielkie sięgające posadzki lustra z konso-
lami. 

W kancelarii stało biurko (mię-
dzy oknami) i szafy z dokumentami. Tu 
nasz ojczym „stryjeczek” przyjmował 
pracowników majątku. Za kancelarią 
znajdował się pokój gościnny. W czasie 
okupacji mieszkały tam panie Dziedu-
szyckie. Obok w alkierzu - wieży ciśnień 
był holl i gościnna łazienka. 
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Między jadalnią a salonem usy-
tuowany był gabinet z biurkiem pana 
domu, kanapą i biblioteką zapełniającą 
książkami całą jedną ścianę. Z salonu 
prowadziły drzwi do sypialni rodziców. 
Były przy niej garderoba („ciemny kory-
tarz”) i ubieralnia, z której wchodziło się 
do łazienki. Z łazienki można było wyjść 
na drewniany, zielony, pięknie rzeźbiony 
ganek, który prowadził w stronę folwarku. 
Ganek był prawdopodobnie pozostałością 
sprzed przebudowy w 1916 roku. 

Nasz dziecinny pokój znajdował 
się za jadalnią. Był umeblowany na biało: 
komoda, okrągły stół pod wiszącą lampą i 
dwa łóżeczka z siatką. Razem z nami 

spała panna Marysia. Z naszego pokoju  
można było przedostać się do kredensu, 
gdzie spał lokaj, pan Rzyski. Był tam stół 
do czyszczenia lamp naftowych i kuchnia 
do podgrzewania posiłków. W kredensie 
było też legowisko naszego ukochanego 
doga „Groma” zaprzęganego przez nas w 
czasie zimy do sanek. Z kredensu wycho-
dziło się na długi kryty korytarz do kuchni 
w oficynie. W kredensie Rzyskiego był 
też specjalny otwór do podawania potraw 
do drugiego kredensu, skąd przenoszono 
je już bezpośrednio do jadalni. W tym 
drugim kredensie były drzwi do dwóch 
dodatkowych pokoi. Ich okna wychodziły 
na park od strony Wisły. W jednym 

mieszkała nasza nauczycielka francuskie-
go, pani Lipnicka, drugi był pokojem 
służby.  

Na piętrze, dokąd wchodziło się z 
hollu wejściowego lub po schodach z 
krytego korytarza od strony oficyny, był 
długi korytarz. Na jednym jego końcu 
znajdowała się łazienka (nad łazienką 
rodziców), na drugim pokój służbowy 
(nad drugim kredensem). Wzdłuż koryta-
rza, systemem hotelowym, były cztery 
drzwi prowadzące do czterech, numero-
wanych nowych pokoi gościnnych. Dwa z 
nich miały balkoniki z widokiem na park i 
Wisłę. 

 
Plan parteru dworu w Kamieniu wraz z wyposażeniem, stan przed zniszczeniem. Rysowała Teresa Cywińska-Lewicka. A – taras od 

strony Wisły; B – ganek wejściowy; 1 – holl wejściowy; 2 – salon; 3 – gabinet; 4 – sypialnia państwa Cywińskich; 4B – garderoba; 5 
– jadalnia; 6 – kancelaria; 7 – pokój gościnny; 8 – łazienka; 9 – holl pod wieżą ciśnień; 10 – łazienka gościnna; 11 – zielony drew-

niany ganek; 12 – pokój nauczycielki pani Lipnickiej; 13 – pokój służbowy; 14 – kredens; 15 pokój dziecinny; 16 – kredens; 17 kory-
tarz do kuchni i oficyny 

Teresa Cywińska-Lewicka 
 

 

Ostatnie lata w Kamieniu 
 
 Dzieciństwo w Kamieniu w 
przededniu II wojny światowej pozosta-
je w mojej pamięci jako okres spokoju i 
beztroski. Mną i moją dwa lata młodszą 
siostrą Izabelą opiekowała się panna 
Marysia, która mieszkała razem z nami. 
Miałyśmy sześcioboczny pokój – połu-
dniowy alkierz na parterze. Sypialnia 
naszej matki Elżbiety i ojczyma, „stry-
jeczka” Stanisława Cywińskiego (1911-
1981), znajdowała się w przeciwległym 
końcu dworu. Okna naszej sypialni 
wychodziły na park od strony podjazdu. 
Na starannie przystrzyżonym trawniku, 

pośrodku którego znajdował się zegar 
słoneczny, ogrodnik Grabowski, „stary 
Grabcio” ustawiał przynoszone na lato z 
oranżerii drzewka cytrusowe w drew-
nianych donicach. Trawniki z kępami 
drzew kończyły się obsadzonym krze-
wami murem, za którym biegła droga z 
Opola i Łazisk do Piotrawina. Wzdłuż 
drogi umieszczone były tory kolejki 
wąskotorowej (krótka ich odnoga pro-
wadziła też na nasz folwark), po których 
konie ciągnęły wagoniki z burakami do 
cukrowni w Opolu. Jednak już przed 
wojną linia nie była używana. 

W naszego pokoju można było 
wyjść do kredensu i do jadalni. W poko-
ju kredensowym mieszkał lokaj Stani-
sław Rzyski. Nie pochodził z Powiśla. 
Ponieważ we dworze nie było elek-
tryczności, zajmował się on także cią-
głym czyszczeniem lamp naftowych. W 
kredensie był właśnie duży stół, na któ-
rym je ustawiano. Pokojową była przy-
chodząca ze wsi Gienia Pucicka, ze wsi 
pochodziły też służące, np. Weronka. 
 Poza zabawami z ukochaną 
„prabusią” Wandą, babką ojca i ojczy-
ma (z domu Rudzką z majątku Jelcza 
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pod Krakowem, po mężu Grodzińską, 
urodzoną w 1863 roku), której pokój 
wypełniony był dla nas tajemniczymi 
pamiątkami, chodziliśmy na spacery: do 

nieistniejącego już dziś „wysokiego 
drzewa” na drodze w kierunku Łazisk i 
do „borku”, naszego lasu przy drodze w 
stronę Głodna. W lecie schodziliśmy na 

kąpiele na piaszczyste wiślane łachy. Tę 
wiejską idyllę przypominają zachowane 
zdjęcia, nasza matka lubiła fotografo-
wać. 

  
Dwór w Kamieniu od strony podjazdu (widok od wschodu), fot. z końca lat 30. XX w. 

 
 Co niedziela jeździliśmy powo-
zem na mszę do kościoła w Piotrawinie. 
Zajmowaliśmy kolatorskie ławki, rodzi-
na z Piotrawina po jednej, my z Kamie-
nia po drugiej stronie ołtarza. Po mszy 
spotykaliśmy się na herbatce w piotra-
wińskim dworze. Rodzice często przyj-
mowali najbliższych: z Raju, Piotrawi-
na, Łazisk. Czasami wyjeżdżali na dłu-
żej, pamiętam ich wyprawę na FIS do 
Zakopanego w 1939 roku. Do podróży i 
wycieczek służył samochód. „Stryje-
czek” kupił najpierw fiata, a potem 
rodzice mieli mercedesa.  

Przed wojną majątek funkcjo-
nował bardzo dobrze. „Stryjeczek” za-
łożył sady i chmielniki, które przynosiły 
spory dochód. Dzięki temu udało mu się 
spłacić długi jakie wcześniej ciążyły na 
Kamieniu po niefortunnym zarządzaniu 
nim przez Aleksandra Gerlicza (senio-
ra), drugiego męża naszej babci Anny 
Cywińskiej. Gerlicz i „busia” Anna 
mieszkali wówczas w resztówce Stoje-
szyn pod Kraśnikiem (moi rodzice brali 

tam ślub), mieli też mieszkanie w War-
szawie. 
 Tę bezpieczną egzystencję 
zmieniła wojna 1939 roku. Pamiętam 
jak przez podwórze biegł przestraszony 
jeden z ostatnich wycofujących się pol-
skich żołnierzy, ujadała za nim nasza 
suczka, cocker-spaniel „Fari”. „Prabu-
sia”, mama, „stryjeczek”i ja z Izabelą 
uciekliśmy samochodem do majątku 
rodziny mamy - Pieniaków koło Lwo-
wa. Przebywaliśmy tam do inwazji 
sowieckiej, kiedy to wszystkich doro-
słych zaaresztowali bolszewicy i zare-
kwirowali rodzinne samochody. Zosta-
łyśmy same z „prabusią”. Po paru 
dniach mamie udało się jakimś cudem 
wywalczyć zwolnienie z aresztu argu-
mentując to koniecznością opieki nad 
dziećmi. Potem płacąc drogimi pier-
ścionkami, załatwiła u enkawudzistów 
zwolnienie męża. Po tych doświadcze-
niach mama doskonale władająca nie-
mieckim zorganizowała dla całej rodzi-

ny powrót przez zieloną granicę do 
Kamienia, pod okupację hitlerowską. 
 Świetna znajomość niemieckie-
go ułatwiła też Elżbiecie zwolnienie 
męża aresztowanego w 1940 roku przez 
Gestapo. Mama wyciągnęła też z wię-
zienia jednego z dwóch synów Dziwi-
sińskiego, dyrektora szkoły w Kamie-
niu. Obaj synowie należeli do AK. Po-
magała też okolicznym chłopom. Niem-
cy nie zarekwirowali kamieńskiego 
majątku, zdarzały się natomiast przy-
jazdy do Kamienia wyższych wojsko-
wych niemieckich i zapamiętane jako 
dramatyczne, rozmowy hitlerowców z 
matką siedzącą w salonie, albo w ple-
cionych fotelach na tarasie od strony 
Wisły. Matka załatwiała wówczas trud-
ne sprawy, przede wszystkim pomoc dla 
swojej siostry Seweryny Rohman (była 
uczennicą a następnie asystentką filozo-
fa i logika Kazimierza Ajdukiewicza). 
Mąż Seweryny został zamordowany 
przez sowietów we lwowskim więzie-
niu, ją samą hitlerowcy uwięzili na 
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Majdanku, a następnie w obozie kon-
centracyjnym w Ravensbrück i Bu-
chenwaldzie. Matka starała się jej po-
móc, piękna i towarzyska, miała wielką 
umiejętność łagodzenia napięć. 
 Pierwsze lata okupacji były 
trudne. Trzeba było przyjąć we dworze 
w Kamieniu przesiedleńców. Do obiadu 

podawanego w obszernej jadalni przez 
lokaja Stanisława zasiadali poza naszą 
rodziną: kuzynki Ewa i Lila Dziedu-
szyckie z matką Kazimierą (byli ucieki-
nierami z kresów, ojciec Juliusz prze-
bywał w Anglii), ciotka Ewa Dziedu-
szycka (matka Juliusza) i pan Tadeusz 
Skupniewicz (pomagał trochę w prowa-

dzeniu naszego majątku, mieszkał nad 
pokojem kredensowym) z matką. Całe 
to towarzystwo było bardzo zróżnico-
wane, trochę ekscentryczna i energiczna 
ciotka Ewa Dzieduszycka chodziła z 
plecakiem na długie samotne spacery. 

 

 
Ślub Elżbiety Łuszczewskiej z Andrzejem Cywińskim, Stojeszyn, 

1932 rok. Po lewej stronie Aleksander Gerlicz (senior). 

 
Park w Kamieniu od strony głównego wjazdu. Od lewej: Elż-

bieta Cywińska, za nią nieznana osoba, Zula Iłłakowicz, w 
głębi siedzi w fotelu Roman Cywiński, na pierwszym planie 

siedzi na trawie Adam Iłłakowicz, za nim Krystyna Cywińska 
(żona Romana i starsza siostra Zuli), Witold Iłłakowicz – 

młodszy brat Adama i Daszewski – najmłodszy brat Krystyny i 
Zuli. 

 
Poza tym w oficynie jadali: 

dwie Gacówny - Teresa i Alicja z mat-
ką, żoną znajdującego się w niewoli 
polskiego oficera, pan Horodyski (ucie-
kinier ze Wschodu, był tam administra-
torem majątku) z dorastającymi synami 
Henrykiem i Tadeuszem, którzy  cho-
dzili na komplety do Solca. We dworze 
mieszkał też siostrzeniec mamy, malutki 
Pawełek Grodzki urodzony w 1939 
roku, uratowany cudem przez bonę 
Lottę (zmarła na raka w Kamieniu w 
1943 roku) ze Lwowa. Ojciec Pawełka 
został przez sowietów zamordowany w 

lwowskim więzieniu, matkę wywiezio-
no na Syberię, a następnie do Kazach-
stanu, wróciła w ramach repatriacji 
dopiero w 1956 roku. Mieszkała też 
pani Lipnicka, która uczyła nas francu-
skiego, miała dojechać też nauczycielka 
angielskiego, ale na to już zabrakło 
czasu. 
 W czasie wojny część dwor-
skiej kuchni była przez nas na stałe 
wydzielona i przeznaczona na przygo-
towywanie specjalnych sucharów wysy-
łanych do oflagów, w których więziono 
polskich oficerów. Wysyłaliśmy je ca-

łymi paczkami, odpowiedzią były wzru-
szające listy uwięzionych z  podzięko-
waniami. 

Do połowy 1943 roku w Ka-
mieniu było wyjątkowo spokojnie. W 
1941 roku Niemcy urządzili w majątku 
ośrodek rekonwalescencji dla swoich 
żołnierzy z frontu wschodniego. Zbu-
dowali w parku od strony zachodniej 
trzy drewniane baraki, gdzie mieściło 
się około 30 kuracjuszy. 4 górne pokoje 
we dworze zajęło kilku niemieckich 
oficerów. Zachowywali się nad wyraz 
kulturalnie, byli z wermachtu. Mieli 
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ordynansów i swoją własną obsługę, nie 
zasiadali do stołu w jadalni. Jeden z 
Niemców, muzykalny Miller grywał w 
salonie na fortepianie, zagrał raz nawet 
„Jeszcze Polska nie zginęła...”. Z okolic 
dochodziły jednak wiadomości o okrop-
nościach wojny. Służące opowiadały o 
wstrząsającym rozstrzelaniu przez 
Niemców nad Wisłą ukrywającej się w 
wiosce w Kamieniu Żydówki z małym 
dzieckiem. Raz - było to w 1943 roku - 

przez przypadek, w nocy, na podwórzu 
folwarku, niemiecki wartownik postrze-
lił śmiertelnie administratora Kamienia 
Celejewskiego. Mimo natychmiastowej 
pomocy, mama zawiozła go do szpitala 
w Opolu, zmarł. Innym razem, też w 
1943 roku, oddział AL ostrzelał space-
rujących po cmentarzu w Piotrawinie 
rekonwalescentów Niemców. Dwóch z 
nich skonało we dworze. 

W 1943 roku przystąpiłyśmy do 
pierwszej komunii świętej. Przygoto-
wywała nas mieszkająca z nami bardzo 
religijna młodsza siostra „busi” Ewa 
Cichocka z Grodzińskich. Przed pierw-
szą wojną światową pomagała spisywać 
Ludomirowi Cywińskiemu jego wspo-
mnienia drukowane potem we „Wsi i 
dworze”.

 
 

 
Kamień, przed podjazdem. Od lewej: Elżbieta Cywińska, przyja-

ciółka Elżbiety „ciotka Gusia” Jadwiga Krasicka i Stanisław 
Cywiński „stryjeczek”. Fot. z końca lat 30. XX w. 

 
Kamień, pierwsza komunia, rok 1943. Na ganku od strony pod-
jazdu, od lewej: Teresa Cywińska, Elżbieta Cywińska, Wanda 

Grodzińska „prabusia”, Ewa z Grodzińskich Cichocka, Izabela 
Cywińska. 

 
 

 Sytuacja zaczęła się dramatycz-
nie zmieniać od połowy 1943 roku, 
kiedy Niemcy zaczęli likwidować swoje 
„sanatorium” i opuścili na dobre Ka-
mień. Zaczęły pojawiać się oddziały AK 
przyjmowane nocami we dworze i pota-
jemnie karmione. Ale przede wszystkim 
pojawiły się bandy komunistów (byli 
wśród nich Rosjanie), które zabierały 
wszystko, łącznie z podstawioną spe-
cjalnie dla nich w sejfie fałszywą biżu-
terią. Raz gotowi byli rozstrzelać usta-
wionych pod ścianą wszystkich miesz-
kańców dworu łącznie ze służbą. Innym 
razem oddział AK bronił dworu przed 
atakiem alowców. Była wówczas ostra 
strzelanina. Nauczono nas, że gdy usły-
szymy strzały, należy natychmiast zsu-

nąć się z łóżka na podłogę i ukryć w 
garderobie, gdzie  nie było okien. Naszą 
sypialnię przeniesiono już bliżej sypial-
ni mamy, do kancelarii. 
 Z powodu napadów band zosta-
łam z siostrą wywieziona na całe lato 
1943 roku z wychowawczynią Lipnicką 
do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. 
Potem przez część zimy z 1943 na 1944 
rok jeździłyśmy codziennie z mamą do 
Niezdowa, nocować w pałacu u państwa 
Łubieńskich i ich syna Krzysztofa. Są-
siedztwo miasteczka zapewniało więk-
sze bezpieczeństwo. 
 W marcu 1944 roku cała rodzi-
na opuściła Kamień. Dzięki namowom 
„prabusi” udaliśmy się do Zakopanego, 
a nie do Warszawy, gdzie za parę mie-

sięcy wybuchło powstanie. Dwór w 
Kamieniu, w którym zostawiliśmy 
wszystko, został obrabowany. Najpierw 
zasiedlili go fornale, potem przeznaczo-
no na szkołę. Spłonął w połowie lat 50. i 
nie remontowany popadł w ruinę. Nowa 
władza nie pozwalała nam nawet poja-
wić się w okolicach rodzinnego domu, 
nie mówiąc już o powrocie. Kiedy w 
1957 roku odwiedzałyśmy z mamą  po 
raz pierwszy Kamień, dwór był pusty i 
zdewastowany. Mamę rozpoznano i 
powitano bardzo serdecznie, Majakowa 
rzuciła się całować ręce. Odwiedziliśmy 
wówczas dawnych znajomych z Opola, 
gdzie mama odzyskała portret mojego 
ojca, który do dzisiaj wisi w moim salo-
nie. 
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Kamień, autorka z mamą, Elżbietą Cywińską, na tarasie dworu od strony zachodniej, fot. z 1935 r. 

 
Teresa Cywińska-Lewicka 

Sprostowanie 
 W numerze 3 (12) „Powiśla Lubelskiego” z lipca 2005 roku, w tekście „Nowa kapliczka w Podgórzu” 
zostało błędnie podane imię projektanta i budowniczego kaplicy pana Wiesława Górskiego. Pana Wiesława i 
czytelników przepraszamy. 

Wojciech Włodarczyk 

Podziękowania 
Zarząd Regionalnego Towarzystwa Powiślan uprzejmie dziękuje za wsparcie naszej statutowej działal-

ności: pani dr Barbarze Bogdańskiej z Lublina; państwu Monice i Jackowi Wejwodom z Wilkowa i panu Miło-
sławowi Wosikowi z Lasu Dębowego. Jest nam szczególnie miło, ponieważ jest to już powtórna pomoc dar-
czyńców. Dziękujemy również panu Bogdanowi Walko, dyrektorowi „Cefarm” Lublin za wsparcie finansowe i 
dostrzeżenie naszych publikacji dotyczących ochrony zdrowia na łamach „Powiśla Lubelskiego”. 

Zarząd RTP 
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