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Mijające 25 lat pontyfikatu, Ojca Świętego Jana Pawła II należy do jednych z ważniejszych momentów historii duchowej 
Europy i świata. Razem z całą chrześcijańską społecznością dołączamy i my gorące życzenia wypełnienia nakreślonych przez  
Opatrzność zamiarów. „Od Piotrowej stolicy do naszej ojczyzny, droga dla Ciebie Ojcze, usłana dywanem naszej polskiej modlitwy” - 
ten fragment wiersza Heleny Szkoły dobrze oddaje uczucia mieszkańców Powiśla. 
 To ćwierćwiecze ma także swój wymiar polityczny. Bez pielgrzymek Papieża do ojczyzny nie byłoby niepodległej Polski, nie 
byłoby tej zewnętrznej wolności pozwalającej, na przykład nam, stworzyć niekontrolowane przez cenzurę regionalne towarzystwo. 
 Cenzura nie pozwalała przywrócić lokalnej społeczności całej ich historii. Zakazane w PRL-u badania nad historią polskiego 
powojennego zbrojnego podziemia walczącego z terrorem komunistycznej władzy, mogły rozwinąć się w kraju dopiero w ostatnich 
kilkunastu latach, w III Rzeczypospolitej. Otworzono archiwa UB, ukazały się naukowe publikacje, zaczęto wydawać pełne relacje 
żołnierzy AK, BCh i WiN-u, upamiętniać miejsca walk i męczeństwa bojowników o niepodległą Polskę, rozpoczęły się procesy 
oprawców. Odsłonięty został ogrom zbrodni dotychczas z powodów politycznych skrzętnie ukrywany. 
 Wszystko to stało się zbyt późno aby można było uzupełnić je wspomnieniami lokalnych przywódców i żołnierzy podziemia, 
większość z nich zmarła właśnie w ostatnich latach. A wspomnienia te są bezcenne, bo pozwalają ukonkretnić tamte walki i ożywić 
tamte wartości. Historia staje się w ten sposób nie tylko podręcznikową wiedzą, staje się realnością, żywym doświadczeniem wspartym 
o przeżycia najbliższego sąsiada, o znany od dzieciństwa krajobraz, na którym - o czym mało kto już pamięta - toczyły się śmiertelne 
walki, męczono i rozstrzeliwano bez wyroków. 
 Dla realizacji swych tęsknot o wolnej i sprawiedliwej Polsce oddawali młode życie. Jesteśmy winni pamięć tym bojownikom 
nie tylko z czysto ludzkich powodów. Bez pamięci giną narody, bez pamięci tracimy tożsamość. Nasze lokalne Towarzystwo 
powołaliśmy dla odbudowania tej tożsamości. Bez niej nie ma prawdziwej demokracji, nie ma społeczeństwa podmiotowego, 
umiejącego decydować samemu o swoim losie. A więc takiego, dla którego takie wartości jak patriotyzm, wierność, poświęcenie są 
ciągle aktualne. I mającego pełną wiedzę o swojej historii - tej dawnej i tej najnowszej, ciągle jeszcze żywej i wywołującej emocje. W 
następnym numerze „Powiśla Lubelskiego” opiszemy represje okupanta hitlerowskiego. 
 Dziś znajdą także państwo na naszych stronach sylwetkę i zarys działalności księdza kanonika Jana Mazura, proboszcza 
wilkowskiego od równo 30 lat. Chcieliśmy w ten sposób nie tylko uczcić Jubilata, ale także wyrazić nasze szczere uznanie dla jego 
duszpasterskiej i społecznej działalności. Był współzałożycielem naszego Towarzystwa, pomaga nam w badaniach historycznych. 
Parafia wilkowska ma szczęście - w ciągu 73 lat było tu tylko dwóch proboszczów: ksiądz kanonik, profesor Józef Mazurek i nasz 
Jubilat. 
              Wojciech Włodarczyk 
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Ksiądz budowniczy 
 

 
Biskup Ryszard Karpiński i ks. kanonik Jan Mazur 

 
Kaplica w Machowie

 

Słów kilka o księdzu kanoniku z okazji 30-lecia jego pracy jako proboszcza w 
naszym kościele 

Pewnie niewielu mieszkańców Wilkowa nad Wisłą pamięta ten czas, kiedy na początku lat 60 
ubiegłego wieku do tutejszej parafii przybył młody wikariusz ks. Jan Mazur. Skierowano go tu, by wspierał w 
pracy duszpasterskiej sędziwego ks. proboszcza Józefa Mazurka. 

Młody wikariusz szybko 
zaskarbił sobie sympatię parafian, 
zwłaszcza tych młodszych. Lubił 
żartować, był wyrozumiałym katechetą, 
uprawiał sport. Szczególnie podobała mu 
się jazda na łyżwach. W zimie, gdy 
zamarzały rozlewiska na tzw. „Babieńcu” 
za Drągami, wyruszał wraz z 
podopiecznymi na lodowisko. Jeździł na 
łyżwach znakomicie, co imponowało 
wiejskim dzieciakom. 

Dziś, po czterdziestu czterech 
latach pracy kapłańskiej, ksiądz kanonik 
jest spracowanym, chorym i zmęczonym 
człowiekiem. Długoletnia praca 
duszpasterska, trud prowadzenia dużej 
parafii, kłopoty z utrzymaniem we 
właściwym stanie obiektów sakralnych i 
wiele codziennych, zwyczajnych trosk 
spowodowało, że jego serce zaczęło 
odmawiać posłuszeństwa. Jednak ksiądz 
Jan nie poddaje się chorobie, chce dalej 
pracować, być potrzebnym, służyć Bogu i 
ludziom.  

Ci, którzy poznali bliżej księdza 
kanonika nazwali go żartobliwie wielkim 
budowniczym. A budował, remontował, 
konserwował, naprawiał wiele przez całe 

życie. Trud ten był tym większy, że 
obiekty, którymi administrował są w 
większości zabytkami. Pierwszym, dużym 
wyzwaniem dla niego - jako nowo 
powołanego proboszcza - był remont 
budynku kościoła i malowanie wnętrza 
świątyni w latach 1975-76. To wtedy 
nową polichromię wykonał artysta Alojzy 
Gross z Torunia. Kolejnym, także bardzo 
trudnym zadaniem dla księdza Mazura 
była następna inwestycja. Konieczność 
prowadzenia religii poza szkołą i zły stan 
starej XIX-wiecznej plebani wymusił 
potrzebę budowy domu parafialnego. Nie 
bez kłopotów udało się tego księdzu 
dokonać i po kilkuletniej budowie, w 
1980 roku, obiekt oddano do użytku. 
Zaraz po tym niestrudzony budowniczy 
przystąpił do kolejnych inwestycji. Była 
to budowa kościoła filialnego w 
Machowie i kaplicy cmentarnej w 
Wilkowie nad Wisłą. Trudności z 
zakupem materiałów (wszystko wówczas 
było na tzw. przydział) i ograniczone 
finanse nie zniechęcały księdza 
proboszcza, zwłaszcza, że społeczność 
parafialna rozumiała i ofiarnie wspierała 
to dzieło. 6 lipca 1986 roku ks. biskup 

Ryszard Karpiński wmurował kamień 
węgielny (kamienie z katakumb 
rzymskich) pod budowę kościoła w 
Machowie, którego projekt wykonał 
architekt Wiesław Karnawalski. Niespełna 
półtora roku później budowa świątyni 
została ukończona, a 29 listopada 1987 r. 
biskup Karpiński dokonał jej poświęcenia. 
Kościół filialny w Machowie otrzymał 
wezwanie Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, natomiast główne uroczystości 
odpustowe wyznaczono na pierwszą 
niedzielę po święcie Serca Pana Jezusa. W 
tym samym czasie, to znaczy w 1987 
roku, zakończono budowę kaplicy 
cmentarnej na miejscowym cmentarzu. W 
kilka lat później (1994-97 r.) wykonano 
jeszcze nowe ogrodzenie cmentarza 
parafialnego. 

Ksiądz Jan Mazur urodził się 7 
lipca 1936 roku w Białej k. Janowa 
Lubelskiego. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 19 kwietnia 1959 r. 
Proboszczem wilkowskim został w roku 
1973. Jest kanonikiem honorowym 
kapituły katedralnej w Zamościu. 

Janusz Ogiński 
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Podziemie zbrojne na Powiślu w latach 1945-47 
 

Armia Krajowa powołana do 
walki zbrojnej z niemieckim okupantem 
została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku. 
W miejsce rozwiązanej AK 2 września 
1945 roku powstało Zrzeszenie Wolność i 
Niepodległość. Była to 
antykomunistyczna, podziemna 
organizacja, polityczna a nie ściśle 
zbrojna. Wspierała mikołajczykowskie 
PSL i Stronnictwo Pracy i miała w 
zasadzie działać do wyborów w styczniu 
1947 roku. 
 Pierwszej powojennej wiosny 
terror nowej władzy osiągnął apogeum. 
Kierowane przez sowieckie NKWD 
jednostki Urzędu Bezpieczeństwa i 
Informacji Wojskowej oraz Milicja 
Obywatelska wspierana przez 
zorganizowaną w lutym 1946 roku 
paramilitarną ORMO i lokalne jednostki 
wojska usiłowały zgnieść opór 
społeczeństwa przeciw nowej władzy. 
Zapowiedzią, jak będzie wyglądać ta 
nowa władza, mogły być - jeszcze przed 
wkroczeniem wojsk sowieckich -  
działania „Cienia”, Bolesława 
Kowalskiego, przywódcy oddziału 
komunistycznej Armii Ludowej. Wsławił 
się podstępnym wymordowaniem 
żołnierzy AK w Owczarni Górnej. Dwa 
odziały spotkały się wówczas aby 
uzgodnić wspólne akcje przeciwko 
Niemcom. Po prezentacji i złożeniu 
raportów przez dowódców, akowcy 
odstawili broń i wypoczywali po bardzo 
męczącym marszu. „Cień” wydał wtedy 
swoim głośno rozkaz: - „Ognia”. Zabito 
blisko 30 żołnierzy AK. W odwecie AK 
ze Żmijowisk, Kraczewic i Chodlika 
zorganizowało akcję przeciwko 
„Cieniowi”. Osaczyli „Cienia” w 
Stefanówce. Walka była bardzo krwawa. 
Zginęło kolejnych 17 akowców. „Cień” 
pojawiał się także w Wilkowie - silnym 
ośrodku AK. W maju 1944 roku 
wyłapywał wychodzących z kościoła z 
majówki młodych mężczyzn. Kazał 
rozbierać się z ubrań, zabierał buty. Nie 
oszczędził nawet świeżo wypuszczonego 
z obozu koncentracyjnego. Ludzie 
„Cienia” rozbiegli się wówczas po 
domach i kradli co popadło. Z bandą 
„Cienia” walczyli żołnierze AK z 
Powiśla, między innymi Drąg i Gierej ze 
Żmijowisk. WiN wydał na niego po 
wojnie wyrok śmierci, ale nie udało się go 
wykonać. Za zasługi w walce z AK został 
potem ochroniarzem rządu. Wyjechał do 
Korei na wojnę, tam został ranny i 
niedługo potem zmarł. 

 Po wkroczeniu wojsk sowieckich 
nastąpiła fala zatrzymań i aresztowań 
przez NKWD i UB. Zatrzymywano 
przede wszystkim akowców. Fornal Jan 
K. z Folwarku Szczekarków (dziś Kolonia 
Szczekarków) jesienią 1944 roku wydał 
NKWD ukrywających się w 
Szczekarkowie żołnierzy AK: Jana 
Nowaka, Jana Deszczaka, Edwarda 
Czajkę, Władysława Daczkę i Edwarda 
Wichę. Zostali wywiezieni do Rosji, 
wrócili dopiero po roku, dwóch. 
Donosiciel natychmiast uciekł z Powiśla. 
Aleksy Galacki, żołnierz AK i kościelny 
w Wilkowie, został aresztowany przez 
NKWD w grudniu 1944 roku. 
Przetrzymywano go w areszcie w 
Rogowie, ale znajomi ułatwili mu 
ucieczkę. Władysława Sawickiego z Lasu 
Dębowego aresztowanemu przez NKWD 
też udało się uciec. Bronisław Maciaszek 
z Rogowa, żołnierz BCh (Rogów był 
najsilniejszym ośrodkiem BCh na 
Powiślu) został aresztowany przez 
NKWD i UB 9 listopada. Jak większość 
zatrzymanych przeszedł przez obóz w 
Sokołowie Podlaskim i został wywieziony 
do Rosji. Wrócił w marcu 1946 roku. 
Bronisław Wosik, w BCh „Szmer”, został 
aresztowany przez NKWD za posiadanie 
broni i trotylu ze zrzutu. Przesiedział 14 
dni w dole w Niedźwiadzie Dolnej. 
Ryszard Wronikowski, w BCh "Ryś”, był 
więziony przez UB i NKWD od stycznia 
do marca 1946 roku. Takich zatrzymań 
było na terenie Powiśla dziesiątki, kilka 
osób nigdy z zesłania sowieckiego nie 
wróciło. 
 

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM 
WOJSKA POLSKIEGO 

BCh AK I WiN 
Z PARAFII WILKÓW I ZAGŁOBA 
POLEGŁYM POMORDOWANYM 

I PRZEŚLADOWANYM  
W LATACH 1939 – 1989 
ZA SŁÓŻBĘ POLSCE 

SPK w K KOŁO w WILKOWIE 1994
Tekst z tablicy w kościele w Wilkowie 

 
 Ośrodek nowej władzy tworzył 
się na początku 1945 roku na 
południowym Powiślu. Kępa Chotecka, 
Niedźwiada, Trzciniec, Braciejowice - to 
był teren działania przedwojennego 
komunisty Franciszka Błaszkiewicza. 
Najsilniejszym ośrodkiem PPR-owskim w 
momencie wejścia wojsk radzieckich była 
Kępa Chotecka. Tam na początku 1945 
roku znajdowała się siedziba NKWD i 
lokalna ekspozytura UB. Stamtąd 

rekrutowało się wielu funkcjonariuszy 
UB. Jednym ze znaczniejszych ubowców, 
i to w skali powiatu puławskiego, był 
Antoni Stefaniak, fornal z Folwarku 
Szczekarków, dowodzącym wieloma 
akcjami przeciwko żołnierzom AK i WiN. 
Po przejściu frontu od początku 1945 roku 
aż do połowy roku 1946 na Kępie 
Choteckiej stacjonowała kompania wojska 
polskiego, z Rosjanami, dla rozminowania 
Zawiśla. Dowodził nimi rosyjski major 
Bukatow. Wiosną 1946 roku kompania 
przeniosła się na 2 tygodnie do 
Szczekarkowa. Żołnierze byli często 
używani do przygotowywanych przez UB 
zbrojnych działań przeciwko podziemiu.  
 W Wilkowie od 1945 roku był 
posterunek milicji, też służący walce z 
AK i WiN-em. Było średnio 6 
milicjantów. Siedziba posterunku z 
okratowanymi oknami mieściła się na 
piętrze starego budynku gminy. Tam i w 
obok stojącej „kozie” byli więzieni 
żołnierze bądź podejrzani o współpracę z 
AK, BCh i WiN. Pierwszym 
komendantem milicji w Wilkowie był 
ktoś spoza Powiśla. Milicjanci rekrutowali 
się najczęściej z okolicznych wiosek, 
niektórzy szybko opuszczali szeregi 
milicji (np. Jan K. z Zastowa, Stefan S. z 
Rogowa).  
 Ciężar walki z nową władzą 
wziął na siebie WiN. Na Powiślu był on 
organizowany przez Mieczysława 
Małeckiego „Marynarza” (urodzony w 
1921 roku w Karczmiskach). Był 
członkiem BCh-AK. We wrześniu 1945 
roku został dowódcą WiN rejon 11A 
obejmującego Karczmiska i Powiśle. Do 
WiN-u należał do marca 1947 roku. Dużą 
rolę w organizowaniu WiN-u na Powiślu 
odegrał Bolesław Kozieł „Sokolik” 
(urodzony w 1921 roku w Lubomirce). 
Był żołnierzem AK, ale organizował WiN 
głównie z bojowników BCh. Wilków 
(wówczas gmina Szczekarków) był od 
czasów okupacji ważniejszym lokalnym 
ośrodkiem oporu przeciwko nowej 
władzy. Była to w dużej mierze zasługa 
Wacława Królikowskiego, podczas 
okupacji pracownika gminy, a w 
rzeczywistości komendanta AK, 
pseudonim „Jastrząb”. Wykorzystując 
swoje nierzucające się w oczy stanowisko 
stworzył jedną z prężniejszych placówek 
AK w okolicy. W Wilkowie była siedziba 
władz rejonu AK sięgająca daleko poza 
Powiśle. Najsilniejsze ośrodki WiN-u 
były głównie w Lubomirce, Grabowcu i 
Rybakach - były to najbliższe tereny 
Kozieła. Do WiN-u należeli m.in.: 
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 Stanisław Skorek z Zakrzowa 
zamordowany przez UB w Radomiu w 
październiku 1945 roku; Czesław 
Podgajny z Rybaków (od września 1945 
do marca 1947); Edward Sochaj z 
Grabowca - w kwietniu 1946 roku został 
złapany przez UB z bronią w ręku w 
momencie powrotu do domu z akcji (Sąd 
Rejonowy w Lublinie skazał go na 5 lat 
więzienia, wyszedł na mocy amnestii w 
marcu 1947 roku); Henryk Filipek z Lasu 
Dębowego, wcześniej aresztowany w 
lipcu 1945 roku i powtórnie w 1946 - 
puszczono go wówczas po wpłaceniu 
łapówki; Stanisław Wosik z Rybaków, 
potem mieszkał w Zagłobie (w WiN od 
września 1945 do marca 1947 roku); Józef 
Binięda i Edward Tupaj z Rybaków. Do 
WiN należeli też Bolesław Niewiadomski 
z Urządkowa i Stefan Drąg spod młyna w 
Szczekarkowie. Drąg został na początku 
1946 roku aresztowany przez UB i 
torturowany. Wskazał fałszywe miejsce 
przechowywania broni w Rybakach, 
podczas której to akcji zabito Biniędę. To 
tylko krótka lista członków WiN, do 
którego należało na Powiślu dziesiątki 
ludzi. WiN na terenie Powiśla wspierał 
oddział „Zapory” i zdobywał dla niego 
broń. 
 Głośnym oddziałem walczącym z 
komunistyczną władzą był oddział Daczki 
„Wściekłego”. Pochodził z Zagród pod 
Opolem. Początkowo był w AK, potem 
znalazł się w WiN. Był szaleńczo 
odważny i samodzielny - dlatego stworzył 
swój odrębny oddział. Potrafił znaleźć się 
w biały dzień z bronią na Kępie 
Choteckiej. Wśród komunistów wzbudzał 
prawdziwy strach. Działał wspólnie z 
Kośniczem z Majdan. W 1945 roku 
wyłapywał w lesie w Trzcińcu jadących 
na poniedziałkowy targ w Opolu 
komunistów i poddawał karze chłosty. W 
Szczekarkowie, wiosną 1946 roku 
przyszedł na zebranie wiejskie i porwał ze 
sobą milicjanta Kłosa (nie pochodził z 
Powiśla), którego wcielił do swojego 
oddziału. Zginął w domu Andrzeja Tupaja 
na Majdanach w połowie 1946 roku. 
Kiedy wszyscy posnęli, dawny milicjant 
po kryjomu wyszedł i sprowadził oddział 
żołnierzy z Kępy Choteckiej. Daczka i 
Kośnicz zostali zastrzeleni. 
 Do ważnych zadań WiN-u 
należały tajne działania dywersyjne. 
Oddział BCh Jana Sońty „Ośki” przeszedł 
do milicji, ale część żołnierzy uciekła z 
bronią w ręku. Między innymi Stanisław 
Maciąg z Wrzelowa 4 lipca 1945 roku 
uciekł z Komendy Głównej MO w 
Warszawie. „Ośka” jako oficer MO 
przywoził, według relacji swoich 

dawnych podkomendnych, broń dla 
żołnierzy WiN-u z terenu Powiśla. 
Prawdopodobnie też jeden z sekretarzy 
Komitetu Gminnego PPR w Wilkowie był 
jednocześnie lokalnym przywódcą WiN w 
Rogowie i Wólce Polanowskiej. 
 Wiosną 1946 roku zastrzelono 
pierwszego wójta gminy Wilków 
Tomasza Solisa. Był komunistą. 
Powodem jego śmierci był donos żony 
wójta na zamieszkałego w Opolu 
Boratyńskiego. Żona Solisa wracała do 
Wilkowa kolejką wąsko torową z 
utargiem z handlu w Warszawie. Między 
Wymysłowem a Karczmiskami żołnierze 
WiN-u zatrzymali pociąg i dokonali 
rewizji. Zabierali broń. Solisowa bojąc się 
o swój dobytek zwróciła się do jadącego 
obok niej w pociągu Boratyńskiego, aby 
potwierdził, że jest żoną wójta, ale ten 
powiedział, że jej nie zna. Ostatecznie 
WiN-owcy nic jej nie zabrali i pociąg 
ruszył dalej. Boratyński należał - o czym 
oczywiście nie widziano - do WiN-u, ale 
w tej akcji nie brał udziału. Natychmiast 
go aresztowano i przewieziono na 
posterunek w Wilkowie. Ponieważ 
zniknął bez wieści, rodzina powiadomiła 
prokuratora, który rozpoczął dochodzenie. 
Przyjechał do Wilkowa i odnalazł 
utopione w ustępie zwłoki Boratyńskiego. 
Wszystko było jednak utrzymane w 
tajemnicy i nikt oczywiście nie poniósł za 
to żadnej kary. Wywiad WiN-u 
dowiedział się jednak o morderstwie i 
zrobił nalot na mieszkanie Solisa w 
Żmijowiskach. Został zastrzelony podczas 
ucieczki. Żona i córka, które były w 
domu, zniknęły bez wieści. 
 W niedzielę, 31 marca 1946 
roku, około godziny 11 w południe Józef 
Binięda i Edward Tupaj, żołnierze WiN-u 
z Rybaków, szli do kościoła w Zagłobie 
na mszę. Z naprzeciwka szeroką ławą 
nadciągała grupa ubowców. Był wśród 
nich Stefan Drąg z Urządkowa, wcześniej 
żołnierz BCh, złapany i torturowany (po 
akcji w Rybakach wrócił do więzienia w 
Puławach, ale niedługo potem został 
wypuszczony). Całą akcja kierował 
Antoni Stefaniak, pracownik UB w 
Puławach. Widząc ubowców Binięda i 
Tupaj rzucili się do ucieczki w pole. 
Biniędę trafiono, Tupajowi, do którego 
strzelał Ligenza z Kluczkowic, udało się 
uciec. Całą scenę widział schowany w 
pobliskiej stodole Stanisław Wosik. 
Ubowcy podeszli do zabitego, ściągnęli 
mu buty oficerki i jesionkę i poszli dalej 
w stronę zabudowań wsi. Szukali ukrytej 
w wierzbach broni we wskazanych przez 
Drąga miejscach, ale nic nie znaleźli. Po 
całej akcji skierowali się do Wilkowa. 

Starszy brat Józefa, Bolesław przywiózł 
ciało na wozie do domu. Pogrzeb odbył 
się w Zagłobie. Józef Binięda miał 21 lat. 
Brat Józefa, Roman i Tupaj musieli się 
przez pewien czas ukrywać. Tupaj cudem 
uszedłszy z życiem całe to wydarzenie 
opłacił pomieszaniem zmysłów. Choroba 
rozwijała się stopniowo. Został jeszcze 
potem wzięty do wojska, mimo że miał 
już 25 lat, ale zaraz szybko umieszczono 
go w zakładzie pod Lublinem, gdzie zmarł 
niedawno. 
 30 czerwca 1946 roku odbyło się 
referendum, przeprowadzone pod 
słynnym sloganem „3 x tak”. Komuniści 
sfałszowali wyniki i uznali referendum za 
wyraz poparcia dla siebie. Na czas trwania 
referendum zaaresztowano na Powiślu 
wiele osób, między innymi Bronisława 
Wosika zamieszkałego w Wilkowie. 
 Zastrzelenie Bolesława Kozieła 
„Sokolika” w Karczmiskach 7 
października 1946 roku (uciekał z 
dokumentami) i przejęcie list żołnierzy 
WiN-u wyraźnie ograniczyło działalność 
tej formacji. Zaczęły się aresztowania, 
przeważnie w Lesie Dębowym, Grabowcu 
i Rybakach. Reszta członków organizacji 
starała się uciec na zachód Polski. Co 
prawda oddział WiN-u z Rogowa i 
Polanówki jeszcze w listopadzie 1946 
roku usiłował zdobyć magazyny 
Spółdzielni Gminnej w Wilkowie, całą 
noc trwała wówczas strzelanina, ale akcja 
zakończyła się niepowodzeniem.  
 Jesienią 1946 roku, do Wrzelowa 
przyjechało wojsko, spędzono 
okolicznych mieszkańców i kazano zdać 
broń. Oficer mówił, że szczególnie „w 
Rybakach są aktywne ludzie, partyzanty”. 
Namawiał, aby ci, którzy obawiają się 
zdać broń, wyrzucali ją nocą na drogę. 
Nikt broni wówczas nie oddał, ale duży 
oddział wojska, zahamował działania 
WiN-u. 
 Sfałszowane wybory 19 stycznia 
1947 roku i amnestia z 22 lutego 1947 
roku praktycznie położyły na terenie 
Powiśla kres akcjom zbrojnym WiN. 
Mieczysław Małecki „Marynarz” szef 
WiN-u na Powiślu został aresztowany w 
styczniu 1948 roku. Przesiedział w 
więzieniu do października 1949 roku i 
powtórnie od kwietnia do lipca 1950. 
 W czasach stalinowskich nie było 
na Powiślu już takich ostrych represji jak 
w latach 40-tych. Dał się jednak 
zapamiętać szpicel nazywany 
„Michałkiem”, przysłany z UB w 
Puławach. W cywilu, podsłuchiwał o 
czym rozmawiają chłopi i gdy ktoś 
wypowiadał się na temat polityki zaciągał 
na posterunek i bezkarnie bił. Kres tak  
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jawnym represjom położyła dopiero 
odwilż połowy lat 50-tych. Zaczęły się 
wtedy inne związane z nakładanymi 
bezprawnie za byle głupstwo mandatami. 
Odczuwali to szczególnie dawni WiN-
owcy. W czasie kolejnych „wyborów” 
zatrzymywano prewencyjnie Bronisława 
Wosika. Byłych żołnierzy WiN-u UB i SB 
rozpracowywały jeszcze w latach 80-tych, 
do końca PRL-u. 
 Gdy tylko pozwoliły na to 
warunki polityczne dawni żołnierze WiN-
u a także ci z BCh i AK, którzy nie chcieli 
i nie należeli do ZBoWiD-u założyli w 
1990 roku na Powiślu „Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów w Kraju, Koło 
Wilków”. Koło organizował Stanisław 
Turski z Grabowca. Po zabójstwie Daczki 
Turski uciekł na zachód, potem wrócił do 
Szkucisk, a następnie zamieszkał w 
Lublinie.  

Koło liczyło około 20 osób. 
Pomagał im ówczesny wójt Henryk 
Nowak.  

Za własne pieniądze ufundowali 
w 1994 roku, niestety bezimienną tablicę 
w kościele w Wilkowie. 

 Na metalowej tablicy na kościele 
w Karczmiskach upamiętniającej 
żołnierzy BCh, AK i WiN-u są 
umieszczone 2 nazwiska żołnierzy z 
Powiśla: Bolesława Kozieła i Józefa 
Biniędy. Od 1998 roku na ścianach 
kaplicy na cmentarzu przy ulicy Unickiej 
w Lublinie zaczęto umieszczać tablice 
żołnierzy walczących ze stalinowskim 
bezprawiem. Znajduje się tam kilka z 
nazwiskami żołnierzy z Powiśla, m.in. 
Bolesław Kozioł (Kozieł). 
 Przy pisaniu tekstu wykorzystano 
relacje Stanisława Czapli ze 
Szczekarkowa, Romana Biniędy z 

Rybaków, materiały SPK Koła Wilków, 
opracowanie Bataliony Chłopskie w 
gminie Karczmiska, Karczmiska 1999 i 
Słownik biograficzny żołnierzy 
Batalionów Chłopskich, IV Okręg Lublin, 
red. Marian Wojtas, t.II, Lublin 2001. 
Więcej informacji o WiN na 
Lubelszczyźnie: Zrzeszenie Wolność i 
Niepodległość Okręgu Lublin, Biała 
Podlaska 1994; R. Wnuk Lubelski Okręg 
AK DSZ i WiN 1944-47, Warszawa 2000; 
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość na 
Lubelszczyźnie w latach 1944-1947 w 
opracowaniach funkcjonariuszy MSW, 
red. Piotr Mirski i Jakub Twardowski, 
Lublin 2002. 
 

Wojciech Włodarczyk

 
 

 

Rozstrzelanie akowców 
 

19 maja 1945 roku oddział 
Hieronima Dekutowskiego, słynnego 
„Zapory”, zaatakował posterunek milicji 
w Kazimierzu Dolnym. W akcji brały 
udział wybrane drużyny Aleksandra 
Sochalskiego „Ducha” działające na 
Powiślu. W trzy tygodnie po akcji 
„Zapory” komuniści z Powiśla 
postanowili rozprawić się z miejscowymi 
żołnierzami Armii Krajowej. Zginęli 
mieszkańcy wsi Dobre: Aleksander 
Włodarczyk i Władysław Wojtalik. 
 

  
Aleksander Włodarczyk (1889-1945) w 
mundurze armii amerykańskiej w 1916 
roku  

 

Aleksander Włodarczyk urodził 
się w 1889 roku w Zastowie 

Karczmiskim. W latach 1914-23 i 1927-
32 przebywał w Stanach Zjednoczonych. 
Jako żołnierz armii amerykańskiej brał 
udział w walkach na froncie zachodnim 
podczas I wojny światowej. W 1916 roku 
był zagazowany w bitwie pod Verdun. 
Należał do AK. Jego brat Franciszek 
Ksawery (1894-1953) w USA był 7 lat, 
wrócił do Polski razem z armią generała 
Hallera. Kolejny, najmłodszy brat - 
Władysław (1908-1991), przed wojną 
ułan i żołnierz Korpusu Ochrony 
Pogranicza (do którego kandydatów 
wybierała „dwójka”), jako żołnierz AK 
był ranny w powstaniu warszawskim. Po 
wojnie, gdy uporczywie tropiono 
powstańców, ukrywał się w Wilkowie. 
Zdarzało się, że musiał nocować w 
szuwarach Chodelki. Żołnierze KOP 
ochraniający przed 1939 rokiem granicę z 
Sowietami byli dla komunistów 
szczególnie niebezpieczni. W dowodzie 
osobistym, dla bezpieczeństwa, 
Władysław Włodarczyk miał cały czas 
wpisane fałszywe dane. Syn siostry 
Aleksandra, Edward Tupaj z Rybaków, 
był żołnierzem WiN-u. 
 Władysław Wojtalik, urodził się 
w 1912 roku w Dobrem. Jego ojciec 
Bartłomiej był razem z Aleksandrem 
Włodarczykiem w Stanach 
Zjednoczonych. W czasie pierwszej 
wojny światowej znalazł się we Francji w 
armii gen. Hallera. Najstarszy brat 
Władysława, Bolesław, był urzędnikiem 
starostwa w Puławach. Poszukiwany 
przez Gestapo ukrywał się w Dobrem. 
Obaj należeli do AK. Do AK należał też 
młodszy brat Władysława - Eugeniusz. 

Wiedząc o grożącym im 
niebezpieczeństwie ze strony UB 
planowali ucieczkę na zachód, do 
Szczecina. W ich mieszkaniu często 
zbierali się akowcy. Śpiewali popularną 
wówczas piosenkę:  
    Teraz za drugiego okupanta 
    jeszcze nam nie jedna oschnie krew. 
    Po zdradziecku sięga nam do gardła, 
    na tajgi Sybiru chce nas wieźć. 
    Pomylił się Stalin, pomylił się kat, 
    Na nic twa zdziczała hołota. 
    Za Zamek, za Sybir, za Katyń, za krew 
    zapłaci Zapory piechota... 
 

 
Władysław Wojtalik (1912-1945) 

 

Władysław Wojtalik był 
agronomem. Miał troje dzieci w wieku 11,  
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9 i 3 lat. W sierpniu 1945 roku, w trzy 
miesiące po jego śmierci, urodziło się 
kolejne, córka Krystyna. 
 Komuniści podjęli decyzję o 
zatrzymaniu akowców rankiem, 
prawdopodobnie 11 czerwca. Było to w 
Kępie Choteckiej gdzie mieściły się nowe 
władze, lokalna komórka UB i siedziba 
oddziału sowieckiego. Przebywający 
rankiem w Kępie Stanisław Nowak ze 
Szczekarkowa, usłyszał jak zbierano 
żołnierzy do samochodów i jak padło 
nazwisko Aleksandra Włodarczyka. 
Szybko odjechał wozem aby zawiadomić 
go o grożącym mu niebezpieczeństwie, 
ale ciężarówki okazały się szybsze. 
 Koło południa 3 czy 4 
samochody z kilkunastoma rosyjskimi 
żołnierzami zajechały przed zabudowania 
Aleksandra Włodarczyka. Kierował nimi 
Bronisław K. z Dobrego. Był w mundurze 
i z bronią. Pomagali mu miejscowi 
milicjanci: Stefan S. i K., obaj z Rogowa. 
Ukrywającego się pośpiesznie Aleksandra 
żołnierze znaleźli w stodole pod 
snopkami. Załadowali go na ciężarówkę 
razem z dziewczętami zatrzymanymi na 
podwórku: kuzynką Heleną Bielecką z 
Zastowa Polanowskiego i kilkunastoletnią 
córką Stanisławą Włodarczyk. Synowie 
Aleksandra Bronisław i Edward, też 
żołnierze podziemia, wracający akurat 
wozem z lasu z Polanówki i widząc 
zbliżające się ciężarówki z żołnierzami, 
rzucili się do ucieczki. Edwardowi udało 
się zbiec, Bronisława nieco później 
złapano. Wóz z dwoma końmi 
przyprowadzili pod wieczór do Dobrego 
sąsiedzi z Polanówki. 
 Ciężarówki ruszyły w stronę 
domu Władysława Wojtalika. Wjechały 
na podwórko, żołnierze natychmiast 
otoczyli dom i rzucili się do sypialni. 
Widać było, że akcja była wcześniej 
przygotowana. Mimo, że sąsiedzi 
ostrzegli już Wojtalików o zatrzymaniu 
Włodarczyka, Władysław nie uciekał. Był 
chory i nie mógł wstać z łóżka. Był 
wycieńczony partyzantką, tylko na krótko 
pojawiał się z lasu w domu. Wyciągnięto 
go jednak i postawiono w bieliźnie pod 
ścianą domu chcąc rozstrzelać. Żona, w 
szóstym miesiącu ciąży, prosiła aby nie 
robić tego na oczach dzieci. Rosyjski 

żołnierz przystawił jej karabin do skroni, 
krzyczał, że ją też zastrzeli, ale kazał 
załadować Wojtalika na samochód. 
Siedmioletnia córka Helena biegła z 
płaczem za samochodem, musieli 
odciągać ją sąsiedzi. Dwóm braciom 
Władysława Wojtalika, którzy akurat byli 
w domu, dzięki wcześniejszym 
informacjom sąsiadów, udało się 
uratować. Eugeniusz ukrył się w ustępie, 
Bolesław skrył się pod skarpą. 
 Cały konwój, nad którym krążył 
nisko wojskowy samolot, skierował się w 
stronę Kazimierza. W Bartkowej Odnodze 
Wielkich Dołów, tam gdzie dziś na drodze 
z Wilkowa do Kazimierza przebiega 
granica powiatu opolskiego, zatrzymano 
samochody i ustawiono więźniów przy 
zachodniej ścianie kończącego się 
wąwozu. Mimo próśb Włodarczyka i 
wyraźnej niechęci rosyjskiego żołnierza, 
który zapewne miał wątpliwości czy ma 
ich rozstrzelać tylko z powodu nacisków 
Bronisława K., wyrok wykonano. K. 
krzyczał, iż jest to „pomieszczyk” i 
burżuj. Podczas egzekucji została 
postrzelona w rękę Helena Bielecka. K. 
namawiał dalej żołnierzy do pozbycie się 
świadków, ale Rosjanin nie zgodził się 
zabijać dziewcząt. 
 Po morderstwie samochody 
zawrócono do Wilkowa. Krwawiącą 
Helenę Bielecka zabrano do szpitala w 
Puławach. Stanisławę zamknięto na jedną 
dobę w „kozie” wilkowskiej. 
Maltretowano całą noc. Nie pozwolono na 
powrót do domu przed upływem tygodnia. 
Zakazano też grzebać zabitych. 
 Dopiero pod osłoną nocy brat 
Aleksandra Władysław i kuzyn 
posiadający paszport amerykański Michał 
Wawrzycki zabrali zwłoki. Zwłoki 
Wojtalika zabrali bracia. Potajemny 
pochówek odbył się na cmentarzu w 
Wilkowie. Księdza poinformowano na 
następny dzień. W parafialnej księdze 
zmarłych datę śmierci zapisano pod 11 
czerwca 1945 roku. 
 Edward Włodarczyk nie wrócił 
już do domu. Tak jak stał przedostał się 
do Warszawy. Bronisław został 
przewieziony do więzienia w Opolu. Bito 
go tam odważnikami. Wrócił po paru 
dniach siny, z urazami, które pozostały 

mu do końca życia. Do Warszawy 
zmuszony był także powrócić Władysław 
Włodarczyk. Na Powiślu było dla byłych 
akowców zbyt niebezpiecznie. 
 Wdowa po Wojtaliku będąc w 
trudnej sytuacji materialnej wysłała w 
1947 roku do władz wojewódzkich w 
Lublinie podanie w sprawie 
zadośćuczynienia za popełnioną 
oczywistą zbrodnię. Otrzymała 
następującą odpowiedź: „Nie przysługuje 
obywatelce żadna pomoc ponieważ mąż 
obywatelki według zeznań świadków (tu 
podano nazwiska) był członkiem wrogiej 
organizacji AK. Był więc wrogiem Polski 
Ludowej i został rozstrzelany podczas 
ucieczki”. Dokument ten przechowywany 
był w związku kombatantów w 
Warszawie. Jednocześnie jednak 
przyznano wdowie legitymacje 
kombatancką.  
 Bronisław K. po akcji szybko 
opuścił Powiśle. Był podobno sądzony w 
latach 60-tych, chociaż nie wiadomo 
dokładnie z jakiego paragrafu. Miał ponoć 
dostać wyrok 5 lat więzienia, ale brak jest 
akt jego sprawy w Prokuraturze w 
Lublinie. Akta UB w Puławach też nie 
odnotowują tego politycznego morderstwa 
we wsi Dobre. Uczestniczący w akcji UB 
milicjanci, gdy nadeszły pierwsze oznaki 
odwilży politycznej po śmierci Stalina, 
wyjechali z Powiśla na stałe. 
 W 2001 roku córka Władysława 
Wojtalika Krystyna Nowak założyła w 
sądzie rejonowym w Lublinie sprawę o 
odszkodowanie. Do dziś czeka na wyrok. 
 Tekst powstał na podstawie 
relacji naocznych świadków opisanych 
wydarzeń: Heleny Bieleckiej z Warszawy, 
Stanisławy z Włodarczyków Stachyrowej 
z Lublina, Celiny z Wojtalików Kazienko 
ze Stargardu Szczecińskiego, Stanisława 
Nowaka ze Szczekarkowa, Edwarda 
Włodarczyka z Warszawy, Władysława 
Włodarczyka z Warszawy oraz Krystyny 
Nowak z Wojtalików z Niedźwiady 
Małej, która przekazała relacje swojej 
matki i Stanisława Czapli ze 
Szczekarkowa. 

  
Wojciech Włodarczyk 

 
 

 

Zamordowanie żołnierza BCh 
 

Kazimierz Czapla ze 
Szczekarkowa urodził się w 1923 roku. W 
czasie okupacji skończył Szkołę 
Rachunkowości Rolnej w Nałęczowie. 
Chodził tam między innymi razem z 
Czesławem S. z Kępy i Mieczysławem 

Radoszem z Sosnowca. Zaraz po wejściu 
Rosjan planowali ucieczkę do Szwecji, do 
znajomego Szweda, który też uczył się w 
Nałęczowie. 
 W czasie okupacji pracował w 
Spółdzielni Ogrodniczej w Opolu. Mało 

bywał w domu. Związał się z BCh, nosił 
pseudonim „Spokojny”. Front 1944 roku 
zastał go w domu. Aby nie zostać 
wcielonym do wojska został referentem 
wojskowym w nowotworzonej gminie 
Wilków i organizował, jako księgowy,  
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Gminną Spółdzielnię. Do PPR oczywiście 
nie wstąpił. 
 Jesienią 1945 roku na Powiślu 
zjawił się z Warszawy oficer Urzędu 
Bezpieczeństwa Nowak. Pochodził z 
Kluczkowic. Był ożeniony z córką 
sekretarza gminy, Wosia z Zastowa. Ze 
względu na znajomość Powiśla przysłano 
go dla rozpracowania rozbudowującego 
się podziemia WiN-owskiego. 
 Nowak był w Wilkowie tylko 
parę dni. Na dzień przed zamordowaniem 
Czapli Nowak niespodziewanie zjawił się 
w domu Kazimierza. Czapla ze względu 
na swoją pracę w gminie znany był w 
całej okolicy. Już wcześniej były donosy 
na niego o związki z podziemiem, ale nikt 
nie przedstawiał konkretnych zarzutów. 
Ponieważ Nowak nie zastał Czapli, czekał 
na niego aż do zmierzchu. Kazimierz 
zdziwił się jego obecnością: -„Co tu 
robisz?”. - „Przyszedłem ciebie zabić”. - 
„I zrobiłbyś to?”. - „Zabić człowieka to 
dla mnie jak zabić muchę. Zabiłem już 54. 
Ty byłbyś 55.” Jednak porozmawiali 
dłużej i rozstali się w spokoju. 
 

 
Kazimierz Czapla (1923-1945) 

 

Następnego dnia, 9 listopada 
1945 roku, rano, Czapla razem z Janem 
Dzierżakiem z Kłodnicy zjawili się w 
restauracji Kani w Wilkowie (mieściła się 
w domu Pałki). Dzierżak miał samochód 
ciężarowy i razem mieli przewieźć ladę z 
restauracji do tworzonego sklepu w 
Rogowie. W knajpie było parę osób, 
między innymi wójt Solis, komendant 
wilkowskiej milicji, którzy pomagali 
załadować blat na samochód. Jak tylko 
odjechali, w restauracji zjawił się oficer 
WiN-u „Zawisza”, z Urzędowa, z jednym 
żołnierzem, obaj w polskich mundurach, i 

po odczytaniu wyroku zastrzelili Nowaka. 
Zaskoczenie było tak duże, że spokojnie 
wyszli z knajpy i znikli. 
 UB natychmiast rozpoczęło 
poszukiwania, do Wilkowa przyjechały 2 
samochody wojska. Zaczęli posądzać 
Czaplę, że to on wskazał Nowaka i nasłał 
WiN. Być może dlatego, że cioteczny brat 
Kazimierza, Tadeusz Zagozdon był w AK 
i był dowódcą grupy operacyjnej w 
Kraczewicach. Zagozdon znany był z 
wielu akcji na Powiślu w czasie okupacji, 
brał między innymi udział w akcji na 
niemiecki statek „Tannenberg”. Słysząc 
oskarżenia pod adresem Kazimierza 
Czapli pisarz gminny Jan Kuś z Wilkowa 
wysłał w południe swoją córkę do domu 
Czapli, aby ostrzec do przed grożącym mu 
aresztowaniem. 
 Czapla wrócił dopiero pod 
wieczór. Pozostał w domu tłumacząc 
rodzinie, że „jak będę uciekał, to mnie 
zrobią winnym”. Zresztą całe popołudnie 
był w Wilkowie, w gminie spotykał 
ubowców, ale nikt go nie zatrzymywał. 
Następnego dnia miał jechać z 
Dzierżakiem do Radomia po towar. 
 O 11 w nocy rozległo się 
dobijanie. „Otwierać szybko, bo 
wywalimy drzwi”. Do mieszkania wpadło 
trzech uzbrojonych mężczyzn. Gdy tylko 
udało się ojcu Czapli zapalić lampę 
naftową jeden zakrył twarz i szybko ukrył 
się w sieni. - „Jest syn?”. - „Który?”. Głos 
z sieni nie miał wątpliwości: - 
„Kazimierz”. Obudzili go. „Jak się mam 
ubierać?” -”Jakkolwiek”. Matka z siostrą 
nie chciały go puścić, ale żołnierze 
uspokajali: „Nie bójcie się, my go tylko 
aresztujemy, na rano wróci do domu”. I 
skierowali się przez pola w stronę 
Kłodnicy. 
 Po 15 minutach usłyszano 
stamtąd serię z karabinu maszynowego i 
dwa pojedyncze strzały. 
 Nie spano do rana. Rano ojciec 
wziął ubranie syna (przez zdenerwowanie, 
z pośpiechu Kazimierz wziął buty i 
kożuch ojca) i poszedł do Wilkowa na 
posterunek milicji, który mieścił się na 
piętrze dawnego budynku gminy. Ale tam 
nikt nie słyszał o zatrzymaniu Czapli. W 
tym czasie do domu Czaplów przyszedł 
Dzierżak, tak samo podejrzany przez UB 
o udział w wyroku na Nowaka. Jednak w 
nocy, gdy usłyszał strzały, schował się. 
Przyszli po niego, ale nie mogli go 
znaleźć. Zdenerwowany Dzierżak 
(widział już lezące w polu ciało kolegi) 
nie wiedział co powiedzieć: -„Czy jest 
Kazik?”. -”Zaresztowany”. - „Kazik leży 
zabity”. I szybko wyszedł aby się ukryć. 
Cała rodzina poszła szukać. Czapla leżał 
nad brzegiem rowu oddzielającego 

Szczekarków od Kłodnicy, 30 metrów od 
głównej drogi. Dostał 2 strzały w tył 
głowy. 
 Tego samego dnia przyjechał 
sędzia śledczy Bida z UB w Puławach. 
Pochodził z Niezdowa. Razem z nim był 
Jan Makuch ze Żmijowisk, pracował z 
Bidą, Bida był jego szwagrem. Nie 
prowadzili i nie chcieli prowadzić 
żadnego śledztwa, wystawili tylko 
pozwolenie na  pochówek na cmentarzu. 
Dopiero w 2 miesiące potem przyszło 
pismo z prokuratury, czy nie poznano 
kogoś podczas tej pamiętnej nocy. 
 W połowie lat 50-tych ówczesny 
komendant milicji w Wilkowie Bugaj, 
podczas swego wesela chwalił się jak to 
Czapla prosił go przed śmiercią o życie. 
Usłyszało to parę kobiet, wiadomość 
doszła do ojca Kazimierza. Napisał do 
prokuratury, były to czasy odwilży 
postalinowskiej. Gdy prokurator wezwał 
kobiety do siebie, te wcześniej 
postraszone przez Bugaja, wszystkiego się 
wyparły. Do dziś sprawa jest 
niewyjaśniona, chociaż kolega Czapli ze 
szkoły w Nałęczowie - Radosz uważał, że 
do wyroku mógł się także przyłożyć S., 
który robił właśnie karierę w Informacji 
Wojskowej. Został pułkownikiem i bał 
się, że ich wspólny pomysł ucieczki do 
Szwecji mógłby przekreślić mu dalszy 
awans. Radoszowi grożono, żył w 
ciągłym strachu przed aresztowaniem. 
 Kazimierz Czapla został 
pośmiertnie awansowany do stopnia 
kaprala. 
 

 
 

Wszystkie informacje uzyskano 
od Stanisława Czapli ze Szczekarkowa, 
brata zamordowanego Kazimierza. 

 
Wojciech Włodarczyk

 



 

8__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4, październik 2003r.___________________________ 

Rodzina Strażyców w Karczmiskach 
 

Majątek Karczmiska, niegdyś 
część dóbr Czartoryskich skonfiskowany 
za udział księcia w powstaniu 
listopadowym, został jako dobra rządowe 
sprzedane w 1832 roku Pawłowi 
Ignacemu Wesslowi. Dzięki swemu 
rządcy Mieczysławowi Cieślewiczowi 
uczynił ze swego majątku wzorcowe 
gospodarstwo. Od imienia Cieślewicza 
nazwano wieś Mieczysławkę, osiedlili się 
tam jego robotnicy obdarowani działkami. 
Jeden z kolejnych właścicieli, 
bezpotomnie zmarły Mieczysław Wessel 
(1849-1905) zapisał dobra Karczmiska 
Filharmonii Warszawskiej. Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego i 
innych Krajów Słowiańskich (T. 3. 
Warszawa 1882) w składzie dóbr 
karczmiskich umieszcza następujące 
folwarki: Karczmiska, Owczarnia, 
Chodlik i Zastów Karczmiski nad Wisłą. 
Grunta orne i ogrody liczyły wówczas 
1116 mórg, łąki - 154 mórg, pastwiska - 
57 mórg, wody - 8 mórg, lasy - 1768 
mórg, zarośla - 421 mórg, nieużytki i 
place - 70 mórg, razem mórg - 3594. 
Słownik określał Karczmiska jako 
„gospodarstwo dworskie wzorowe”.  

Na początku XX-go wieku 
właścicielem dóbr karczmiskich zostaje 
Zbigniew Romuald Strażyc urodzony w 
1873 r. w Annopolu, syn Stanisława i 
Wiktorii z Raszewidów. Kupuje je od 
Filharmonii Warszawskiej. Prowadzi 
majątek wraz z żoną Janiną, córką Adama 
i Heleny Pleszczyńskich, urodzoną w 
1884 roku w Lublinie. Tamże w 1905 
roku rodzi się ich syn Stanisław.  

Kronika Szkoły Podstawowej w 
Karczmiskach spisana w latach 30-tych 
XX wieku i opublikowana w 2000 roku na 
łamach „Dziejopisu Karczmiskiego” 
mówi: „Właściwym rozsadnikiem kultury 
rolnej jest majątek ziemski. Właściciele 
ziemscy dbali też i o oświatę wsi. W roku 
1909 założono we dworze ochronkę dla 
dzieci. W 1911 r. staraniem p. Janiny 
Strażycowej założono Koło Ziemianek dla 
gospodyń wiejskich. Pierwszy telefon 
przeprowadzono ze dworu do miasteczka 
Nałęczowa w roku 1913. Od roku 1912 
Karczmiska posiadają posterunek policji, 
a od 1913 pocztę i sklep spółdzielczy pod 
nazwa „Swojak”. W 1914 roku zawiązano 
Koło Rolnicze, 1917 roku pobudowano 
własny dom na sklep społeczny, 1918 
założono straż ochotniczą ogniową, 1922 

pobudowano dom ludowy; najwięcej 
starań i kapitału włożyli strażacy, pod 
budowę plac darowała p. Janina 
Strażycowa. [...] Już w 1913 roku p. 
Zbigniew Strażyc prostuje drogą do 
Wąwolnicy i sadzi przy niej 200 
drzewek.” Administratorem w dobrach 
Karczmiska jest wówczas Stanisław 
Cieślewicz. 

4 maja 1912 roku rodzi się 
państwu Strażycom córka Janina 
(powszechnie nazywana Anulką). W dniu 
3 maja 1916 roku umiera nagle w wieku 
43 lat właściciel dóbr karczmiskich 
Zbigniew Romuald Strażyc. Owdowiała 
Janina pozostaje z dwójką dzieci 
(Stanisław – 11 lat i Janina – 4 lata). Przy 
pomocy administratora dalej prowadzi 
gospodarstwo, a także udziela się 
społecznie. W latach dwudziestych 
zarządzającym majątkiem zostaje 
Władysław Radyszkiewicz urodzony w 
1860 roku, a administratorem jest jego syn 
Wincenty urodzony w 1894 roku w Łodzi, 
powszechnie nazywany „Porucznikiem”.  
W majątku przebywa także córka 
Krystyna urodzona 14 września 1906 roku 
w Elizawetgrodzie, która została 
ochrzczona w Karczmiskach 14 marca 
1926 roku. Stanisław Strażyc poślubia 
Krystynę Radyszkiewicz i z tego 
małżeństwa w dniu 11 kwietnia 1932 roku 
rodzi się córka Krystyna Anna. Krystyna 
Strażycowa założyła w Karczmiskach 
drużynę harcerska, w 1932 roku liczyła 
ona 67 członków. W dniu 16 lipca 1932 
roku Janina (Anulka) Strażyc zawiera 
związek małżeński  z Wincentym 
Radyszkiewiczem „Porucznikiem”. 
Dziedziczka Janina Strażyc, wdowa po 
Zbigniewie Romualdzie umiera w wieku 
50 lat dnia 9 listopada 1934 r. Majątek 
Karczmiski zostaje podzielony. Janina z 
Wincentym Radyszkiewiczowie 
mieszkają w dworku w parku w 
Karczmiskach, a Stanisław i Krystyna 
Strażycowie w osobnym majątku 
Strażyszcze na obrzeżach Karczmisk (w 
kierunku Wymysłowa). Administratorem 
majątku Karczmiska jest teraz Grzegorz 
Winnicki.  

Wincenty Radyszkiewicz ginie w 
czasie wojny w 1939 roku, 
prawdopodobnie przy próbie 
przedzierania się na Węgry, bliższe 
okoliczności nie są znane. Janina, wdowa 
po Wincentym w okresie wojny wiąże się 

z ziemianinem z Wileńszczyzny Stefanem 
Dobrowolskim, z którym ma dwie córki. 
Dobrowolski ginie zaangażowany w ruch 
konspiracyjny w Warszawie, 
prawdopodobnie w powstaniu. W okresie 
okupacji folwark w Karczmiskach jest 
ośrodkiem konspiracyjnym Armii 
Krajowej. Janina Strażyc-
Radyszkiewiczowa jest jedną z 
pierwszych organizatorek ruchu oporu na 
Powiślu w 1939 i 1940 roku. 

Po II-giej Wojnie Światowej 
majątek Karczmiska na podstawie dekretu 
o reformie rolnej zostaje rozparcelowany. 
Po rozparcelowaniu majątku pozostaje 
tzw. „resztówka”, na której obecnie 
znajdują się i mają siedziby: park wiejski 
z odrestaurowanym dworkiem z połowy 
XIX wieku, w którym mieści się 
Przedszkole Samorządowe i Gminna 
Biblioteka Publiczna; Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy z Zasadniczą 
Szkołą Zawodową, warsztatami i 
internatem; Urząd Gminy – siedziba 
zaadoptowana i rozbudowana z dawnego 
spichlerza (od 1982 roku); Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 
obecnie Spółdzielnia „Swojak”. Na 
terenie resztówki pobudowano: w latach 
1960 – 1962 Agronomówkę, obecnie 
mieszkania prywatne; w latach 1966 – 
1967 siedzibę Gminnego Ośrodka 
Zdrowia; w latach 1970 – 1975 Szkołę 
Podstawową i blok mieszkalny „Dom 
Nauczyciela”; w latach 2001-2003 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. 

Janina z córkami pozostaje po 
wojnie w Warszawie, gdzie poznaje 
pracownika ambasady francuskiej pana 
Esmana, z którym zawiera związek 
małżeński i wyjeżdża do Francji. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych Janine 
Esman mieszkała w Paryżu, 47 rue de 
Ranelagh. Stanisław Strażyc zamieszkał 
po wojnie w Łodzi, gdzie miał zakład 
fotograficzny, tam też umiera. Jego córka 
Krystyna w 1953 roku zawiera związek 
małżeński w Poznaniu. W tym czasie 
mieszka z matką. Ponownie wychodzi za 
mąż w 1969 r. w Warszawie, za Jerzego 
Szmigiela. Pracuje w Urzędzie 
Konserwatorskim, skąd odchodzi na 
emeryturę. 

 
Edward Rudnicki 

 sekretarz gminy Karczmiska 
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Szkolne koło PCK 
Z chwilą powołania do życia 

Gimnazjum Publicznego w Wilkowie 
zostało związane szkole Koło Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Generalnym 
zadaniem naszego koła jest propagowanie 
w środowisku szkolnym idei 
humanitaryzmu i zasad działania 
czerwonego krzyża (w tym znajomość 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego) oraz promowanie 
zdrowego stylu życia - celem 
kształtowania wśród uczniów 
altruistycznych i aktywnych postaw oraz 
zachowań przejawiających się we 
wrażliwości na los drugiego człowieka, w 
gotowości niesienia pomocy, a także w 
umiejętności życia w zdrowiu i 
bezpieczeństwa oraz w aktywnym 
działaniu dla dobra innych ludzi, czy na 
rzecz poprawy zdrowia i stanu środowiska 
naturalnego. Wyżej wymienione zadania 
koła realizowane są m.in. poprzez 
uczestnictwo członków w konkursach, w 
których zdobywamy czołowe miejsca. W 
roku szkolnym 2001/2002 w 
ogólnopolskim konkursie ,,Osiemdziesiąt 
Lat Ruchu Młodzieżowego Polskiego 
Krzyża” uczennica klasy IIIb Maria 
Jakubczyk została finalistką i 
zdobywczynią wielu cennych nagród 
rzeczowych.  

Z dużą starannością koło realizuje 
zadania związane z promocją zdrowia. 
Wszyscy członkowie koła jak i pozostali 
uczniowie jako osoby wspierające biorą 
udział w konkursie pod ogólnym tytułem 
,,Człowiek wolny od nałogów”, który w 
kolejnych trzech latach nauki gimnazjum 
dotyczy alkoholizmu pt. ,,Alkohol kradnie 
wolność”, nikotynizmu pt. ,,Wzrastać bez 
tytoniu” i AIDS pt. ,,Nie bój się ale bądź 
ostrożny”. Konkurs dotyczący danego 
uzależnienia trwa cały rok szkolny. Składa 
się z III etapów: dwa pierwsze pisemne 
natomiast trzeci ustny do którego zostają 
zakwalifikowani uczniowie z największą 

liczbą punktów uzyskanych w drugim 
etapie. Corocznie etap finałowy 
uwieńczony jest tańcami, tematycznymi 
piosenkami oraz prelekcjami połączonymi 
z degustacją zdrowej żywności. W roku 
szkolnym 2001/2002 był to jogurt 
owocowy sponsorowany przez mleczarnię 
w Opolu Lubelskim, natomiast w roku 
2002/2003 jabłka pochodzące z 
rodzimych sadów przywiezionych do 
szkoły przez rodziców. Konsumpcja 
smacznych owoców została poprzedzona 
rozwiązaniem hasła „Już jedno jabłko 
zapobiega wizytom u lekarza”. 

 
Joanna Piłat 

Dzięki tak starannie i gruntownie 
opanowanej wiedzy uczniowie w 
kolejnych latach szkolnych 2001/2002 i 
2002/2003 zdobyli grupowo I miejsca z 
nagrodami indywidualnymi jak i dla 
szkoły (telewizor, stół do tenisa) w II i III 
Edycji Powiatowego Konkursu 
Prewencyjnego pt. „Żyj Normalniej i 
Bezpieczniej”, którego głównym 
organizatorem była Komenda Powiatowa 
Policji w Opolu Lubelskim.  

W ubiegłym roku szkolnym nasze 
koło przystąpiło do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK. Olimpiada składa się z IV 
etapów: szkolnego, rejonowego, 
okręgowego (wojewódzkiego) oraz 
krajowego (centralnego). Trzy pierwsze 
etapy mamy już poza sobą. 

Zaliczyła je osiągając w każdym 
etapie I miejsca Joanna Piłat obecnie 
uczennica klasy IIIa. Czeka ją w br. roku 
szkolnym etap krajowy, do którego 
przygotowuje się bardzo starannie. 
Trzymamy kciuki i życzymy jej wygrania 
olimpiady. 

Do bardzo ważnych zadań PCK 
należy również przeprowadzona corocznie 
kwesta uliczna, czyli zbiórka do puszek na 
potrzeby PCK. Dzięki hojności 
mieszkańców naszej gminy w kolejnych 
trzech latach nasze koło zebrało 
największą kwotę pieniężną spośród 
wszystkich szkół gimnazjalnych naszego 
powiatu. Członkowie koła z opiekunem a 
w szczególności ci, którzy zbierali 
pieniądze w poszczególnych wioskach 
serdecznie dziękują za przychylność i 
wsparcie finansowe tej organizacji. 

Jednym z ważniejszych zadań koła 
jest też propagowanie różnymi metodami 
honorowego krwiodawstwa. Zachęcamy 
wszystkich którzy ukończyli 18 rok życia 
i cieszą się dobrym zdrowiem do 
organizowania akcji oddawania krwi i 
tworzenia klubów honorowych dawców 
krwi. Jesteśmy również otwarci na 
działalność z zakresu pomocy socjalnej, 
której podstawą jest umiejętność 
dostrzegania przez członków koła potrzeb 
i problemów ludzi niepełnosprawnych, 
lub będących w trudnej sytuacji życiowej 
kolegów, czy ludzi starszych, chorych i 
samotnych, którym to chętnie niesiemy 
pomoc. 

Opiekun koła Anna Bandzarewicz

 

 

100 lat – to za mało! 

 
Pani Bronisława Czapla 

Pani Bronisława Czapla 
urodziła się 23 września 1903 r. i 
niedawno świętowała swoje setne 
urodziny. Jej rodzice byli średnio 
zamożnymi rolnikami. W latach 
dzieciństwa wychowywała się z dwoma 
braćmi i siostrami. Gdy miała 10 lat, jej 
najstarszy brat Józek zmarł. Spadł 
wchodząc do gołębnika. Był on 
przystojnym 21-letnim młodzieńcem.         
          Pani Bronisława uczęszczała do 
szkoły mieszczącej się w Szczekarkowie u 
państwa Chalickich. Ukończyła 

przedwojenne 4 klasy szkoły 
podstawowej, a potem różne dodatkowe 
kursy. 

W wieku 18 lat wyszła za mąż, 
za kawalera o 9 lat starszego od siebie. Po 
ślubie zamieszkali w Kłodnicy, gdzie 
wychowali pięcioro dzieci. 45 lat temu 
Pani Bronisława została wdową. 
         Czasy wojny wspomina z oczyma 
pełnymi łez, gdyż owe czasy były trudne 
Często brakowało chleba, a Niemcy, 
którzy licznie tu się gromadzili wzbudzali 
strach. Trzeba było się ukrywać, troszczyć  
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o rodzinę. Okrutna wojna zabrała Pani 
Bronisławie drugiego brata Franciszka, 
którego Niemcy wywieźli na Majdanek i 
tam, na tydzień przed oswobodzeniem - 
stracili. Niechętnie także wraca pamięcią 
do chwil, kiedy nieprzyjacielskie 
samoloty zrzucały bomby.  

  Nasza Jubilatka dochowała się 
dziesięcioro wnucząt i 21 prawnucząt. 
  Jak wspomina, w tamtych czasach dzieci 
były wychowywane w większej 
dyscyplinie. Rodziców nie stać było na 
wykwintne ubiory. Musiały także 
pracować i być posłuszne. Mimo to, Pani 
Bronisława mile powraca "w kraj lat 
dziecinnych". Sama z dumą patrzy na 
swoje potomstwo, które często ją 
odwiedza. Panią Bronisławą opiekuje się 
córka i wnuczka Bożena. 
          Poza dzieciństwem Pani Bronisława 
także chętnie przenosi się do lat, kiedy 
była panną. Wtedy często zakładała 
ludowy strój. Z wielką gorliwością 
modliła się, a także brała udział w 
procesjach nosząc szarfy. Wtedy jeszcze 
msze odprawiane były po łacinie.  

 
Pani Bronisława z Iloną i Patrycją  

Zaraz po południu Pani 
Bronisława wychodziła na zabawy, lecz 
wieczorem trzeba było być w domu. 
Tamto życie młodzieży było bardzo 

wesołe. Teraz młode pokolenie, jak 
stwierdza solenizantka, nie ma na nic 
czasu. Z drugiej strony przyznaje, że 
współczesna latorośl jest bardzo mądra, 
wykształcona i jeśli chodzi o sprawę 
przystąpienia Polski do UE to wie co robi. 
Jej samej na ten temat trudno się 
wypowiadać. 
          

 Pani Bronisławie dziękujemy za 
udzielenie nam tak cennych informacji. 
Życzymy dalszych 100 lat życia w Bożym 
błogosławieństwie.  

 
Rozmowę z Panią Bronisławą  

przeprowadziły uczennice  
Gimnazjum w Wilkowie 

Ilona Witczak 
Patrycja Jezierska 

Liliana Śpiewak 
 
 

   
 

 

    Papierosy a nasze zdrowie      
 

Palenie papierosów jest jednym z 
najważniejszych czynników ryzyka 
zawału serca i chorób naczyń 
krwionośnych. 
Palaczowi grożą: 

1. Rak płuc, rozedma płuc, zawał serca, 
nowotwory trzustki, nerek i krtani, 
udar mózgu, katarakta, mniejsza 
potencja seksualna i kłopoty z 
płodnością. 

2. Paląc narażasz się na bóle głowy, 
słabą kondycję fizyczną, zmniejszoną 
odporność na infekcję oraz dłuższy i 
cięższy ich przebieg. 

Palenie papierosów jest szczególnie 
szkodliwe dla kobiet. Kobieta paląca 
szybko przestaje być atrakcyjna. 

- Substancje zawarte w dymie 
papierosowym znacznie przyspieszają 
procesy starzenia. Zapalenie jednego 
papierosa powoduje skurcz naczyń 
krwionośnych skóry utrzymujący się 
do 90 minut. 

- Niedotlenienie skóry twarzy, 
spowodowane tym niedotlenieniem, 
zakłóca produkcję kolagenu i włókien 

elastynowych odpowiedzialnych za 
sprężystość skóry. 

- Cera osób palących przybiera 
brzydką szarawą barwę i ma 
skłonności do tworzenia przebarwień. 

- Powstają trudne do usunięcia 
zażółcenia na palcach i paznokciach 
rąk. 

- Dym papierosowy ma bardzo 
niekorzystny wpływ na szkliwo 
zębów. Zęby stają się żółte i kruche.  

- Nieprzyjemny zapach długo pozostaje 
wyczuwalny w oddechu palacza. 

- Włosy osób palących, ze względu na 
częsty kontakt z dymem, stają się 
matowe, łamliwe i brzydko pachną. 

- Palenie papierosów powoduje trwałe 
zmiany w barwie głosu i chroniczną 
chrypkę. 

PAMIĘTAJ! 
Tendencje światowej mody lansują 
kobietę bez papierosa. 
Bądź kobietą światową i nie pal! 
Badania dowodzą, że mężczyźni 
preferują kobiety niepalące. 

Z troski o dzieci nie należy palić gdyż: 

- Kobieta paląca w okresie ciąży 
ryzykuje poronienie, poród 
przedwczesny, urodzenie słabego 
dziecka z małą masą urodzeniową. 

- Pochodne nikotyny utrzymują się w 
moczu noworodka jeszcze 3 doby po 
porodzie. 

- U dzieci matek palących częściej 
występują zakażenia okołoporodowe 
oraz zwiększa się ryzyko nagłej 
śmierci łóżeczkowej. 

- Kobiety palące w okresie karmienia 
piersią wytwarzają ok. 30% mniej 
mleka. 

- Nikotyna i jej pochodne pochodzące z 
mleka matki wywołują u dziecka 
biegunkę i wymioty. 

- Dzieci narażone na przebywanie w 
dymie tytoniowym znacznie częściej 
zapadają na choroby układu 
oddechowego oraz choroby ucha 
środkowego. Są bardziej drażliwe i 
płaczliwe. 

- Paląc w obecności dziecka sprawiasz, 
że ono pali razem z tobą. 

 
 

 



 

 
 
 

___________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4, październik 2003r._________________________11 
 

- Postawy ukształtowane przez 
rodziców w dzieciństwie są 
niezwykle trwałe. 

- Jesteś dla dziecka wzorem zachowań- 
sięgając po papierosa uczysz je, że 
palenie jest dobre. 

- Nie chcesz, aby Twoje dziecko 
paliło- NIE PAL! 

- Zachowuj się tak, jak chciałbyś, aby 
zachowywało się Twoje dziecko. 

- Dzieci ROBIĄ to co my ROBIMY, 
niż to co MÓWIMY im, aby robiły. 

- Dziecko niczego więcej nie pragnie, 
jak tego by być dorosłym TAKIM 
JAK TY. 

- Dzieci palących rodziców znacznie 
częściej sięgają po papierosy niż 
dzieci rodziców niepalących.  

- Paląc ułatwiasz dorastającemu 
dziecku dostęp do papierosów. 

- Paląc stajesz się nieczuły na zapach 
dymu i łatwo przeoczysz fakt, że 
twoje dziecko zaczyna palić 
papierosy. 

- Jesteś odpowiedzialny za poczucie 
bezpieczeństwa Twojego dziecka. 
Ono martwi się o Ciebie, bo wie, że 
paląc narażasz się na ciężką chorobę. 

Przebywanie w dymie tytoniowym to 
bierne palenie, szkodliwe dla osób 
starych, chorych i dzieci. W sposób bierny 
wdycha się tlenek węgla, pierwiastki 
promieniotwórcze i rakotwórcze dymu 
tytoniowego. Substancje te długo 
pozostają w pomieszczeniu, gdzie się pali 
papierosy, wnikają też w firanki, zasłony i 

tapicerkę mebli, przez wiele dni 
utrzymują swą szkodliwość dla zdrowia. 

Ok. 62% aktywnych palaczy w 
Polsce planuje rzucić nałóg.  

W następnym numerze napiszę o 
korzyściach płynących z podjęcia takiej 
decyzji i poradzę jak przestać palić.  
 

Barbara Bogdańska 
KIEROWNIK OŚRODKA 

REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 
Wojewódzki Szpital Secjalistyczny 

 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Lublinie 

Al. Kraśnickie 100

 

„Sobótka” w Piotrawinie 
 

Organizowany rokrocznie w 
przedostatnią niedzielę czerwca przez 
władze samorządowe gminy Łaziska 
festyn „Sobótka” jest kultywowaniem 
prastarych słowiańskich tradycji 
związanych z uroczystymi obchodami 
nocy świętojańskiej. Podobnie jak  w 
czterech poprzednich edycjach tak i w 
tegorocznej ta gminna uroczystość 
zorganizowana w dniu 22 czerwca na 
boisku piłkarskim w Piotrawinie odbyła 
się z zachowaniem pewnych prawideł i 
atrakcji określonych jej tradycyjnym 
charakterem. 

 

 
Panny z wiankami Świętojańskimi 

Najbardziej widowiskowym był 
obrzęd puszczania wianków na wody 
Wisły przez panny nie tylko z terenu 
gminy Łaziska. Innymi z atrakcji 
nawiązujących do kultowych obyczajów 
było palenie ogni (z konieczności 
sztucznych) a także, spełniające się 
podobno w 100% „sobótkowe wróżenie”.  
 Dla chętnych, a było ich bardzo 
wielu, organizatorzy zaproponowali rejs 
statkiem w kierunku Józefowa 
umożliwiający obejrzenie od strony Wisły 
pobliskiego kamieniołomu i okolicznych 
miejscowości położonych na skarpie 
wiślanej. 
 Główny organizator imprezy, 
którym była Gminna Biblioteka i Dom 
Kultury w Łaziskach, w sposób skuteczny 
promował swoją statutową działalność, 
prezentując dorobek artystyczny zespołów 
dziecięcych, twórców ludowych i 
zespołów folklorystycznych z terenu 
gminy. Biblioteka Gminna zorganizowała 
tradycyjnie cieszący się dużym 
zainteresowaniem kiermasz książki. Na 
festynie w Piotrawinie nie odbyło się 
również bez występów bardziej lub mniej 
znanych gwiazd polskiej estrady. 
 Rozwojowy charakter imprezy 
napawa optymistycznie, gdyż jest to 
doskonała promocja gminy i jej nie tylko 
kulturalnego dorobku. Koszt organizacji 
tegorocznego festynu „Sobótka” pokrył 
Urząd Gminy przy wsparciu finansowym 
Starostwa Powiatowego, firmy P.H.U. 
„Specjal” z Poniatowej oraz SADPOL sc 
w Lesie Dębowym. Myślę, że 

odpowiednie zabiegi organizatorów 
spowodują, że w przyszłorocznej edycji 
uroczystości sobótkowych, lista 
sponsorów znacznie się wydłuży, gdyż jej 
chroniący tradycję charakter z pewnością 
na to zasługuje. 
 

 
Stoisko Gminnej Biblioteki w Łaziskach 

 
Nad całością imprezy w sensie 

organizacyjnym z powodzeniem czuwała 
Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu 
Kultury Pani Małgorzata Wojciechowska, 
która dziękując za uczestnictwo w 
tegorocznym festynie zaprasza już na 
przyszłoroczny, który będzie 
zorganizowany z jeszcze większym 
rozmachem i profesjonalizmem. 
 Organizatorzy serdecznie 
dziękują za pomoc w utrzymaniu 
porządku na tak masowej imprezie 
funkcjonarjuszom Komendy Powiatowej 
Policji i strażakom z OSP w Piotrwawinie. 

 
Tadeusz Dzierżak  
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Co słychać w związku sadowników? 
 

Zarząd Główny Związku 
Sadowników RP w dn. 10.07.2003r. 
podpisał w Grójcu z przedstawicielami 
kilkunastu zakładów przetwórczych 
porozumienie dotyczące ustalenia na rok 
bieżący ceny minimalnej jabłek 
przemysłowych na poziomie 0,23 zł/kg. 
Podstawą do takich ustaleń były dobre 
prognozy dotyczące urodzaju i znaczny 
wzrost euro. Dotkliwa susza w kraju i 
klęski żywiołowe u zachodnich sąsiadów 
spowodowały niemal dwukrotny wzrost 
ustalonej ceny minimalnej. Jest to cena 
dobra, choć nie rewelacyjna zważywszy 
na bardzo wysoki koszt produkcji. 
Związkowców a w tym również i 
producentów już dziś niepokoi fakt czy 
wysokie ceny z bieżącego roku nie 
spowodują lawinowego ich spadku w roku 
przyszłym. Uniknięcie tego, parokrotnie 

już praktykowanego zjawiska to jedno z 
pierwszoplanowych zadań dla Związku 
Sadowników.  

W odniesieniu do jabłek 
deserowych, stwierdzam, że nie nastąpiły 
żadne zmiany. Funkcjonujące rynki 
hurtowe nie organizują sprzedaży ani w 
niej nie uczestniczą, są jedynie miejscem 
do sprzedaży owoców i warzyw. 
Stwierdzono wręcz i trudno z tym 
polemizować, że z dystrybucją owoców i 
warzyw jest znacznie gorzej niż 
kilkanaście lat temu w okresie 
funkcjonowania spółdzielczości 
ogrodniczej. Rentowność eksportu 
owoców jest również niepokojąco niska, 
bowiem znaczące ilości (ponad 330 tys. 
ton) sprzedane na rynki zewnętrzne, nie 
miało korzystnego przełożenia na finanse 
producentów. W tej kwestii w roku 

bieżącym odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami firm eksportowych.  

Wobec niezbyt skutecznych 
działań związanych z tworzeniem i 
funkcjonowaniem grup producenckich, 
Związek podjął inicjatywę, której 
zadaniem jest utworzenie na tym terenie 
spółdzielni producenckiej. Jest to 
poważne i odpowiedzialne 
przedsięwzięcie ale jednocześnie 
konieczne, którego nikt poza Związkiem 
nie miał odwagi się podjąć. 

W jakim stopniu inicjatywy z 
Grójecko – Wareckiego zagłębia 
sadowniczego przyjmą się na naszym 
gruncie trudno w tej chwili określić, 
jednak pewnym jest, że istniejący stan 
rzeczy w kontekście konkurencji z 
zorganizowanymi sadownikami UE to 
droga do nikąd. 

Tadeusz Dzierżak 

RTP w internecie
Od sierpnia bieżącego roku 

Regionalne Towarzystwo Powiślan w 
Wilkowie n/Wisłą ma swoją stronę 
internetową. Jesteśmy dostępni pod 
adresem hhttttpp::////wwwwww..rrttpp..wwiillkkooww..pprrvv..ppll//  ..  
Do dnia 20.09.2003r. stronę odwiedziło 
około 400 internautów. Na naszej stronie 
internetowej zamieszczone są wszystkie 

istotne informacje dotyczące naszej 
działalności (statut, władze towarzystwa, 
aktualności). Bardzo ciekawie 
opracowana jest część dotycząca naszej 
gminy. Oprócz mapy naszej gminy 
znajdziemy tu wiele ciekawych informacji 
historycznych (opracowanych przez 
Wojciecha Włodarczyka) dotyczących 

niektórych miejscowości. Całość 
uzupełniona jest fotografiami mojego 
autorstwa. Na naszej stronie internetowej 
dostępne są również wszystkie poprzednie 
numery „Powiśla Lubelskiego”. Stronę 
zaprojektował i wykonał Łukasz 
Bandzarewicz, student AGH w Krakowie.           
        

Bogdan Bandzarewicz 
 

Od redakcji „Powiśla Lubelskiego” 
  

 Redakcja „Powiśla Lubelskiego” 
otrzymała miły list od współpracownika 
„Gazety Wyborczej Lublin” pana 
Zbigniewa Muszyńskiego: 
  „Z dużym zainteresowaniem 
przeczytałem w jednej z lubelskich 
bibliotek drugi numer wydawanego przez 
Was pisma „Powiśle Lubelskie”. 
Podziwiam zarówno poziom 
zamieszczonych w piśmie artykułów, jak 
również staranne edytorstwo. 
Zainteresowany jestem wpisaniem mnie 
na listę stałych prenumeratorów Waszego 
pisma i byłbym wdzięczny za przysłanie 
mi pierwszego i drugiego numeru oraz w 
przyszłości dalszych, które macie zamiar 
publikować”. 
 Pan Zbigniew Muszyński 
zaproponował nam współpracę i przysłał 

artykuł o urodzonym w 1861 roku w 
majątku Głodno (gmina Łaziska) znanym 
architekcie i inżynierze Bronisławie 
Rogoyskim. Artykuł ten wydrukujemy w 
następnym numerze „Powiśla 
Lubelskiego”. 
 Próśb o stałą prenumeratę, 
zwłaszcza z Lublina, mamy coraz więcej. 
Odwiedzane licznie nasze stoisko na 
„Nadwiślańskich Chmielakach” 
potwierdza duże zainteresowanie 
mieszkańców gminy i okolicznych 
miejscowości naszym pismem. Mamy 
nadzieję, że problem dostępu do naszych 
wydawnictw rozwiąże częściowo 
uruchomiona już strona internetowa 
Regionalnego Towarzystwa Powiślan w 
Wilkowie nad Wisłą, o której piszemy 
powyżej. 

 Wójt gminy Wilków, pan 
Grzegorz Teresiński zrezygnował z 
pisania tekstów do naszego pisma. 
Dziękujemy za dotychczasową 
współpracę i zawsze zapraszamy na łamy 
„Powiśla Lubelskiego”. 
 14 września odbyło się w 
Wilkowie niezwykle sympatyczne 
spotkanie Zarządu RTP z 
przedsiębiorcami Powiśla. Zostały 
omówione zasady współpracy i wsparcia 
finansowego działań Towarzystwa. 
 Do bieżącego numeru dołączamy 
dodatek zawierający spis treści całego 
rocznika i indeks występujących w nim 
osób. 

Redakcja            
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