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Powiśle Lubelskie” ma już rok. Piszemy o wsi. Polska wieś jawi się dziś jako uciążliwy dla wszystkich problem. 

Jest kojarzona z wątpliwym folklorem, zapóźnieniem cywilizacyjnym, roszczeniami rolników, brakiem podstawowej infra-
struktury. Wszyscy chcą się stąd jak najszybciej wyrwać. Daje o osobie znać półwiekowa cywilizacyjna zapaść. 
 Przeciętna polska wieś z nizin środkowej Polski nie potrafi być atrakcyjna, została sprowadzona do nierozwiązy-
walnego problemu gospodarczego. Jest plebejska a nie elitarna, odrzuca a nie przyciąga swoją odrębnością, tradycją, 
która jest przecież najcenniejszym ale i najtrudniejszym do uzyskania towarem. Bo tradycję tworzą i przechowują pokole-
nia. Brak jednego z ogniw, jakie kiedyś spełniał na przykład dwór, okazał się jak najgorszy w skutkach. I w sensie spo-
łeczno-kulturowym, i gospodarczym, i krajobrazowym. 
 Właściwością ziemiaństwa był ich nierozerwalny związek z ziemią, krajobrazem, który właściciele uważali za swój 
- w sensie: niemożliwy do porzucenia. Ziemia, cząstka polskości, była dla nich programem docelowym - „metafizycznym”, 
krajobraz polski ich naturalnym siedliskiem, bycie na wsi obowiązkiem, wyzwaniem i służbą - własnej tradycji rodzinnej i 
miejscowej ludności.  
 Dla działań regionalnego towarzystwa płynie stąd lekcja dotycząca wartości działania lokalnego, „od dołu” a nie 
zaprogramowanego „z zewnątrz”, a przede wszystkim traktowania wsi jako całości i ciągłości. Wiejski styl życia - gdyby 
powstał - może być wartością, może przyciągać, może być zaporą przeciw unifikacyjnym tendencjom współczesnej kultu-
ry. Polska wieś może być, jak dzieje się to w innych państwach Unii Europejskiej, polskim znakiem markowym. 
 Brak w Polsce wizji całościowej, która ukazywałaby wieś jako odmienny sposób życia (tak jak jest to w Anglii), 
życia atrakcyjnego a nawet snobistycznego. Przed wojną była w Polsce prowadzona kampania „spędzaj wakacje w kra-
ju”. W Anglii od 1897 roku wychodzi popularne pismo „Country Life”. Pismo propagujące wiejski styl życia: od arysto-
kratycznych polowań, szlacheckich i chłopskich siedzib, parków i wiejskich ogródków, wiejskich obyczajów i uroczystości, 
ubioru, wyszukanych prostotą potraw, rodzinnych sag, ekologii, uwielbienia zwierząt i przyrody po właściwe poszczegól-
nym regionom uprawy. Poświęcają uwagę temu, co większości może wydać się anachroniczne i niemodne. „Country Life” 
było wynikiem paropokoleniowej kampanii na rzecz ochrony wiejskiego krajobrazu w najszerszym tego słowa znaczeniu. 
Warto zacząć kampanię „polska wieś”, a można ją podjąć tylko na miejscu. „Powiśle Lubelskie” ma dopiero rok. 

         Wojciech Włodarczyk 
 

Serdeczne Życzenia wielu łask od Dzieciątka Jezus w Nowym Roku 
Składa Zarząd RTP
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Ofiary II wojny światowej na Powiślu 
 

Zdziwienie musi budzić fakt, że 
nie ma pełnej listy ofiar II wojny światowej 
mieszkańców Powiśla. Wydawać by się 
mogło, że w przeciwieństwie do badań nad 
zbrojnym podziemiem lat 1945-47, badania 
ofiar hitlerowskiego terroru nie powinny 
wzbudzać, może poza pierwszymi latami 
PRL-u, sprzeciwu. Było jednak inaczej, a 
historia budowy pomnika ofiar „krwawej 
środy” w Rogowie, którą opisujemy poni-
żej, utwierdza nas, że ówczesna miejscowa 
władza wiedzą o czasach okupacji nie była 
specjalnie zainteresowana. Ten tekst to 
tylko szkicowa próba zestawienia ofiar 
represji hitlerowskiego okupanta, ofiar II 
wojny światowej. Szczegółowa lista wyma-
gałoby żmudnych archiwalnych kwerend, 
wywiadów z mieszkańcami, badań ksiąg 
parafialnych. Miejmy nadzieję, że kiedyś 
doczekamy się takiego opracowania. 
 Pierwsze planowe zatrzymania 
Polaków odbyły się w 1941 roku w Zasto-
wie Karczmiskim. Niemcy zabierali wów-
czas mężczyzn do Oświęcimia według 
zdobytych przez nich przedwojennych list 
osób karanych. 
 4 listopada 1942 w Chodliku hitle-
rowcy rozstrzelali 13 osób. Akcja ta zapo-
wiadała inną, zwaną „krwawa środa” 18 
listopada 1942. Była to największa akcja 
Niemców na Powiślu podczas okupacji. 
Złapano wówczas w Rogowie 21 osób, w 
tym jedną kobietę - wszyscy zostali wywie-
zieni do Oświęcimia. Jedną osobę zastrze-
lono na miejscu podczas próby ucieczki. Z 
obozów wróciło tylko 7 osób, reszta zginę-
ła. 
 Akcja rozpoczęta przez Niemców 
18 listopada o 1 w nocy trwała aż do 24 
listopada. Była zakrojona na wielką skalę. 
Objęła Kazimierz, Bochotnicę, Cholewian-
kę, Jeziorszczyznę, Witoszyn, Helenówkę, 
Rzeczycę, Parchatkę, Pożóg, Rogów i Wło-
stowice, a 24 listopada - Zbędowice. W 
toku akcji uwięziono ponad 300 osób, a 
stracono na miejscu co najmniej 140 (w 
Zbędowicach rozstrzelano 88, Bochotnicy - 
22, Parchatce - 16, Włostowicach - 12, 
Kazimierzu - co najmniej 23, Rogowie - 1). 
Akcję przeprowadził I Zmotoryzowany 
Batalion Żandarmerii SS kierowany przez 
Ericha Schwiegera (zginął w 1944 roku od 
kul partyzantów) składający się głównie z 
Austriaków (w sumie blisko 500 osób) oraz 
stacjonujący w Puławach 791 batalion 
Ostlegionów złożony z byłych żołnierzy 
Armii Czerwonej, którzy w obozach je-
nieckich zdecydowali się na współpracę z 
Niemcami.  

 30 października 1942 roku władze 
w Generalnym Gubernatorstwie otrzymały  
pilny rozkaz głównodowodzącego siłami 
bezpieczeństwa III Rzeszy Himmlera naka-
zujący podjęcie akcji przeciw ruchowi 
oporu. W powiecie puławskim działał już 
od 1941 roku Jan Płatek „Kmicic”. Jego 
oddział sformowany wiosną 1942 roku miał 
bazę w okolicach Koloni Zbędowice. Był 
częścią „Kadry Bezpieczeństwa”, którą w 
rejonie puławsko-kazimierskim dowodził 
Józef Adamczewski „Jordan”. Latem 1942 
roku w ręce Gestapo wpadł członek KB, 
łącznik oddziału, „Bagnet” z Wólki Profec-
kiej. „Bagnet” ujawnił organizację. Aresz-
towano „Jordana” i po długotrwałym śledz-
twie stracono. „Kmicic” w pierwszej poło-
wie listopada 1942 roku w jednej z akcji 
odwetowych usiłował koło Męćmierza 
zabić komendanta granatowej policji z 
Kazimierza Dolnego Łagodę. W akcji zgi-
nął inny policjant. Być może to ostatecznie 
zdecydowało o przeprowadzeniu akcji SS w 
dniu 18 listopada.  
 Mieszkańców Rogowa obudziły o 
3 w nocy oślepiające światła reflektorów. 
Od Karczmisk na drodze stanął samochód i 
oświetlał całą wieś. Zabudowania były 
szczelnie otoczone przez żołnierzy. Niemcy 
zbudzili sołtysa Jana Szałasa i z przygoto-
waną listą i sztabową mapą chodzili od 
domu do domu wyciągając tych, którzy byli 
na liście albo - w zastępstwie nieobecnych - 
zakładników. Wszystko działo się jeszcze 
w ciemnościach, tuż przed świtem. Zebra-
nych 22 osoby ustawiono na placu przed 
remizą. Naprzeciwko rozstawiono karabin 
maszynowy gotowy do egzekucji. Hitle-
rowcy chcieli rozstrzelać od razu wszyst-
kich powyżej 60 roku życia. Jednak tuż 
przed egzekucją przyjechał na motorze 
Niemiec z rozkazem załadowania wszyst-
kich złapanych na ciężarówki. Około 9 
rano, gdy pilnujący więźniów Niemiec 
odwrócił się, z dwuszeregu zatrzymanych 
wyskoczył Roman Deszczak i skokami 
chciał dopaść zarośli porastających brzeg 
strumienia. Niemiec był jednak szybszy, 
jednym strzałem pistoletu powalił Deszcza-
ka, a drugim dobił leżącego. Deszczak 
osierocił 4 dzieci. W południe cała kawal-
kada samochodów opuściła Rogów. 
 W trzy dni potem 21 listopada 
1942 roku hitlerowcy przeczesując spacyfi-
kowany teren otoczyli 36-cio osobowy 
oddział „Kmicica” niedaleko Koloni Zbę-
dowice. Oddziałowi pod osłoną nocy udało 
się wydostać z okrążenia. Rozwścieczeni 
Niemcy zaatakowali 24 listopada Kolonię 
Zbędowice. Rozstrzelano wówczas w zbio-

rowej egzekucji wszystkich złapanych, 
nawet niemowlęta. W sumie 88 osób. 
 Jesień 1942 roku to wyraźne nasi-
lenie i kulminacja represji hitlerowskich. W 
listopadzie 1942 roku w Zastowie Karczmi-
skim złapano i wywieziono na Majdanek 
Jana Lasotę, Stanisława Bartosika (wypusz-
czony w lutym 1943), Władysława Filiksa, 
Jana Kusia, Stanisława Bakalarza i Mazur-
kiewicza. 
 Jesienią 1942 lub 1943 roku został 
spalony budynek szkoły w Wilkowie wraz 
z zmagazynowanym tam zbożem. Do pod-
palenia nie przyznała się żadna organizacja, 
istniały podejrzenia, że to sprawka samych 
Niemców, którzy chcieli w ten sposób 
ukryć niedobór zboża powstały w wyniku 
pracy nowego magazyniera. Niewinny stróż 
Stanisław Walczyk został wywieziony na 
Majdanek. Powrócił po pół roku dzięki 
pomocy Kleniewskiej ze Szczekarkowa. 
(p.: Grażyna Włodarczyk, Beata Pietroń, 80 
lat Szkoły Podstawowej w Wilkowie, Wil-
ków 2002, s.10) 
 W maju 1943 cztery osoby z Ro-
gowa zostały zatrzymane za niedostarcze-
nie kontyngentów i wywiezione na Majda-
nek. W obozie zginęli: Kazimierz Piłat, 
Władysław Misztal i Jan Pakos. Wrócił 
tylko jeden. Kontyngenty ściągał volksdeu-
tsch Giedo z Opola. Przyjeżdżał z obstawą i 
wpadając do domów wszystko niszczył i 
rozbijał. Rogów bronił się przed nim trzy-
mając straż. Co noc kolejny dom pełnił 
wartę. Gdy zauważono zbliżających się 
Niemców kręcono drewnianą kołatką na 
alarm aby wszyscy mogli uciec z dobyt-
kiem do lasu i wąwozów. 
 Za spalenie stert zboża we dworze 
w Szczekarkowie i Wilkowie w 1943 roku 
Niemcy wywieźli na Majdanek 10 zakład-
ników. Część zmarła w obozie. Wzięto 
m.in.: z Urządkowa - Władysława Niewia-
domskiego, Bieleckiego (zginął na Majdan-
ku); ze Szczekarkowa - Władysława Dacz-
kę, Władysława Wichę i Franciszka Kanię 
(zginął na Majdanku); z Kolonii Szczekar-
ków - Piwowarka; z Wilkowa - Stanisława 
Wolskiego, Plisa i Macieja Niedzielę. 
 W 1943 roku znany tylko z imie-
nia Leszek (zapewne volksdeutsch), po-
mocnik volksdeuscha zarządzającego mły-
nem w Szczekarkowie, doniósł żandarmerii 
na miejscowych żołnierzy BCh. Jeden z 
członków BCh Władysław Wicha groził mu 
bronią. Niemcy okrążyli dom Wichów w 
Machowie. Wzięto 3 braci, szwagra i ojca. 
Wywieziono ich do Lublina i tam nad By-
strzycą wszystkich rozstrzelano. Reszcie 
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BCh-owców, uczestników incydentu z 
Leszkiem, udało się przed Niemcami uciec. 
 W 1943 roku Niemcy ściągający 
kontyngenty zastrzelili w Rogowie Helenę 
Osuch, która uciekała ze swoją jedyną 
krową do lasu. 
 W 1944 roku szczególnie dotkli-
wie dawały się odczuć mieszkańcom wio-
sek nadwiślańskich oddziały własowców, 
których miejscowa ludność nazywała „ciu-
barami”. Własowcy stacjonując na Kępie 
Choteckiej, chodzili po okolicznych wio-
skach i „szukali partyzantów w szufla-
dach”. Podczas jednego z takich rabunków 
Wronikowski z Piątkiem postanowili zabić 
rabusia. Wronikowski rzucił się na „ciuba-
rę”, ale Piątek nie podjął walki. Wezwani 
na pomoc własowcy dosłownie podziurawi-
li Wronikowskiego kulami jak sito i prze-
konani, że jest martwy, zostawili na po-
dwórku. Wronikowski mimo upływu krwi 
ocalał, wyleczył go doktor Ossendowski. 
Po wojnie był piekarzem w Wilkowie. 
 

 
Pomnik poświęcony AK i BCh w Wilkowie 

 
25 lipca 1944 roku oddział SS w 

Zastowie Polanowskim, jeden z ostatnich 
jaki jeszcze pozostał na prawym brzegu 
Wisły, wymordował 7 mieszkańców wio-
ski. Z odsieczą przybył oddział BCh i 30-
osobowy pluton 15 pułku Piechoty AK pod 
dowództwem kapitana Zygmunta Roma-
nowskiego „Woli”. Rozpoczęli walkę z 
hitlerowcami za wałem powodziowym na 
wysokości mostu w Podgórzu. Akcje opisu-
je we Wspomnieniach o akcji pod Zasto-
wem Tadeusz Ruciński („Brulion Kazimier-
ski” nr 4, wiosna-lato 2003). 
 Osobna kartę męczeństwa wypeł-
niają zamordowani na terenie Powiśla Ży-
dzi. Tu informacji mamy najmniej. Najczę-

ściej byli to uciekinierzy, nieznani miesz-
kańcom Powiśla. Na Powiślu nie było 
zwartych skupisk ludności żydowskiej. 
Mieszkali oni głównie w Opolu i Kazimie-
rzu Dolnym, gdzie stanowili więcej niż 
połowę ludności. Mimo iż za ukrywanie 
Żydów groziła natychmiastowa śmierć, 
duża ich część znalazła schronienie w wio-
skach Powiśla. Między innymi w Zastowie 
Karczmiskim przechowywała się jedna 
rodzina żydowska, na Lubomirce i w Lesie 
Dębowym - po 4 rodziny. W Zastowie 
Polanowskim Julian Kuś ukrywał przez 
cała okupację Żyda, który po wojnie wy-
emigrował do Szwajcarii. Na Kępie PPR-
owcy przechowywali 5 Żydów. Część Ży-
dów chroniła się w oddziałach partyzanc-
kich, najczęściej lewicowych, m.in. „Cie-
nia”. Mieszkańcy Powiśla nieśli także po-
moc Żydom skupionym w okolicznych 
miasteczkach. Za dowóz żywności głodują-
cym w Kazimierzu Żydom Niemcy pobili 
Józefa Wąsalę z Rogowa i zabili mu konia. 
Szczególne zasługi w pomocy Żydom miała 
nieżyjąca już mieszkanka Rogowa Maria 
Maciąg. Będąc młodą dziewczyną pracowa-
ła w Niemczech jako służąca i znała dobrze 
język niemiecki. Gdy hitlerowcy wywieźli 
z Rogowa wszystkich Żydów uciekinierów 
(w Rogowie nie mieszkali na stałe Żydzi) 
do obozu w Poniatowej, Maria Maciąg 
zakradała się bądź przekupywała straż obo-
zową i wyprowadzała więźniów na wol-
ność. Wyrabiała im też dokumenty i pota-
jemnie dostarczała je do obozu. Złapana 
raz, została pobita niemal na śmierć - cięż-
ko z tego powodu chorowała przez całe 
życie. Jedna z uratowanych przez nią rodzin 
żydowskich zamieszkała po wojnie w Ar-
gentynie chciała ją zabrać do siebie na 
leczenie. Stan zdrowia Marii Maciąg i 
sprzeciw władz nie pozwoliły jej na wyjazd 
z Polski. 
 Większość zamordowanych Ży-
dów na terenie Powiśla pozostaje bezi-
mienna, jak ci z egzekucji z około 1941 
roku: „Byliśmy świadkami - opowiada pani 
Zofia Koziarzowa - jak Niemcy wyprowa-
dzili i rozstrzeliwali pięciu Żydów. Byliśmy 
małymi dziećmi był to dla nas straszny 
widok” (Grażyna Włodarczyk, Beata Pie-
troń, 80 lat Szkoły Podstawowej w Wilko-
wie, Wilków 2002, s.10). Egzekucja odbyła 
się pod ścianą „kozy” w Wilkowie. Była to 
największa znana mi, jednorazowa egzeku-
cja na terenie ówczesnej gminy Szczekar-
ków.  
 W 1942 roku Gurmiński z Rogowa 
zastrzelił 2 Żydów z tej wioski. W 1944 
roku oddział „Cienia” wykonał na Gurmiń-

skim wyrok. W wyniku wewnętrznych 
nieporozumień doszło w 1943 roku między 
przebywającymi w oddziale partyzanckim 
PPR-u na Kępie Żydami a komunistami do 
strzelaniny. Między Machowem a Kępą 
zginęły wówczas 3 osoby w tym 2 Żydów. 
Z tego powodu został, już po wojnie, aresz-
towany na krótko wójt gminy Wilków Ta-
deusz Lichota, uczestnik tego incydentu. 
 Nasilenie niemieckich działań 
eksterminacyjnych wobec Żydów zbiegło 
się z „krwawą środą” 18 listopada 1942. 
Niemcy przeprowadzali wówczas tak zwa-
ną „Akcję Reinhard”. W rok później hitle-
rowcy podjęli akcję ostatecznego unice-
stwienia Żydów na Lubelszczyźnie - „Ak-
cja Erntefest” - dożynki. Akcja ta nie doty-
czyła Powiśla w takim stopniu jak innych 
części Lubelszczyzny. 
 Inną grupę ofiar II wojny stanowili 
więźniowie obozów pracy, wywiezieni na 
roboty przymusowe do Niemiec jak na 
przykład Władysław Kobiałka z Rogowa, 
który zginął na kilka miesięcy przed koń-
cem wojny od bomby podczas pracy na 
polu u Niemca. Kolejna grupa to mieszkań-
cy Powiśla zabici podczas walk na frontach 
wojny jak na przykład szeregowiec Franci-
szek Morgut z Rogowa, który zginął we 
wrześniu 1939 roku. Następna - partyzanci 
polegli w walkach z Niemieckimi oddzia-
łami. Innymi jeszcze ofiarami wojny byli 
żołnierze AK zabici przez komunistyczną 
partyzantkę. Dopiero 10 lipca 1944 roku w 
Niedźwiadzie Dużej podpisano umowę 
między AK i AL o nieagresji i współpracy. 
Była, jak wcześniejsze porozumienia, fik-
cją. 28 lipca na Powiśle wkroczyły pierw-
sze oddziały wojsk sowieckich. 
 Musimy zachować pamięć o po-
mordowanych w czasie hitlerowskiej oku-
pacji. Szczególnie dziś gdy Niemcy coraz 
częściej chcą się przedstawiać przede 
wszystkim jako ofiary a nie sprawcy II 
wojny światowej, największej tragedii w 
dziejach Europy. 
 Przy pisaniu tekstu wykorzystano 
relacje Czesławy Wąsali z Rogowa i Stani-
sława Czapli ze Szczekarkowa. Wszystkich 
zainteresowanych uzupełnieniami lub spro-
stowaniami zachęcamy do opublikowania 
ich na naszych łamach lub przekazania nam 
odpowiednich informacji. 

Wojciech Włodarczyk 
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Pomnik w Rogowie 
 

W Rogowie na placu przed sta-
rym budynkiem remizy strażackiej 20 
maja 2001 roku odsłonięto pomnik upa-
miętniający zabitych w czasie II wojny 
światowej mieszkańców wioski. Pomysł 
pomnika pojawił się 15 lat wcześniej. 
Ówczesny dyrektor szkoły podstawowej 
w Rogowie Zbigniew Błachnio i grupa 
nauczycieli starała się w urzędzie gmin-
nym o postawienie monumentu upamięt-
niającego „krwawą środę” 18 listopada 
1942 roku. Jednak sekretarz PZPR w 
Rogowie Jan Giza sprzeciwił się pomy-
słowi, uzasadniając, że pomordowani 
należeli do BCh i AK. Już w latach 50-
tych Józef Morgut, wójt z Rogowa utrud-
niał przekazywanie rent rodzinom ofiar 
pomordowanych w Oświęcimiu - „Za to, 
że byli w BCh”. 
 Pod koniec lat 90-tych do idei 
pomnika powróciła Czesława Wąsalowa, 
emerytowana nauczycielka szkoły w 
Rogowie, córka złapanego 18 listopada 
1942 roku i zamordowanego w 
Oświęcimiu Bolesława Blicharza.  

 
 

Pani Czesława Wąsala przy pomniku w Rogowie

Rozpoczęła od obejścia rodzin 
pomordowanych uzyskując ich poparcie. 
W 1999 roku w zakładzie kamieniarskim 
Krzysztofa Kosika w Opolu ustaliła kosz-
ty pomnika - 5 tysięcy złotych. Po 200 
złotych złożyły się rodziny ofiar. Wąsa-
lowa napisała listy do rozproszonych po 
Polsce rodzin. Nikt nie odmówił. Najwię-
cej dali Stefan Kęcik z Rogowa i Mieczy-
sław Abramczyk, syn jedynej zabranej 
podczas „krwawej środy” kobiety, Kata-
rzyny Abramczyk, autor Moich wspo-
mnień, między innymi o młodzieńczych 
latach w Rogowie. 
 Miejscowa straż pożarna przeka-
zała teren pod pomnik i mocno zaanga-
żowała się w jego budowę. Szczególnie 
Mirosław Bartoś, Piotr Dziwisz, Bolesław 
Maciaszek, Janusz Smykla, Mieczysław 
Wciseł a także wszyscy pozostali straża-
cy. 
 W Lublinie pełnomocnik woje-
wody do spraw kultury i ochrony pamięci 
narodowej Józef Krzyżanowski pomógł 
Wąsalowej przygotować komplet wyma-
ganych dokumentów. Ale pieniędzy nie 
dał tłumacząc się, że ich nie ma. Pani 
Wąsalowa napisała więc do Warszawy do 
Andrzeja Przewoźnika z Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. Ten obiecał 
dać pieniądze, jeżeli tylko będzie projekt i 
plan. Projekt i plan pomnika według po-
mysłu Krzysztofa Kosika przygotował za 
darmo Urząd Gminy. Było to za wójta 
Zygmunta Piekutowskiego. Przewoźnik 
przysłał na konto gminy 3 tysiące złotych. 

4 tysiące udało się zebrać Wąsalowej od 
ludzi. Wójt Piekutowski przekazał na 
ogrodzenie 1 tysiąc. 
 Kamienie pomnika przywiozła 
firma Kosika, straż z Opola przyjechała z 
dźwigiem dla ich ustawienia. Całą opera-
cje wykonali za darmo. Specjalne podium 
na uroczystość odsłonięcia wykonali stra-
żacy z Rogowa. 
 Kuzyn pani Wąsalowej kapitan 
Wiesław Misztal, pracownik Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych - Departament Wojskowy, zorga-
nizował kompanię honorową wojska i 
wojskową orkiestrę (zapełnili 2 autokary), 
autobus z Lublina dla zaproszonych gości 
i wydrukował zaproszenia. Zaproszono 40 
osób, między innymi kombatantów z 
Łazisk i Karczmisk. 
 Scenariusz uroczystości odsło-
nięcia pomnika ułożyli: Wąsalowa, Krzy-
żanowski i Misztal. Mszę odprawił ksiądz 
Jan Mazur, były oficjalne przemówienia, 
część artystyczną przygotowali uczniowie 
rogowskiej szkoły. Wiejską dolinkę wy-
pełniał gęsty tłum. „Jak Rogów Rogo-
wem, takiej uroczystości tu nie było” 
mówią zgodnie uczestnicy tamtych wyda-
rzeń. Po uroczystości wieś zorganizowała 
przyjęcie dla wojska, wójt Teresiński 
zafundował napoje. Przebieg uroczystości 
opisał w artykule By pamięć o nich nie 
zaginęła w czasopiśmie „Kombatant” 
(czerwiec 2001 r, s.21) Wiesław Misztal. 
Opiekę nad pomnikiem objęła szkoła 
podstawowa w Rogowie.  

 Dzięki skrupulatnej pracy Cze-
sławy Wąsalowej mamy dziś imienną listę 
ofiar II wojny światowej wsi Rogów. 
Pomnik upamiętnia następujące osoby: 
 - zastrzelonego na miejscu 18 
listopada 1942 roku podczas próby 
ucieczki Romana Deszczaka, członka 
KB, był na przywiezionej przez Niemców 
liście; 
 - złapanych podczas „krwawej 
środy” i zamordowanych w obozach: 
Katarzynę Abramczyk, członkinię KB, 
zginęła na Majdanku; Łukasza Adam-
czyka, był zakładnikiem, zginął w Oświę-
cimiu, zostawił 4 dzieci; nieznanego z 
imienia Baraniaka wysiedlonego z Łodzi, 
zginął w Oświęcimiu, zostawił żonę i 3 
dzieci; Bolesława Blicharza, członka KB, 
zginął w Oświęcimiu, osierocił 2 dzieci; 
Jana Czarneckiego, był zakładnikiem, 
zginął w Oświęcimiu, zostawił żonę i 
małe dziecko; Tadeusza Gierczaka, miał 
w Rogowie sklep spółdzielczy, zginął w 
Oświęcimiu, osierocił 1 dziecko; Feliksa 
Kęcika, był na liście, zginął w Oświęci-
miu; Władysława Nowaka, był zakładni-
kiem, zginął w Oświęcimiu, osierocił 
dzieci; Wacława Poznańskiego, nauczy-
ciela szkoły w Rogowie, był zakładni-
kiem, zginął w Oświęcimiu; Mieczysława 
Pieska, partyzanta, zginął w Oświęcimiu, 
osierocił 3 dzieci; Tadeusza Sawczuka, 
był na liście, zginął w Oświęcimiu; Stani-
sława Śliwy, był zakładnikiem, zginął w 
Oświęcimiu; Władysława Śliwy, był 
zakładnikiem, zginął w Oświęcimiu, zo-
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stawił 6 dzieci; Juliana Wicika, był za-
kładnikiem, zginął w Oświęcimiu; 
 - zamordowanych i zabitych w 
innych okolicznościach mieszkańców 
Rogowa: 
Mieczysława Kaczora, zawodowego 
porucznika Wojska Polskiego, zginął 
podczas akcji w Kazimierzu Dolnym w 
1943 roku, ranny, nie chcąc trafić w ręce 
Niemców strzelił sobie w usta; Włady-
sława Kobiałki, zwerbowanego na roboty 
do Niemiec zginął od bomby w Niem-
czech podczas prac polowych pod koniec 
wojny; Jana Łukasika, członka BCh, 
zastrzelonego przez Niemców pod Nałę-
czowem jesienią 1943 roku podczas 
przewożenia prasy - ukrywał się na Powi-
ślu; Władysława Misztala, złapanego za 
niedostarczenie kontyngentu, zginął na 
Majdanku; Franciszka Morguta, szere-
gowca, zginął na froncie we wrześniu 
1939 roku; Heleny Osuch, zastrzelonej w 
1943 roku podczas ucieczki z krową do 
lasu przez Niemców ściągających kontyn-
genty; Jana Pakosa, złapanego w maju 
1943 roku za niedostarczenie kontyngen-

tu, zginął na Majdanku; Kazimierza Piła-
ta, złapanego w maju 1943 roku za niedo-
starczenie kontyngentu, zginął na Maj-
danku, pozostawił 4 dorosłe dzieci; Felik-
sa Samczyka, mieszkańca Lublina ale 
złapanego w Rogowie skąd pochodził, 
zginął w Oświęcimiu; Stefana Solisa, 
złapanego w Rogowie i podejrzanego 
przez Niemców o przynależność do BCh, 
zginął na Majdanku. 
 Warto też przypomnieć siedmiu 
złapanych w „krwawą środę”, którym 
udało się przeżyć. Byli to: Mieczysław 
Abramczyk - jego ojciec był w partyzant-
ce, natomiast Mieczysława wzięto przy-
padkowo, przeżył Oświęcim; Jan Czarno-
ta - przeżył Oświęcim; Franciszek Czopek 
- przeżył Oświęcim mimo, że dokonywa-
no na nim eksperymentów „medycznych”; 
Stanisław Czopek - był na liście przywie-
zionej przez Niemców, uciekł z transportu 
kolejowego do Oświęcimia; Stefan Kęcik 
- przeżył Oświęcim; Franciszek Piesek - 
był na liście, uciekł z transportu klejowe-
go do Oświęcimia i Jan Siedliski - była 
zakładnikiem, przeżył Oświęcim. 

 Czy lista ofiar Rogowa jest peł-
na? Zygmunt Piotr Mańkowski w artykule 
18 listopada 1942 - krwawa środa, „Bru-
lion Kazimierski” nr 4, wiosna-lato 2003 
rok, podaje taką relację mieszkańca Je-
ziorszczyzny: „Pamiętam w Oświęcimiu 
jak przed blok 11 przyprowadzono nagie-
go Siedleckiego z Rogowa, w dogorywa-
jącym stanie przywleczono go na apel, a 
stąd pod blok 7, gdzie były stosy mar-
twych więźniów czekających na transport 
do krematorium”. Zapewne jeszcze nie 
raz trzeba będzie dokonać uściśleń i uzu-
pełnień, ale został uczyniony pierwszy 
poważny krok. 
 Regionalne Towarzystwo Powi-
ślan w Wilkowie nad Wisłą jest pełne 
uznania dla wieloletniej społecznej pracy 
pani Czesławy Wąsalowej. Pomnik w 
Rogowie i lista ofiar hitlerowskiej okupa-
cji mieszkańców wioski są jej wyłączną 
zasługą. Wszystkie wioski Powiśla po-
winny mieć podobną listę. 

Wojciech Włodarczyk

 

Nowe spojrzenie na pałac Witolda i Zofii z Zieleniewskich 
Kleniewskich w Szczekarkowie koło Wilkowa 

  
Znany nieźle zacnym obywate-

lom Powiśla Lubelskiego pałac w Szcze-
karkowie, wzniesiony staraniem Witolda 
i Zofii Kleniewskich w l. 1910–1913 
według projektu architekta Kazimierza 
Skórewicza, doczekał się w mijającym 
roku swego studium historyczno –
architektonicznego poprzedzonego kom-
pleksowymi badaniami architektonicz-
nymi. Prace badawcze jako pierwsza faza 
działań zmierzających do rewaloryzacji 
pałacu wraz z otoczeniem i adaptacji 
dawnej siedziby Kleniewskich na cele 
rezydencjonalne, wykonane zostały po-
między lutym i lipcem 2003 r. przez 
architekt Ewę Pujszo i niżej podpisane-
go.  

 
Szczekarków – pałac, elewacja tylna (ogrodowa) od strony pn., widok ogólny stanu 

obecnego, po przebudowie w latach 60  XX w.  
 

Długo jeszcze zapewne należało-
by czekać na odczytanie zatartych w wy-
niku dziejowych kataklizmów i powojen-
nych przebudów artystycznych 
i przestrzenno–funkcjonalnych wartości 
pałacu w jego pierwotnym ukształtowa-
niu, gdyby nie aktywność obecnego wła-
ściciela, rodzinnie związanego z okolica-
mi Szczekarkowa – pana Waldemara 
Janoszczyka. Szczekarków wraz z rozle-

głymi dobrami opolskimi znalazł się w 
posiadaniu rodziny Kleniewskich 19 
kwietnia 1871 r. W lutym 1906 roku war-
szawskie Koło Architektów ogłasza na 
zlecenie Jana Kleniewskiego konkurs na 
kościół przy cukrowni „Zagłoba” w Dra-
towie nieopodal Wilkowa. Konkurs wy-
grywa 27 czerwca tegoż roku Kazimierz 
Skórewicz, absolwent Instytutu Inżynie-
rów Cywilnych w Petersburgu, działający 

wcześniej jako architekt miejski w Baku 
nad Morzem Kaspijskim. W tym samym 
roku 26 – letni Witold Kleniewski, od 
pewnego już czasu zarządzający mająt-
kiem w Szczekarkowie bierze w Warsza-
wie ślub z Zofią Zieleniewską. Pilną 
sprawą staje się budowa domu dla nowo-
żeńców. Czynny już przy wznoszeniu 
kościoła w Zagłobie architekt podejmuje 
się zaprojektowania siedziby 
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w Szczekarkowie. Projekt pałacu dał 
Kazimierz Skórewicz zapewne pomiędzy 
1907 i 1910 rokiem. Budowa postępowała 
szybko, bowiem poświęcenie ukończonej 
siedziby Zofii i Witolda Kleniewskich 
odbyło się 27 stycznia 1913 r Właściciele 
nie długo jednak mogli się cieszyć nowym 
domem. W lipcu 1915 r. w czasie walk 
frontowych związanych z ofensywą nie-
miecko–austriacką, broniący się Rosjanie 
podpalili pałac Szczekarkowski.  

 

 
Pałac Kleniewskich w Szczekarkowie, 
widok ukształtowania i wyposażenia 

fragmentu hallu od strony wejścia w ele-
wacji pd. Na stopniach schodów siedzą 
mali jeszcze synowie Zofii z Zieleniew-

skich i Witolda Kleniewskich – Jan i Sta-
nisław (1908 – 1979). Fot. zapewne z r. 
1913. Repr. za odbitką w zbiorach Łucji 

Kondratowicz – Miliszkiewicz w Muzeum 
Wsi Lubelskiej – K. Wasilczyk. 

 
Na początku lat dwudziestych, 

już w niepodległej Polsce przystąpiono do 
jego odbudowy, korzystając z pomocy K. 
Skórewicza, często goszczącego 
w Zagłobie dla doglądania budowy ko-
ścioła. Czasy były już jednak inne, znisz-
czenia w obrębie majątków ogromne, 
zabrakło Jana Kleniewskiego, jak się 
wydaje „spiritus movens” wszystkich, w 
tym także budowlanych poczynań rodzi-
ny. Zarówno budowa kościoła w Zagło-
bie, jak odbudowa nadpalonego pałacu w 
Szczekarkowie ciągnęły się latami. 

Pałac (już po przedwczesnej 
śmierci w San Remo w 1927 r. Witolda 
Kleniewskiego) ukończono w 1938 r. 
Z ogromnym mozołem odbudowany po 
zniszczeniach czasu I wojny światowej, 
niezasiedlony ponownie, jak się wydaje, 
został powtórnie zniszczony w 1944 r. 
Według ustnych przekazów (nie potwier-

dzonych jak dotychczas w źródłach pisa-
nych) czerwonoarmiści wycięli zeń część 
drewnianych stropów z przeznaczeniem 
na opał. W 1947 r. – jak podaje W. Wło-
darczyk – pałac odbudowano i odbudo-
wany adaptowano na mieszkania pracow-
nicze. Na przełomie l. 60. i 70. XX w. 
dokonano tu kolejnej przebudowy, która 
gruntownie zmieniła i zeszpeciła jego 
bryłę oraz układ funkcjonalny wnętrz. 
Dzięki przekazom o charakterze ikonogra-
ficznym, szczęśliwie (jako wyjątkowo 
nielicznym) zachowanym w archiwum 
rodzinnym syna Zofii i Witolda – Jana 
Kleniewskiego, od roku 1937 zarządzają-
cego kluczem szczekarkowskim wraz z 
żoną Janiną z Walewskich, jesteśmy dziś 
w stanie sporo powiedzieć o zewnętrznym 
wyglądzie omawianego pałacu. Jego 
ogólne ukształtowanie oparte pierwotnie 
w zasadniczym zrębie na rzucie szerokie-
go prostokąta, (jeśli brać pod uwagę rzut 
piwnic), w wyższych kondygnacjach nie 
było już tak „umiarowe”. Architekt 
wprowadził tu elementy rozluźniające po 
części plan budynku, co szczególnie 
wpłynęło na kształt bryły, jej „malowni-
czość”, zróżnicowanie poszczególnych 
elewacji, efekt zmiany rytmu podziałów 
(tak pionowych, jak poziomych). Efekt 
silnego rozbicia bryły poprzez wprowa-
dzenie mocno zaakcentowanych ryzalitów 
w całkowicie pozbawionych porządkowo-
ści elewacjach (zatracony niemal zupełnie 
wskutek ostatniej przebudowy) spotęgo-
wany został wprowadzeniem wysokich 
dachów i zrozumiałym zróżnicowaniem 
kształtu ich połaci, przeprutych (jakże 
angielskimi w swej formie) czterema 
wysmukłymi kominami. Dostępne źródła 
wizualne nie dają jednak odpowiedzi na 
pytanie o „skórewiczowskie” – pierwsze 
ukształtowanie, otwartej ku południowi, 
frontowej elewacji budynku. Całkowita jej 
ruina w stosunku do pierwotnego wyglądu 
wyłania się dopiero w dokonanych od-
krywkach, lecz i tu możliwości interpreta-
cji, bądź ich uszczegółowienia pozostaje 
wiele, choć jednego elementu wykluczyć 
nie można. Elementem tym była z niemal 
pełną pewnością szeroka i głęboka loggia 
przed wejściem, ukształtowana zasadni-
czo podobnie do loggii otwartej na rozle-
gły widokowy taras od północy. Wszelkie 
możliwe do zinterpretowania ślady na 
murach zdają się o tym świadczyć niemal 
niezbicie. Mimo to, pozostajemy do pew-
nego stopnia w kręgu hipotezy. Architek-
toniczna kreacja Skórewicza w Szczekar-
kowie oddziaływała także zwielokrotnio-
ną kontrastowością wątków poprzez 
wprowadzenie wysokiego, masywnego 
granitowego cokołu wokół budynku, o 
bardzo szlachetnym, choć 

w poszczególnych partiach zróżnicowa-
nym „szlifie” (od obróbki kamieniarskiej 
niemal gładkiej, poprzez ostre, niemal 
naturalne podkucia, do finezyjnego grosz-
kowania i trójkątnego kształtowania 
płaszczyzn w glifach otworów okiennych 
piwnic). To ze wszech miar wysmakowa-
ne kształtowanie faktury cokołu skontra-
stowane było z jasną wyprawą ścian ele-
wacji, przeprutych otworami o wykroju 
niemal wszędzie prostokątnym (z wyjąt-
kiem arkad loggii) oraz z rozległymi poła-
ciami dachów krytych ceramiczną da-
chówką i nietynkowanymi trzonami ko-
minów. Wokół rozpościerał się ogród i 
park zaprojektowany przez Waleriana 
Kronenberga prawdopodobnie w 1912 r. 
Nie można przy tym wykluczyć, że Skó-
rewicz i Kronenberg znali się osobiście z 
czasów działalności tego ostatniego na 
południu Rosji i na Krymie. Ogród Kro-
nenberga w Szczekarkowie został w l. 30. 
XX w. otoczony plantacjami róż, które 
Jan Kleniewski (junior) założył dla pro-
dukcji olejków eterycznych. Przed tara-
sem od strony północnej rozciągał się kort 
tenisowy. Kontrastowo wykreowana ar-
chitektura, zatopiona w zieleni, wzboga-
cona „kontrastami” zapachów, spełniała, 
rzec można z naddatkiem najnowocze-
śniejsze naonczas postulaty europejskich 
modernistów, czy – jak chciał Pevsner – 
„pionierów współczesności”. Niezależnie 
od tego ile było tu wpływu, pracującego 
nieco wcześniej dla Kleniewskich w Łazi-
skach Stanisława Witkiewicza, ile zaś 
wpływu wzorców angielskich tkwiących 
mocno w poglądach rodziny Kleniew-
skich, ile wreszcie geniuszu i „dobrej 
orientacji” samego architekta, pałac 
w Szczekarkowie podług stanu A.D. 1913 
był realizacją nie znajdującą precedensów 
na całym obszarze między Wisłą i Bu-
giem. Nie tylko przecież sama forma 
architektoniczna, ale też jej aspekt funk-
cjonalny oraz czysto budowlany o tym 
przekonują. W badaniach „in situ” udało 
się zrekonstruować po części układ funk-
cjonalny pałacu (”non omnis moriar”), co 
pokazano na rysunkach poszczególnych 
kondygnacji zatytułowanych: „rekon-
strukcja stanu z roku 1915”. Dodać wypa-
da, że pałac (siedziba) w Szczekarkowie 
wyposażony został we własną studnię 
w piwnicach, która zasilała nie tylko „wo-
dociąg”, ale też centralne ogrzewanie. 
Istniała tu od początku kanalizacja 
(co stwierdzono w badaniach), można 
zatem sądzić, ze istniały także całkowicie 
nowoczesne urządzenia sanitarne. Istniała 
winda, która z kuchni zlokalizowanej 
w podziemiu dostarczała przygotowane 
potrawy do kredensu na parterze. Pod 
względem zastosowanych rozwiązań 
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konstrukcyjnych (stropy Kleina nad piw-
nicami oraz częścią pomieszczeń przy-
ziemia – to, co daje się dzisiaj zarejestro-
wać) siedziba Kleniewskich równie wy-
raźnie mieściła się w awangardzie rozwią-
zań architektonicznych tzw. Międzyrzecza 
(Wisły i Bugu).  

Na tle wszystkiego co powyżej 
powiedziano, skwitować należy w aspek-
cie dotychczasowych badań nad historią 
modernizmu na ziemiach polskich „istotę” 
architektury przedstawianej budowli (sie-
dziby ziemiańskiej w 1913 r.). 

Budowla ta wymyka się do pew-
nego stopnia klasycznym już podziałom, 
periodyzacji i cechom określonym w 1967 
r. przez Andrzeja K. Olszewskiego w 
„Nowej formie w architekturze polskiej 
1900 – 1925”. Nie znajduje także analogii 
w znanych innych kreacjach Kazimierza 
Skórewicza, choć niewątpliwie niektóre 
jej elementy zdają się zapowiadać rozwią-
zania szczegółowe późniejszych realiza-
cji. 

Pałac szczekarkowski jest nie-
wątpliwie wybitnym dziełem wczesnej 
fazy modernizmu na ziemiach polskich, 
przy czym w analizie jego formy uwi-
dacznia się swoiste zawieszenie pomiędzy 
kierunkiem „szkoły krakowskiej” i „mo-
dernizacją” „szkoły warszawskiej”. 
W partiach ukształtowanych arkadowo 
(loggiach) dostrzec można podobieństwa 
do realizacji Franciszka Mączyńskiego – 
wybitnego przedstawiciela stylizacyjno–
dekoracyjnego kierunku „szkoły krakow-
skiej” z lat 1905 – 1914. Z kolei 
w całkowitym odejściu od porządkowości 
i malowniczym rozluźnieniu bryły uwi-
daczniają się tendencje „szkoły warszaw-

skiej”, z którą, do pewnego stopnia Skó-
rewicz związany był jako przedstawiciel 
pierwszego pokolenia modernistów już od 
1906 r. Poza wszystkim daje się tu rów-
nież zauważyć pewne nawiązania do pro-
jektów i realizacji Stanisława Witkiewicza 
oraz niewątpliwy wpływ tradycji moder-
nistów angielskich. Niemały wpływ na 
przestrzenne ukształtowanie siedziby 
w Szczekarkowie, jak już wcześniej po-
wiedziano, wywrzeć musiały anglosaskie 
upodobania i gusta inwestorów – Jana i 
Witolda Kleniewskich, co notabene nie 
było na ziemiach polskich żadnym szcze-
gólnym „novum”. Malowniczo, nieregu-
larnie ukształtowane wiejskie „domy – 
wille” powstawać tu zaczęły od lat 30. 
XIX w.  
Choć pałacyk („dwór – willa”) Kleniew-
skich w Szczekarkowie należy już do 
zupełnie innej fazy recepcji wzorów „En-
glish cottage”, należy podkreślić, że jest 
mocno osadzony w tej z dawna zakorze-
nionej tradycji, związanej z procesem 
odchodzenia kolejnych warstw ziemiań-
skiej społeczności od powielania sztyw-
nego, barokowo–klasycystycznego sche-
matu ziemiańskiego domu i zastępowania 
go rozwiązaniami o charakterze willo-
wym.  

Zaznaczone wcześniej problemy 
z „deszyfracją” pierwotnego ukształtowa-
nia frontowej elewacji pałacu szczekar-
kowskiego udało się pokonać w ostatniej 
fazie prowadzonych badań dzięki „cu-
downemu” odnalezieniu fotografii przed-
stawiającej widok fragmentu hallu. Ze-
stawienie ukazanego na fotografii wnętrza 
z interpretacją badań architektonicznych 
wykonanych we frontowej partii budynku 

utwierdziło autorów w przekonaniu, że 
przestrzenno–funkcjonalne ukształtowanie 
zarówno wnętrza, jak też samej elewacji 
posiadało charakter tyleż reprezentacyjny, 
co z gruntu oparty na wzorach angiel-
skich. Wejście do budynku poprzedzone 
było arkadową loggią z westybulem (we-
randą) za nią . Z westybulu wchodziło się 
do rozległego hall’u o wysokości dwóch 
kondygnacji. Zabiegowe schody w hall’u 
prowadziły na galerię, z której wstępowa-
ło się do pokoi rozlokowanych na piętrze. 
Był to główny węzeł pionowej komunika-
cji w budynku. Gdy spogląda się na oma-
wianą fotografię, trudno obronić się przed 
skojarzeniem, iż widoczne na niej formy 
powtórzone zostaną przez Skórewicza na 
niepomiernie większą skalę w projektach 
założenia sejmowego z 1925 r. Powtarza-
nie zaprojektowanych wcześniej moty-
wów i rozwiązań w twórczości Skórewi-
cza da o sobie znać również w realizacji 
projektu dworku marszałka Piłsudskiego 
w Sulejówku. 

P. S.  Składając niniejszy 
artykuł w samym końcu schodzącego 
Starego Roku pragnę wznieść pucha-
rek za zdrowie i pomyślność wszyst-
kich Pleno Titulo członków i sympaty-
ków Regionalnego Towarzystwa Po-
wiślan w Wilkowie w Nowym Roku. 
Niechaj się Wam Kochani darzy jak 
najlepiej. 

Jacek Serafinowicz 
Regionalny Ośrodek Badań 

 i Dokumentacji Zabytków w Lublinie 

 
 

Bronisław  Wawrzyniec  Rogoyski  (1861 – 1921) 
 

W majątku Głodno (ob. wieś w 
gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie) uro-
dził się 10 sierpnia 1861 r. Bronisław 
Wawrzyniec Rogoyski, wybitny inżynier 
architekt, autor projektów kilku monu-
mentalnych gmachów w Polsce i Rosji, 
uczestnik, a następnie juror wielu konkur-
sów architektonicznych, działacz społecz-
ny. 
 Był synem Stanisława h. Bro-
chwicz, dzierżawcy dóbr rządowych 
Głodno; matką była Michalina z Jabłoń-
skich. Po okresie nauki domowej uczęsz-
czał do gubernialnego gimnazjum lubel-
skiego, gdzie uzyskał maturę (w dostęp-
nych, niestety niepełnych, wykazach ab-
solwentów nie występuje). Studiował 
następnie architekturę w lwowskiej Szko-
le Politechnicznej, w Technische 

Hochschule w Brunszwiku i paryskiej 
Szkole Sztuk Pięknych. Dyplom architek-
ta uzyskał dopiero w Warszawie w nowo-
powstałej uczelni politechnicznej. Po 
powrocie do Królestwa Polskiego w 1887 
r. prowadził początkowo budowy w pro-
wincjonalnych miastach, a od roku 1890 
w Warszawie. Projektował m. in. gmach 
Warszawskiego Towarzystwa Wioślar-
skiego przy ul. Foksal 19 (ukończony w 
1897 r.) oraz cztery kamienice czynszowe 
dla Ksawerego Branickiego przy tej samej 
ulicy. 
 Komitet Budowy Szkoły Poli-
technicznej w Warszawie powierzył mu w 
1897 r. zaprojektowanie kilku gmachów 
nowopowstającej uczelni. W związku z 
tym odbył podróż (wraz z K. Obrębowi-
czem i S. Szyllerem) po sześciu krajach 

Europy Zachodniej, zapoznając się z 
obiektami 11 uczelni technicznych. Był 
autorem projektów pawilonów wydziału 
chemicznego, czterech obiektów wydziału 
mechanicznego oraz dwu budynków 
mieszkalnych dla profesorów i pracowni-
ków administracyjnych uczelni. Budynki 
te zrealizowano w latach 1899 – 1900. 
 W 1901 r. wszedł – jako główny 
projektant – do nowopowstałego przed-
siębiorstwa projektowo-budowlanego 
„Rogoyski, Bracia Horn i Rupiewicz”, 
które rozwinęło szeroką działalność bu-
dowlaną w Warszawie, gdzie prowadziło 
również produkcję elementów budowla-
nych. Niezależnie od pracy w firmie pro-
jektował i prowadził budowy wielu war-
szawskich i podwarszawskich obiektów: 5 
domów czynszowych dla Branickiego 
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przy ul. Smolnej, domy firm „Drzewiecki 
i Jeziorański” oraz „Gebethner i Wolf” 
(obydwa zburzone), centralę telefoniczną 
Towarzystwa „Cedergren” (wg projektu 
szwedzkiego) oraz wspólnie z W. Kos-
sowskim kościół w Skolimowie k. War-
szawy. W 1911 r. zdobył pierwszą nagro-
dę w konkursie na gmach Szkoły Sztuk 
Pięknych w Warszawie (niezrealizowa-
ny). 

Na przełomie pierwszej i drugiej 
dekady ub. wieku wykonał projekt zespo-
łu gmachów politechniki w Nowoczerka-
sku. Po zatwierdzeniu projektu przez 
władze, powołany został przez rosyjskie 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu na kie-
rownika budowy. Wyjechał do Rosji wio-
sną 1913 r. Wybuch I wojny światowej, a 
następnie rewolucja bolszewicka unie-
możliwiły mu powrót do kraju i nie po-
zwoliły na zbudowanie wszystkich zapro-
jektowanych obiektów. Wybudowane 
zostały gmachy wydziałów chemicznego, 
mechanicznego i górniczego. W okresie 
pobytu w Rosji zaprojektował niezreali-
zowane gmachy politechniki w Tyflisie. 

Do kraju powrócił w 1918 r. i 
prowadził budowę gmachu firmy „Schne-
ider” przy Krakowskim Przedmieściu w 
Warszawie. W 1919 r. został kierowni-
kiem wydziału architektury warszawskiej 
Dyrekcji Kolei Państwowych, gdzie przy-
czynił się do odbudowy zniszczonych w 

czasie wojny i budowy nowych dworców 
kolejowych. Występował jako rzeczo-
znawca budowlany i biegły sądowy w 
sprawach budowlanych i architektonicz-
nych. 
 

 
Bronisław Wawrzyniec Rogoyski 

 
W okresie pracy w Warszawie przed I 
wojną światową brał udział w pracach 
Stowarzyszenia Techników, a zwłaszcza 
jego sekcji architektonicznej, z której 
powstało Warszawskie Koło Architektów. 
Uczestniczył w naradach i konferencjach 
technicznych poświeconych architekturze 
i budownictwu. Swoje wystąpienia często 
ilustrował, ponieważ był świetnym ry-
sownikiem i akwarelistą. W piśmiennic-

twie występuje niekiedy jako Rogóyski 
lub Rogójski. 
 W małżeństwie z Marią z Komo-
rowskich miał córkę i synów. Zmarł w 
Warszawie 17 marca 1921 r. i pochowany 
został na starym Cmentarzu Powązkow-
skim (kw. 63, rząd V, nr 29). W tym sa-
mym grobowcu pochowany jest syn Bro-
nisława Stanisław Erazm (1905- 1942), 
historyk sztuki, krytyk artystyczny, publi-
cysta, wicedyrektor warszawskiego Insty-
tutu Popierania Sztuki.  
  
Literatura:  
Stanisław Konarski: Rogoyski (Rogóyski, 
Rogójski) Brochwicz Bronisław Wawrzy-
niec (1861-1921) [w:] Polski Słownik 
Biograficzny, T. XXXI, Wrocław 1988, s. 
461-462;  Laureaci konkursu na gmach 
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, „Ty-
godnik Ilustrowany”, R. 52:1911,            
nr 47(2715), s. 940, fot.; Stefan Szyller: 
Śp. Bronisław Rogóyski, „Architekt”, 
R.19:1924, nr 1, s. 4-6; Stanisław Łoza: 
Architekci i budowniczowie w Polsce, 
Warszawa 1954, s. 260; Bronisław Ro-
góyski, „Świat”, R. 16:1921, nr 30, fot.; 
Stanisław Łoza: Architekci dawnej War-
szawy. Rogoyski Bronisław, „Stolica”, R. 
4:1949, nr 33(144), s. 9. 

 Zbigniew R. Muszyński 
 

 
 

 

Związek Katolicki w Wilkowie w latach 1908 – 1911 
 

W marcu 1907 roku, po kilku-
letnich staraniach rosyjskie władze pań-
stwowe zatwierdziły oficjalnie Związek 
Katolicki w Królestwie Polskim. Według 
projektu ustawy, Związek miał być zrze-
szeniem katolików opartym na nauce 
Chrystusa dla życia zawodowego w dzie-
dzinie religijnej, społeczno – kulturalnej i 
ekonomicznej. Zadaniem powstających 
kół było powoływanie i utrzymywanie 
szkół i ochronek, kas pożyczkowo – 
oszczędnościowych, sklepów spółdziel-
czych, popieranie działalności kółek 
rolniczych – słowem wspieranie i inspi-
rowanie poczynań lokalnych społeczno-
ści zgodnie z katolicką nauką kościoła. 

 
Budynek starej pleban w Wilkowie – zdjęcie z 2003 roku.  

 

W latach 1907 – 1908 koła 
Związku powstały w 27 parafiach diecezji 
lubelsko – podlaskiej, w tym również w 
parafii wilkowskiej w powiecie puław-
skim.  
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Koło Związku Katolickiego w 
Wilkowie zostało zawiązane na plebani 
dnia 9 II 1908 roku. Wśród założycieli 
znaleźli się miejscowi księża: Antoni 
Chotyński,  wybrany prezesem ks. Woj-
ciech Bojarczuk oraz 105 parafian, którzy 

zapisali się na członków. W marcu 1910 
roku ich liczba wzrosła do 202, na po-
czątku 1911 roku liczyła 174 osoby. Na 
podstawie dostępnych materiałów archi-
walnych możemy spróbować odtworzyć 
działalność koła w latach 1908 – 1911. W 
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pierwszym roku działalności sprowadzono 
i zapewniono utrzymanie akuszerce. Jak 
podaje sprawozdanie z działalności za rok 
1909, otrzymała ona mieszkanie, opał 
oraz począwszy od dnia 1 IX 1908 roku 
10 rubli comiesięcznej zapomogi. Wysła-
no również do Warszawy na naukę aku-
szerii mieszkankę Wilkowa - Marię 
Szczodrowską, zobowiązując się jedno-
cześnie ponosić wszystkie związane z tym 
wydatki. Ponieważ, pomimo podejmowa-
nych starań nie uzyskano zezwolenia na 
założenie biblioteki mającej składać się z 
księgozbioru po zlikwidowanej Polskiej 
Macierzy Szkolnej, w roku 1909 powstała 
książnica wyposażona w większości w 
zakupione i wypożyczone książki - opie-
kował się nimi dozór parafialny. Oprócz 
biblioteki prenumerowano kilka czaso-
pism. Od początku, największą bolączką 
wilkowskiego koła były skromne warunki 
lokalowe. Zebrania odbywały się na ple-
bani, co zwykle utrudniało urządzanie 
pogadanek i odczytów. Pomimo trudności 
w roku 1909 odbyło się ich kilkanaście. 
W roku sprawozdawczym sprowadzono 
dla członków wagon soli, rozstrzygnięto 
również urządzony dla włościan konkurs 
rolniczy. Nagrodzono pięciu włościan 
„starannie obierających robactwo z 
drzew owocowych.” W kolejnym roku 
sprawozdawczym wysłano uzdolnionego 
parafianina, członka Związku na naukę 

szczepienia i leczenia zwierząt domo-
wych, wyposażając go w niezbędne in-
strumenta. Staraniem członków powstało 
parafialne Towarzystwo Pożyczkowo – 
Oszczędnościowe oraz Towarzystwo 
Straży Ogniowej. Instytucje te jeszcze 
tego samego roku usamodzielniły się, 
podejmując pracę niezależnie od Związku. 
W sprawozdaniu podsumowującym do-
tychczasową działalność koła czytamy: 
„W ogóle Związek przy każdej nadarzają-
cej się sposobności oprócz uświadamiania 
religijno – moralnego zachęca do współ-
dzielczości, postępu w gospodarstwie 
rolnem i przemysłu domowego.” Poczy-
nania Związku Katolickiego w Wilkowie 
wspierali - co ciekawe, nie wymieniani w 
spisach członków ziemianie: Witold Kle-
niewski ze Szczekarkowa i hr. Bogdan 
Sołtan z Polanówki. Ten ostatni, jak usta-
lił prof. Albin Koprukowniak otworzył w 
Wilkowie jednoklasową szkołę dla dzieci 
członków koła. Musiała ona istnieć mię-
dzy lutym a wrześniem 1908 roku, gdyż 
na podstawie rozporządzenia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 16 IX tegoż 
roku działalność szkolna została zawie-
szona i wykreślona z ustawy Związku 
Katolickiego w Królestwie Polskim. Być 
może założona przez hr. Sołtana szkoła 
istniała dalej, jako niezależny od Związku, 
utrzymywany przez ziemianina z Pola-
nówki ośrodek edukacyjny. Potwierdzenie 

tej hipotezy wymaga jednak dalszych 
ustaleń archiwalnych.  

Rozwinięcie i prowadzenie przez 
koło Związku Katolickiego w Wilkowie 
jakiejś szerszej działalności społeczno – 
oświatowej uniemożliwiały zarówno ro-
syjskie obostrzenia prawne jak i niewiel-
kie, choć rosnące i wydaje się roztropnie 
rozdysponowywane dochody placówki - 
przy końcu roku 1908 składki członkow-
skie wyniosły 95 rubli, dwa lata później 
dochód zamknął się sumą 239 rubli 10 
kopiejek, rozchód zaś 214 rubli 5 kopie-
jek. Pomimo tego, prowadzona przez koło 
praca pozwala zaliczyć je do grona czyn-
niejszych na Lubelszczyźnie.  

 
Opracowano na podstawie następujących 
materiałów: 
 -Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie 
– Rep. 60 IX 32, k. 1 -7.  
- Albin Koprukowniak,  Z zagadnień 
kształtowania się ruchu oświatowego i 
społeczno – gospodarczego  na Lubelsz-
czyźnie na początku reakcji stołypinow-
skiej, Annales UMCS, sec. F, vol. XX, 
1965, s.193. 
- Franciszek Stopniak, Kościół na Lu-
belszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX 
i XX wieku, Warszawa 1975, ss. 480 – 
490. 

Andrzej Przegaliński

 
 

Nowy budynek gimnazjum w Wilkowie 
 

14 października 2003 roku w 
Dniu Edukacji odbyło się uroczyste odda-
nie do użytku budynku gimnazjum w 
Wilkowie. Otwarcia dokonał Dyrektor 
Generalny Urzędu Wojewódzkiego w 
Lublinie pan Dariusz Sadowski. Nowemu 
obiektowi nadano imię Jana Pawła II. 
Poświęcił go ksiądz Krzysztof Szcześniak, 
administrator parafii Wilków. W uroczy-
stości uczestniczyli: pan senator Krzysztof 
Szydłowski, pan Grzegorz Teresiński wójt 
gminy, przewodniczący Rady Gminy pan 
Ryszard Złotucha, radni, sołtysi, nauczy-
ciele, uczniowie i rodzice. Uroczystość 
uświetniła młodzież szkolna przedstawia-
jąc program poświęcony Patronowi. 

Grażyna Jarska 
 

 

Nowy budynek Gimnazjum w Wilkowie im. Jana Pawła II 
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100 lat Pana Jana Czapli 
 

 
Pan Jan Czapla i Ilona Witczak 

 
Jak tak dalej pójdzie, to w naszej 

gminie będzie można założyć klub 100-
latków. W poprzednim numerze pisaliśmy 
o Pani Bronisławie Czapli z Kłodnicy, 
natomiast w tym numerze przedstawiamy 
kolejnego 100-latka. 

Pan Jan Czapla mieszka w Po-
lanówce. Urodził się 26 grudnia 1903r. 
Rozmowę z Jubilatem przeprowadziły 
uczennice III klasy Gimnazjum Publicz-
nego w Wilkowie. 
 
Czy pamięta pan dziedzica Jana Kleniew-
skiego? Jakim to był człowiekiem? Pro-
szę nam o nim coś opowiedzieć. 
Nie pamiętam o nim wiele, ale słyszałem 
nieco od innych. Przede wszystkim należy 

podać, że był on wielkim dziedzicem i 
mieszkał w Majątku w Szczekarkowie 
wraz z żoną Marią i służbą. Oprócz wiele 
zasług dla okolicy, przyczynił się także do 
budowy młyna.  
Czy pamięta Pan zabawy i gry z okresu 
dzieciństwa? 
Ach pamiętam, jakże. Jeszcze przed woj-
ną, gdy byłem młody urządzaliśmy z 
kolegami rozmaite bójki. Niemal na każ-
dej zabawie „zaprawialiśmy się” do woj-
ny. Nawet kawalerka z jednej wsi miesz-
kająca na różnych końcach walczyła o 
swoje terytorium i strzegła tam porządku. 
Jak Pan ocenia dzisiejsze czasy? Co się 
zmienio od czasów Pana młodości? 
Co uległo zmianie nie sposób spamiętać.- 
unowocześniły się maszyny rolnicze, 
upowszechniło się wiele wygód- kompu-
tery, telefony komórkowe... 
 Kiedyś nie mogliśmy o tym ma-
rzyć. Mimo to współcześnie ludzie nie 
mają na nic czasu. 
Często mówi się, że na przednówku w 
wiejskich domach była bieda. Czy rze-
czywiście, czasy były ciężkie? Może nam 
Pan opisać ten okres? Co się wtedy ja-
dło? 
Rzeczywiście, czasy były ciężkie. Jednak 
każdy radził sobie jak mógł. O takich 
objadach jak dziś nie było mowy. Musiał 
wystarczać razowy chleb spożądzony z 
żyta mielonego na kamieniu na miałko. 
Ile ma pan dzieci, wnucząt i prawnucząt? 
Cóż mam jedną córkę, troje wnucząt i 
pięcioro prawnucząt i wszystkich bardzo 
kocham. 
Niebawem skończy Pan 100 lat. Proszę 
nam podać receptę na długowieczność. 

Nie podam, bo takiej nie mam, ale za to 
umilam sobie czas przyśpiewkami. Chce-
cie posłuchać? 
Oczywiście proszę nam zanucić. 
Proszę posłuchać Panie i Panowie jaka to 
była  misja u nas w Wilkowi. Misjonarze 
tak nakazali żeby się chłopy nie upijali. 
Wielu rzuciło trunek przeklęty, nie lubił 
tego zły duch zawzięty. Tak jak po kwa-
śnym jabłku się skrzywił Lucyfer w piekle 
aż się zadziwił. Rycy jak wściekły na całe 
piekło, że mu pijaków dużo uciekło. Lucy-
fer na całe piekło się gniewa i wszystkich 
szatanów do siebie wzywa. Jak nie zatrąbi 
w beczkę po smole, już z wszystkich stron 
siedzą w kole. Na darmo tylko diabłami 
się zwiecie, nic po szatańsku nie pracuje-
cie. Bywało dawniej, że dobrze było po-
stawił    wódkę lud się wabił. Na każdej 
wiosce były karczmiska. Wtedy do piekła 
to szły ludziska. Dziś nowopole pozamyka-
li. Precz do kościoła naród się wali. Bo to 
w kościele misja święta, Misjonarze rwą 
nasze pęta. Spróbuj być diabłem w czasy 
teraźniejsze, że chłop mądrzejszy niż dia-
bły nasze. Kiedy na sobie ma krzyże świę-
te. Cóż będziesz robił czarcie przeklęty?!  
Panu Janowi dziękujemy serdecznie za 
rozmowę. Życzymy radosnych świąt Bo-
żego Narodzenia i hucznych – już set-
nych urodzin! 
 

Ilona Witczak 
 Liliana Śpiewak 

 Luiza Drąg  
 Patrycja Jezierska

 
 

Jak rzucić palenie papierosów? 
 
Jeśli zdecydujesz się rzucić pa-

lenie, zyskasz zdrowie. Efekty wczesne 
zaprzestania palenia to: 
* zwolnienie tętna i obniżenie podwyż-

szonego ciśnienia, 
* wzrost utlenienia krwi i zmniejszenie w 

niej poziomu dwutlenku węgla, całko-
wita eliminacja tlenku węgla i cyjan-
ków, 

* znaczne zmniejszenie ryzyka zawału 
serca i udaru mózgu, 

* powrót normalnego funkcjonowania 
zmysłu smaku i węchu, rozróżniania 
kolorów, 

* wzmocnienie układu krążenia, poprawa 
kondycji fizycznej, 

* ustąpienie kaszlu, duszności i zmęcze-
nia. 

Późne efekty rzucenia palenia są 
naprawdę imponujące. Po roku ryzyko 
zachorowania na chorobę niedokrwienną 
serca zmniejsza się o połowę! 
* po 5 latach ryzyko zachorowania na 

raka płuc, jamy ustnej i krtani, przeły-
ku, zmniejszy się o połowę, obniża się 
ryzyko wystąpienia udaru mózgu, 

* po 10 latach ryzyko zachorowania na 
chorobę niedokrwienną serca będzie 
podobne, jak u osoby nigdy nie palą-
cej, 

* po 15 latach ryzyko zachorowania na 
raka płuc, będzie jak u osoby nigdy nie 
palącej. 

Warto więc rzucić palenie jak 
najwcześniej! 

Najlepiej oczywiście nie palić, by 
nie uzależnić się. Jeśli już jednak to na-
stąpiło, jak rzucić palenie papierosów? 
Gwarancją sukcesu jest dobrowolne i silne 
postanowienie zerwania z nałogiem. Rzu-
cenie palenia jest procesem stopniowym. 
Pierwszy etap, to podjęcie decyzji. W 
poprzednim numerze „Powiśla Lubelskie-
go” zapoznaliśmy się ze szkodliwością 
tego nałogu, sądzę więc, że większość 
palących ma ten etap za sobą. Żeby 
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wzmocnić tą decyzję wykonajmy test 
Schneidera, służący do oceny motywacji 
do rzucenia papierosów. 

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 
1. Czy chcesz rzucić palenie tytoniu?     

tak/nie 
2. Czy decydujesz się na to ze względu na 

siebie,   tak/nie   czy też ze względu na 
inne osoby (rodzina, przyjaciele, part-
ner)?   

    tak – dla samego siebie/nie – dla innych 
3. Czy podejmowałaś/eś  wcześniej próby 

rzucenia palenia?   tak/nie 
4. Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach 

palisz najczęściej i dlaczego to robisz? 
tak/nie 

5. Czy możesz liczyć na pomoc rodziny, 
przyjaciół, partnera, gdybyś chciał/a 
rzucić palenie?     tak/nie 

6. Czy członkowie Twojej rodziny są 
osobami niepalącymi?    tak/nie 

7. Czy w miejscu, w którym pracujesz nie 
pali się?      tak/nie 

8. Czy jesteś zadowolona/ny ze swojej 
pracy i trybu życia jaki prowadzisz? 

tak/nie 
9. Czy wiesz, gdzie i w jaki sposób szukać 

pomocy w razie trudności z utrzyma-
niem abstynencji?    tak/nie 

10. Czy wiesz, na jakie trudności będziesz 
narażona/ny w czasie abstynencji (po-
kusy, zachcianki, słabości)?   tak/nie 

11. Czy wiesz, w jaki sposób radzić sobie 
w sytuacjach kryzysowych?        tak/nie. 

Udzielenie odpowiedzi  „tak” na więcej 
niż połowę pytań  cechuje pacjentów z 
wysoką motywacją do rzucenia palenia. 

Drugim krokiem jest przygoto-
wanie się. Zacznij od wyznaczenia sobie 
dnia, w którym przestajesz palić. Dobrze 
jest wybrać datę, która ma dla Ciebie 
znaczenie, np. rocznica ślubu, urodziny 
dziecka, Nowy Rok. 

Przygotowanie się polega też na 
poznaniu reakcji organizmu na odstawienie 
papierosów. Niektóre z tych objawów 
mogą być dla Ciebie nieprzyjemne, ale ich 
wystąpienie to dowód ustępowania szko-
dliwego wpływu nikotyny. Możesz spo-
dziewać się następujących objawów: 
- drażliwość, 
- niepokój, 
- trudności z koncentracją, 
- zaburzenia snu, 
- poczucie depresji, 
- pragnienie tytoniu. 
Objawy te występują tym intensywniej, im 
uzależnienie od nikotyny jest większe. 
Wykonaj więc test Fagerstroma, oceniają-
cy uzależnienie od nikotyny.  
Kwestionariusz fagerstroma 
ocena  uzależnienia od nikotyny 

Proszę szybko wybrać jedną odpowiedź na 
zadane pytanie, która najlepiej opisuje 
Twoją sytuację: 
1. Jak szybko po przebudzeniu zapalasz 
papierosa? 
w ciągu 5 min.        3 pkt 
w ciągu 6 -30 min.             2 pkt 
2. Czy powstrzymanie się od palenia w 
miejscach, gdzie to jest zakazane (Kościół, 
biblioteka, kino itd.) stanowi dla Ciebie 
problem? 
tak       1 pkt 
nie      0 pkt 
3. Z którego papierosa najbardziej nie 
chciałabyś/chciałbyś zrezygnować? 
pierwszego, rano      1 pkt 
każdego innego      0 pkt 
4. Ile papierosów palisz dziennie? 
10 lub mniej    0 pkt 
11-20       1 pkt 
21-30      2 pkt 
31 i więcej     3 pkt 
5. Czy palisz więcej rano, po przebudze-
niu, niż w ciągu dnia? 
tak       1 pkt 
nie       0 pkt 
6. Czy palisz nawet w czasie choroby, 
leżąc w łóżku przez większość dnia? 
tak       1 pkt 
nie       0 pkt 

Suma punktów za poszczególne odpowie-
dzi określa stopień uzależnienia:  
0 - 2 pkt   bardzo  niski, 
3 - 4 pkt   niski, 
5 pkt   średni, 
6 - 7 pkt   wysoki, 
8 - 10 pkt   bardzo wysoki. 
Jeśli stopień uzależnienia oceniłeś na 
wysoki i bardzo wysoki, reakcja organi-
zmu na odstawienie papierosów może być 

tak nieprzyjemna, że niezbędne będzie 
zastosowanie leku, który złagodzi te obja-
wy, lub im zapobiegnie, porozum się więc 
przed rzuceniem palenia ze swoim leka-
rzem. 
Przed dniem, w którym rzucisz palenie 
należy zmienić swoje nawyki, np.: 

* jechać do pracy inną drogą, 
* słuchać nowej rozgłośni radiowej, 
* od nowa zaplanować dzień po przebu-
dzeniu się, 

* posprzątać swoje mieszkanie, pozbywa-
jąc się popielniczek, zapałek i innych 
przedmiotów kojarzących się z paleniem, 

* spożywać duże ilości płynów, aby wy-
płukać nikotynę z organizmu, 

* palić w miejscach nieznanych, nieprzyja-
znych, nieprzyjemnych, 

* paląc, trzymaj papierosa w innej ręce niż 
zwykle. 
Dzień, w którym przestajesz palić.  

W dniu rzucenia palenia: 
* należy upewnić się, że w domu i w pracy 

nie ma żadnego papierosa, popielniczki, 
zapalniczki, 

* nie wolno przechowywać papierosów na 
tzw. czarną godzinę, 

* należy wypełnić czas zajęciami, 
* ręce powinny być zajęte cały czas, 
* nie należy siadać w miejscach, w których 

najczęściej paliło się papierosy, np. w 
ulubionym fotelu, 

* posiłki powinny być spożywane w in-
nych pomieszczeniach lub przy innym 
stole niż zwykle, 

* należy przebywać w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla niepalących. 

WAŻNE JEST, ABY: 
* skoncentrować się na walce z paleniem 

każdego dnia i nie myśleć o następnych 
dniach, miesiącach i latach, 

* analizować wyniki i cieszyć się z rezulta-
tów, 

* zaplanować nagrody, które można sobie 
kupić za pieniądze dotychczas wyda-
wane na zakup papierosów, 

* powtarzać sobie, że sukces zależy od 
dobrego planu, a nie od silnej woli, 

* pamiętać, że z każdym dniem nałóg staje 
się słabszy, ale wystarczy jeden papie-
ros, żeby wszystko zniweczyć, 

* dużo odpoczywać i zdrowo się odży-
wiać, 

* w momencie silnego pragnienia zapale-
nia papierosa odczekać dwie minuty (z 
czasem potrzeba minie). 

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? 
Walka ze stresem. Oto kilka sposobów, 

które stosują osoby niepalące: 
* wolne, głębokie oddechy, 
* wypoczynek, wyobrażanie sobie cudow-

nych wakacji, 
* rozciąganie mięśni, ćwiczenia fizyczne, 
* przeanalizowanie sytuacji, 
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* uzewnętrznienie problemów, bez głusze-
nia ich w sobie, 

* rozmowa z byłym palaczem o jego do-
świadczeniach. 
 

PRZEBYWANIE WŚRÓD PALACZY 
Jeśli ktoś z Twoich przyjaciół lub do-

mowników pali papierosy, musisz dokład-
nie zaplanować, jak zachowywać się w ich 
towarzystwie. Jeżeli zostaniesz zaproszony 
na przyjęcie, musisz być pewny swojego 
zachowania. Przykłady: 
* odmówienie przyjęcia zaproszeń do 

momentu uzyskania pewności siebie i 
stanowczości, 

* opuszczenie przyjęcia, jeżeli sytuacja 
staje się trudna do opanowania, 

* grzeczne i spokojne wytłumaczenie 
towarzystwu, jak ważne dla Ciebie jest 
zerwanie z nałogiem palenia papierosów. 
 

SAMONAGRODZENIE 
W przeszłości nagrodą dla Ciebie był 
papieros. Teraz, kiedy nie palisz, musisz 
znaleźć nowy sposób nagradzania siebie i 
sprawiania sobie przyjemności. Może to 
być telefon do przyjaciela, zakup jakiegoś 
drobiazgu, wolny czas tylko dla Ciebie. 
Zaprzestanie palenia papierosów jest 
wielkim sukcesem życiowym, z którego 
możesz być naprawdę dumny. Jeśli jednak 
zdarzy Ci się niepowodzenie, nie zniechę-
caj się. Nie miej poczucia winy, zacznij 
starannie cały ten proces (odwykowy) od 
początku, przygotowując się staranniej, 

niż poprzednio. Pamiętaj, rzucenie palenia 
jest procesem stopniowym decyzja - rzu-
cenie palenia - wytrwanie jako niepalący - 
pozostanie  niepalącym. Kilkakrotne nie-
powodzenia są jednak wskazaniem do 
wzmocnienia procesu zaprzestania palenia 
odpowiednim lekiem, który przepisze Ci 
lekarz, po poprzednim zbadaniu Twojego 
stanu zdrowia. 
 

Barbara  Bogdańska 
Kardiolog 

Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Kardio-
logicznej, 

 Woj. Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Karola Wyszyńskiego 

 w Lublinie

 

Spotkanie w Łaziskach 
 

24 listopada 2003 roku w budyn-
ku Biblioteki Gminnej i Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łaziskach członkowie Za-
rządu Regionalnego Towarzystwa Powi-
ślan w Wilkowie na Wisłą spotkali się z 
wójtem gminy Łaziska panem Roman 
Radzikowski i dyrektorką Biblioteki 
Gminnej panią Małgorzatą Wojciechow-

ską. Spotkanie odbyło się z inicjatywy 
pana Tadeusza Dzierżaka, radnego gminy 
Łaziska i jednocześnie członka Zarządu 
RTP. Po zapoznaniu się z działalnością 
Biblioteki Gminnej omawiano zasady 
współpracy między gminą Łaziska i na-
szym Towarzystwem. Uzgodniono, że 
jeden z najbliższych numerów „Powiśla 

Lubelskiego” będzie zawierał artykuły 
poświęcone w większości gminie Łaziska. 
Wszyscy uczestnicy tego parogodzinnego 
spotkania byli bardzo usatysfakcjonowani 
wynikami prowadzonych rozmów.  

Redakcja 

 

„Marchwiaczek” zwycięża w ogólnopolskim konkursie 
 

Praca w klubie 4H przy Gimnazjum Publicznym w 
Wilkowie daje nam możliwości wszechstronnego rozwijanie się. 
O naszych osiągnięciach pisaliśmy w poprzednich numerach. 
Tym razem pragniemy podzielić się z całą społecznością gminną 
kolejnym zwycięstwem w konkursie ogólnopolskim pod tytułem 
„Polskie danie dla Europy. Młody mistrz wypieku.”. Zadaniem 
konkursowym było przygotowanie ciasta spełniającego miedzy 
innymi następujące zalecania: ciasto winno być przygotowane 
na bazie polskich składników, oraz zgodnie z zasadami zasadami 
zdrowego żywienia. Nasz wypiek to ciasto drożdżowe, którego 
głównym składnikiem jest marchew, stąd jego nazwa „Mar-
chwiaczek”. Nazwa ciasta, wygląd o jego walory zdrowotne i 
smakowe oceniane były przez komisję konkursową. W nagrodę 
za zdobycie pierwszego miejsca pojedziemy na dwudniową 
wycieczkę do Poznania. Zachęcamy wszystkich do skorzystania 
z naszego przepisu i tak wyśmienitego ciasta (przepis opubliku-
jemy w następnym numerze)  

Uczestnicy konkursu: Luiza Drąg, Patrycja Jezierska, 
Liliana Śpiewak,Ilona Witczak 
Opiekun koła: Anna Bandzarewicz,  

 
Komisja konkursowa przy naszym stoisku
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8877331111001111--000000660066--2277001166--1111--0055  
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