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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Założona w 1888 roku wilkowska straż pożarna jest najstarszą w naszym powiecie. Przynależność do tej najdaw-

niejszej (poza kościelnymi) lokalnej korporacji była zawsze uznawana za przywilej, była środowiskową nobilitacją. Za 4 
lata OSP w Wilkowie będzie obchodziła 120-lecie swojej społecznej działalności. Za 4 lata nasze Regionalne Towarzy-
stwo Powiślan będzie obchodziło zaledwie 12 lat swojego istnienia. Takie nierówne proporcje są jednak wyzwaniem mo-
bilizującym do intensywniejszej pracy. 
 Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu Zarządu Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie nad Wisłą 
rozważaliśmy w jaki sposób zwiększyć zainteresowanie naszym regionem, zaktywizować mieszkańców, lokalnych społecz-
nych działaczy i jednocześnie zwrócić uwagę opinii Powiśla na pracę tych, którzy bez oczekiwania na jakąkolwiek zapła-
tę, coś ważnego dla naszego regionu zrobili i ciągle robią. 
 Słowem - uznaliśmy, że warto ustanowić specjalną nagrodę Regionalnego Towarzystwa Powiślan, nagrodę hono-
rową, dla osób, które w sposób szczególny i na trwale przyczyniły się do wzbogacenia naszego miniregionu. Wzbogacenia 
na najróżniejsze sposoby. Chcielibyśmy co roku przynawać taką nagrodę osobom z naszego terenu i spoza Powiśla, które 
w sposob całkowicie bezinteresowny (a więc nie związany bezpośrednio z ich zawodowymi obowiązkami), przyczyniły się 
do stworzenia czegoś ważnego dla nas wszystkich. Czegoś co pozostanie na stałe w naszej lokalnej historii.  
 Regulamin nagrody opublikujemy niebawem na łamach „Powiśla Lubelskiego”. Kapitułę nagrody stanowić bę-
dzie zarząd RTP, nagrodę otrzymać może każdy (nie może być ona oczywiście przyznawana członkom władz Towarzy-
stwa). Zależy nam na dostrzeżeniu i wskazaniu tych, którzy podzielają naszą filozofię działań społecznych w małej, regio-
nalnej skali. Skali Powiśla lubelskiego. 
 Przyznanie Barbarze Bogdańskiej, członkowi władz naszego Regionalnego Towarzystwa Powiślan (jest także 
członkiem redakcji „Powiśla Lubelskiego”), tytuł Lublinianki roku 2003 jest dla nas potwierdzeniem wartości działań 
społecznych i filozofii, którą głosimy. Naszej koleżance serdecznie gratulujemy! 
 Te filozofię społecznych działań podzielało także dwóch zmarłych mieszkańców naszej gminy. Byli różni, ale po-
zostawili równie trwały ślad w historii regionu: Zygmunt Piekutowski (1955-2004) i Mariusz Tchorek (1939-2004). Niech 
te kilka skromnych zdań, jakie Im poświęcamy będzie wyrazem pamięci i uznania dla ich działalności. 

         Wojciech Włodarczyk 
 

 



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 2(6), kwiecień  2004 r.___________________________ 

 2

GMINA WILKÓW   
w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 
Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. 

. 
 
 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA 
TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 

 
 
 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Gmina 
Wilków 

Powiat 
Opolski

Wojewódz-
two Lubel-
skie 

LUDNOŚĆ 
mężczyźni 
kobiety 

Tysiąc 
% 
% 

5,1 
50,1 
49,9 

64,1 
48,9 
51,1 

2 199,10 
48,6 
51,4 

LUDNOŚĆ WG 
EKONOMICZ-
NYCH 
GRUP WIEKU 
przedprodukcyjny 
produkcyjny 
poprodukcyjny 
gęstość zaludnie-
nia 

 
 
 

% 
% 
% 

osób /km2

 
 
 

23 
54,9 
21,8 
64 

 
 
 

24,5 
57,9 
17,7 
80 

 
 
 

24,3 
59,5 
16,2 
88 

GOSPODAR-
STWA ROLNE 
ogólna powierzch-
nia gruntów  
użytki rolne 
grunty orne 
sady  
łąki 
pastwiska 
lasy i grunty leśne 
pozostałe 
Liczba gospo-
darstw rolnych 

 
 

tysiąc ha 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 

tysiąc 

 
 

6,5 
 

81,5 
38,9 
29,1 
12,2 
1,3 

12,9 
5,6 

 
1,4 

 

 
 

58,3 
 

82,6 
51,8 
23,8 
5,5 
1,5 

11,0 
6,4 

 
13 

 
 

1 818,1 
 

87 
69,1 
2,5 

12,5 
2,8 
7,9 
5,2 

 
309,1 

 
 
 
 

LUDNOŚĆ WG PŁCI I WIEKU W GMINIE WIL-
KÓW 

WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 
OGÓŁEM 

 
0 - 4 lata 
5 – 9 lat 
10 – 14 lat 
15 – 19 lat 
20 – 24 lata 
25 – 29 lat 
30 – 34 lata 
35 –39 lat 
40 – 44 lata 
45 – 49 lat 
50 – 54 lata 
55 – 59 lat 
60 – 64 lata 
65 – 69 lat 
70 – 74 lata 
75 – 59 lat 
80 – 84 lata 
85 lat i wię-
cej 

5 076 
 

278 
325 
354 
348 
362 
363 
332 
282 
318 
350 
299 
237 
269 
268 
266 
220 
130 
75 

2 544 
 

143 
169 
186 
179 
198 
199 
187 
143 
166 
205 
147 
112 
119 
124 
114 
86 
42 
25 

2 532 
 

135 
156 
168 
169 
164 
164 
145 
139 
152 
145 
152 
125 
150 
144 
152 
134 
88 
50 

 
 

CIĄGNIKI, SAMOCHODY CIĘŻAROWE, MASZYNY 
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA GO-

SPODARSTW
LICZBA 

MASZYN 
 

ciągniki 
samochody ciężarowe 
kombajny zbożowe 
silosokombajny 
dojarki bańkowe 
konwie schładzarki do 
mleka 

851 
144 
22 
6 

17 
54 

959 
159 
22 
6 

18 
57 

PRACUJĄCY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE W 
SWOIM GOSPODARSTWIE WG POWIERZCHNI  UŻYTKÓW ROLNYCH 

 
GRUPY OBSZAROWE WYSZCEGÓLNIENIE Ogółem 

do 1 ha 1-5 ha 5-10 ha 10-15 ha 15 ha i 
więcej 

OGÓŁEM 
MĘŻCZYŹNI 
KOBIETY 
 

1 666 
934 
732 

19 
10 
9 

897 
494 
403 

660 
380 
280 

81 
45 
36 

9 
5 
4 
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UŻYTKOWNICY GOSPODARSTW ROLNYCH WG POWIERZCHNII 

GOSPODARSTW ROLNYCH, PŁCI, WIEKU. 
 

Powierzchnia użytków rolnych w ha GRUPY WIE-
KU 

OGÓŁEM 
do 1 ha 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20 ha i 

więcej 
29 lat i mniej 

30 – 39 lat 
40 – 49 lat 
50 – 54 lata 
55 – 59 lat 
60 – 64 lata 

65 lat i więcej 

1 184 
100 
253 
350 
143 
80 
70 
188 

186 
11 
21 
32 
14 
14 
17 
77 

171 
17 
30 
41 
20 
13 
17 
33 

458 
46 
110 
137 
59 
29 
19 
58 

330 
24 
81 
125 
44 
24 
14 
18 

37 
- 

11 
13 
6 
- 
3 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

MĘŻCZYŹNI 
KOBIETY 

847 
337 

105 
81 

109 
62 

320 
138 

277 
53 

34 
3 

- 
- 

 
 
 

LUDNOŚĆ W WIEKU OD 13 LAT I WIĘCEJ WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I GRUP WIEKU 
 

GRUPY WIEKU ogółem wyższe policealne średnie zasadnicze 
zawodowe 

podstawowe podstawowe 
nieukończone 

 
OGÓŁEM 

19 lat i mniej 
20 – 29 lat 
30 – 39 lat 
40 – 49 lat 
50 – 59 lat 
60 – 64 lata 

65 lat i więcej 

 
4 257 
487 
725 
614 
668 
536 
269 
959 

 
138 

- 
36 
32 
44 
13 
6 
7 

 
120 

- 
49 
23 
19 
12 
9 
8 

 
731 
29 

247 
173 
149 
80 
21 
32 

 
1 028 

47 
273 
259 
274 
124 
19 
32 

 
1 839 
363 
115 
122 
176 
290 
198 
575 

 
394 
47 
5 
4 
6 

14 
15 
303 

 
MĘŻCZYŹNI 

KOBIETY 

 
2 118 
2 139 

 

 
56 
82 

 
31 
89 

 
292 
439 

 
673 
355 

 
908 
931 

 
154 
240 

 
 

LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WG STANU CYWILNEGO, PRAWNEGO, PŁCI I GRUP WIEKU 
 

w tym GRUPY WIEKU OGÓŁEM 
kawaler panna żonaty zamężna wdowiec wdowa rozwiedziony 

rozwiedziona 
OGÓŁEM 
15 – 19 lat 
20 – 24 lata 
25 – 29 lat 
30 – 39 lat 
40 – 49 lat 
50 – 59 lat 

60 lat i więcej 

4 119 
348 
362 
363 
614 
668 
536 

1 228 

1 050 
344 
260 
147 
116 
93 
38 
52 

2 475 
4 

99 
210 
478 
542 
432 
710 

542 
- 
- 
- 
5 

23 
56 
458 

44 
- 
- 
5 

12 
10 
8 
7 

MĘŻCZYŹNI 
KOBIETY 

2 046 
2 073 

688 
362 

1 247 
1 228 

86 
456 

20 
24 

 
Opracowania na podstawie publikacji  

Komitetu Redakcyjnego  
Urzędu Statystycznego w Lublinie  

dokonała Grażyna Jarska. 
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Z życia parafii Powiśla lubelskiego w XVIII wieku 
  

Do roku 1790 parafia wilkowska 
należała do diecezji krakowskiej (dekanat 
kazimierski) potem przeszła do diecezji 
chełmskiej. Patronat nad kościołem spra-
wowali pospołu Lubomirscy i miejscowa 
szlachta. Spis Kapituły Łowickiej z 1787 
roku podaje podział majątków leżących w 
granicach parafii wilkowskiej. Zmarły w 
1782 roku książe Antoni Lubomirski, 
kasztelan krakowski był właścicielem 
następujących wsi: Borki, Dobre, Jasion-
ka, Kąt, Kłodnica, Machów, Szczekar-
ków, części Żmijowisk (wszystkie należą-
ce do klucza opolskiego) oraz części Pod-
górza, części Czarnej, Szkucisk, Urząd-
kowa, części Wilkowa, części Wólki Do-
brskiej (dziś: Polanowskiej), Zarudek i 
części Żmijowisk. Marcjanna z Polanow-
skich Łabęcka, cześnikowa buska była 
właścicielką części Podgórza, Polanówki, 
Rogowa, części Wilkowa i części Wólki 
Dobrskiej. Do starostwa królewskiego 
kazimierskiego należał Zastów, a pro-
boszcz wilkowski posiadał część wsi 
Czarna. W 1795 roku w wyniku trzeciego 
rozbioru Polski tereny Powiśla lubelskie-
go zajęła Austria. 
 

 
Szlachcic 

Na przełomie XVII i XVIII wie-
ku w parafii wilkowskiej pracowało 2 
księży. Ksiądz S.Jastrzębski był w 1721 
roku „oficjałem” kurii biskupiej. Pleba-
nem (czyli proboszczem) wilkowskim był 
wówczas ksiądz Jan Polanowski. Pierwsza 
połowa XVIII wieku to okres największe-

go zaangażowania Polanowskich w spra-
wy parafii. W 1720 roku przyczynili się 
do odbudowania po spaleniu i zniszcze-
niach wojną północną kościoła w Wilko-
wie. W 1723 roku Michał i Franciszek 
Polanowscy ufundowali przy kościele 
kaplicę Różańcową. W 1743 roku Mar-
cjanna Polanowska zbudowała prywatną 
kaplicę (pod wezwaniem św.Barbary, 
patronki flisaków) z indultem, „w której 
co święto Msza św. bywała, prócz niniej-
szego czasu, którego pozwolenie wyszło z 
Kielc dane” (zapis z wizytacji biskupiej w 
1748 roku). Polanowscy wspomagali też 
klasztor franciszkanów w Kazimierzu 
Dolnym gdzie znajdują się ich rodzinne 
groby. 
 

 
Chłopska chata 

Przed rokiem 1741 proboszczem 
Wilkowa był ksiądz Paweł Kaczkowski. 
W latach 1741-59 - plebanem wilkowskim 
był szlachcic Jan Chojecki. Od 1777 roku 
aż do początków wieku XIX proboszczem 
parafii był szlachcic Jan Pawłowski. Wi-
kariuszem w latach 80-tych był ksiądz 
Hebdzyński. W parafii zatrudniony był 
także organista (w 1746 był nim Dominik 
Głowacki, w 1765 - Ignacy Paszkowski). 
Wizytacja w 1781 roku podaje: „Więcej 
kościelnych [poza organistą] nie masz dla 
szczupłości dochodów”. Organista musiał 
także pełnić funkcję zakrystiana (zapis z 
wizytacji w 1748 roku). Dochód plebana 
wilkowskiego był rzeczywiście jeden z 
najniższych, w 1748 roku wynosił 600 
złp, w 1781 - 659 złp. Było to drugie 
najniższe uposażenie w dekanacie. Parafia 
miała bowiem bardzo mało ziemii (tylko 
część wsi Czarna). W parafii wilkowskiej 
była co prawda prebenda, stała fundacja 
związana z istniejącym tu Bractwem Ró-
żańcowym, które posiadało własną wyżej 
wspomnianą kaplicę ufundowaną przez 
Polanowskich, ale nie była ona wysoka. 
Tym większą zasługą proboszcza Paw-
łowskiego było odnowienie i ponowna 
konsekracja kościoła wilkowskiego w 
1781 roku. W 1783 roku ksiądz Pawłow-

ski pomagał także, razem ze starostą sie-
radzkim, w remoncie klasztoru francisz-
kanów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
 

 
Muzykanci żydowscy w karczmie 

W 1787 roku mocą rozporządze-
nia Prymasa, księcia Michała Jerzego 
Poniatowskiego dokonano spisu ludności 
w parafiach diecezji krakowskiej. Naka-
zane przez Prymasa Poniatowskiego Opi-
sanie Liczby Dusz w Farach Dyecezyi 
Krakowskiey wydał w 1894 roku Józef 
Kleczyński. Po tytularnej inwokacji Pry-
mas Poniatowski tak rozpoczynał swoje 
zarządzenie: „Idąc przykładem Najwyż-
szego Pasterza Chrystusa, o którego 
oświadczeniu się w Ewangelii czytamy: 
„Znam owce moie i znaią mię moie” każ-
dy Pasterz nie na tym przestać powinien 
żeby tylko publicznie i w Kościele w dni 
Święte słowem Bożym poruczone sobie 
pasł Owieczki, ale też i w innych sposob-
nie upatrzonych czasach, prywatnie, i 
nawiedzając nawet, po ich domach na-
uczać jest obowiązany. [...] Z tego powo-
du i z tych ustaw poznawania Owieczek 
swoich wypada i to, aby o liczbie Dusz w 
okręgu ich Parafii będących wiedzieli 
[...]”. Do zarządzenia dołączony był spe-
cjalny formularz „według którego - jak 
pisze Kleczyński - ludność parafii wsiami 
zostawioną została”. Pod zarządzeniem 
znajdowało się także plecenie prymasow-
skie, tak opisane przez wydawcę: „poleca 
Prymas zaniechać różnych zwyczajów jak 
jeżdżenie przed Wielkanocą dla odbywa-
nia święceń jedzenia po wsiach i mia-
steczkach z zaniedbaniem ważniejszych 
obowiązków, nakazuje zaniechać zakaza-
nych już dawniej obrządków, jako to: 
procesyi reprezentujących mękę Pańską, 
odprawiania nabożeństwa pasyjnego w 
kapach, z biczowaniem się, stawiania po 
kościołach tak zwanych jasełków w czasie 
Bożego Narodzenia, ceremonii zaśnięcia i 
pogrzebku Najświętszej Panny, tudzież 
reprezentacyji dialogowych w Niedzielę 
Kwietną, lub w innej porze przez mło-
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dzież odbywanych, wożenia Pana Jezusa 
na osiołku, wystawiania i malowania 
grobów  w Wielki Piątek itp. [...] zabrania 
kapłanom nadużyć z powodu spowiedzi, 
jak wyznaczania za pokutę robót, zatrzy-
mywania spowiedzi z powodu pretensyi, a 
dalej dawania szlubów osobom nietrzeź-
wym.” 
 A oto skład wyznaniowy miesz-
kańców wiosek (oryginalne nazwy) ów-
czesnych parafii Powiśla lubelskiego: 
Opola, Piotrawina, Wilkowa i Karczmisk 
w 1787 roku. Wszystkie wymienione 
parafie należały według Kleczyńskiego do 
powiatu urzędowskiego. Wydana w 1786 
roku „Mappa szczegulna województwa 
lubelskiego” Karola de Perthéesa parafie 
karczmiską i wilkowską zalicza jednak do 
powiatu lubelskiego. 
 Parafia Opole: Głusko - katoli-
ków 140; Kaliszany - kat. 31; Łaziska - 
kat. 135; Małe Głusko - kat. 56; Mayda-
ny - kat. 111; Niedźwiada - kat. 89; Nie-
zdów - kat. 180, dysydentów (protestan-
tów) 5, razem 185; Opole - kat. 1710, dys. 
28, Żydów 161, razem 1899; Rybaki - 
kat. Skoków - kat. 117; 49; Trzcinice - 
kat. 58; Trzebiesza - kat. 32; Wola - kat. 
58; Wolica - kat. 124; Wrzelow - kat. 
121; Zagrody - kat. 99. W sumie w para-
fii opolskiej było 3110 katolików, 33 
dysydentów i 161 Żydów. Ogółem w 
parafi mieszkały 3304 osoby. 

 Parafia Piotrawin: Braciejowice 
- katolików 401; Głodno - kat. 160; Jani-
szew - kat. 154, Żydów 14, razem 168; 
Kamień - kat. 351, Żydów 15, razem 366; 
Piotrawin - kat. 287, Żydów 7, razem 
294. W sumie w parafii piotrawińskiej 
było 1353 katolików i 36 Żydów. Wszyst-
kich mieszkańców parafii było 1389. 
 Parafia Wilków: Borek - katoli-
ków 26; Czarna - kat. 131, Żydów 9, 
razem 140; Czupel - kat. 16; Dobre - kat. 
274, Żydów 16, razem 290; Jasionka - 
kat. 34; Kłodnica - kat. 145, Żydów 2, 
razem 147; Konty - kat. 84; Machów - 
kat. 33; Podgórz - kat. 123, Żydów 6, 
razem 129; Rogow - kat. 191, Zydów 7, 
razem 198; Szkucisko - kat. 82, Żydów 3, 
razem 85; Szczekarków - kat. 186, Ży-
dów 12, razem 198; Urządków - kat. 60; 
Wilków - kat. 116, Żydów 12, razem 128; 
Wulka kat. 129, Żydów 4, razem 133; 
Zarudki - kat. 113, Żydów 8, razem 121; 
Zastów - kat. 534, Żydów 8, razem 542; 
Żmiejowiska - kat. 113, Żydów 14, razem 
127. W sumie w parafii wilkowskiej było 
2390 katolików i 101 Żydów. Parafia 
liczyła ogółem 2491 mieszkańców. 
 Parafia Karczmiska (był to ko-
ściół filialny należący do kościoła kazi-
mierskiego, formalnie Karczmiska stały 
się parafią w 1919 roku): Chodlik - kato-
lików 154, Żydów 9, razem 163; Karcz-
miska - kat. 872, Żydów 54, razem 926; 

Słotwiny - kat. 185, Żydów 20, razem 
205. W sumie w parafii karczmiskiej było 
1211 katolików i 83 Żydów. Ogółem w 
parafi mieszkały 1294 osoby. 
 Literatura: Spis Kapituły Łowic-
kiej, 1787, Biblioteka Narodowa, Dział 
Mikrofilmów; Józef Kleczyński, Spis 
ludności Dyecezyi Krakowskiej z 1787 
roku, „Archiwum Komisji Historycznej” 
tom VII, 1894 r.; Wiesław Müller, Diece-
zja krakowska w relacjach biskupów z 
XVII-XVIII wieku, „Rocznik Humani-
styczny” tom. XIII, zeszyt 2, 1965; ks. Jan 
Pałyga, Duchowieństwo parafialne deka-
natu kazimierskiego w XVII i XVIII wie-
ku, „Rocznik Humanistyczny” tom XIV, 
zeszyt 2, 1966 r.; Emilia Piekarz, Struktu-
ra organizacyjna parafii w dekanacie ka-
zimierskim w drugiej połowie XVIII wie-
ku, „Rocznik Humanistyczny” tom XIV, 
zeszyt 2, 1966 r.; Wojciech Włodarczyk, 
Dzieje Wilkowa i okolic, Wilków 1998. 
 Za wskazówki bibliograficzne 
autor dziękuję panu Krzysztofowi Ja-
strzębskiemu, historykowi przygotowują-
cemu monografię miasta Opole lubelskie. 

Wojciech Włodarczyk 
 

Rysunki Jana Piotra Norblina 
 z końca XVIII wieku  

z okolic Opola Lubelskiego

 
 

Zbigniew i Janina z Pleszczyńskich Strażycowie 
- szkic do portretu 

 
W ubiegłym roku, w numerze 4 Po-

wiśla Lubelskiego ukazał się ciekawy 
artykuł autorstwa pana Edwarda Rudnic-
kiego, poświęcony dziejom rodziny Stra-
życów z Karczmisk w powiecie puław-
skim. Chciałbym pokusić się o uzupełnie-
nie zawartych w tekście informacji, doty-
czących zasłużonego dla swojej lokalnej 
społeczności ziemiańskiego małżeństwa - 
Zbigniewa i Janiny z Pleszczyńskich Stra-
życów. Urodzona w Lublinie w roku 1884 
Janina, była córką Adama Pleszczyńskie-
go, powstańca i sybiraka, który po utracie 
rodzinnego majątku Żelizny na Podlasiu – 
dobra zostały skonfiskowane przez Rosjan 
po śmierci poległego w powstaniu stycz-
niowym i gospodarującego majątkiem 
starszego brata Adama, Ludwika - osiadł 
wraz z małżonką, Anną z Pleszczyńskich 
w Lublinie.  

 
Na tarasie dworu w Karczmiskach, 1912 rok, od lewej, górny rząd:Ludwik Pleszczyński, 
Teresa Józefowi Pleszczyńska, Dziadek Adam Pleszczyński, Janina z Pleszczyńskich Strażycowa,, Józef 
Pleszczyński, Ks. Proboszcz z miejscowej parafii. Dolny rząd: Leokadia Korybut-Daszkiewicz (siostra 
Dziadka Adama), Jaś Arlitewicz i Wanda Leszczyńska, Ks. Prałat Adolf Pleszczyński, Staś Strażyc i Staś 
Pleszczyński, Babcia Helena Adamowa Pleszczyńska 
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Z racji posiadanego wykształce-
nia – ukończył studia prawnicze, począt-
kowo pełnił funkcję sędziego pokoju, 
następnie przez wiele lat pracował jako 
cieszący się poważaniem i uznaniem re-
jent lubelskiej kancelarii ziemiańskiej. 
Równocześnie wraz z małżonką oddawał 
się działalności charytatywnej w Lubel-
skim Towarzystwie Dobroczynności. 

 Janina Pleszczyńska wychowana 
przez rodziców, wraz z sześciorgiem 
rodzeństwa w duchu  wartości patriotycz-
nych, wyszła za mąż za zaprzyjaźnionego 
z synem Pleszczyńskich Stefanem, Zbi-
gniewa Strażyca - syna Stanisława i Wik-
torii z Raszewidów, urodzonego w roku 
1873 w Annopolu. Po ślubie, około roku 
1902 młodzi małżonkowie wyjechali na 
Ukrainę, gdzie rodzina Strażyców posia-
dała majątki w okolicach Odessy i w Be-
sarabii z siedzibą główną w Bereziance 
koło Winnicy. Jak wspominał Andrzej 
Pleszczyński „ Ciocia Janeczka jednak 
czuła się tam osamotniona i Zbigniew, 
który ją „nosił na rękach” sprzedał ukra-
inną posiadłość i kupił Karczmiska.” 
Strażycowie zamieszkali w nabytym od 
Filharmonii Warszawskiej majątku w 
roku 1906, włączając się czynnie w nurt 
życia publicznego karczmiskiej wsi, gmi-
ny i powiatu.  

Janina Strażycowa, której bliskie 
były sprawy oświatowe, w lutym 1907 
roku weszła do zarządu sekcji czytelnianej 
lubelskiego koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Lublinie, kierowanego przez 
Leona Przanowskiego z Krasnego w po-
wiecie chełmskim, zaangażowała się rów-
nież w akcję wspierania istniejącej od 
roku 1902 szkoły elementarnej w Karcz-
miskach.   

Niestety, ówczesny stan oświaty 
w Karczmiskach przedstawiał się w spo-
sób katastrofalny. Brak przymusu naucza-
nia oraz nawyku posyłania dzieci do szko-
ły, usposabiał miejscową ludność do 
kształcenia obojętnie lub nawet jawnie 
wrogo. Mizerii dopełniali fatalni nauczy-
ciele. Jak napisano w Kronice Szkoły 
Podstawowej w Karczmiskach: „ Dnia 1 
kwietnia 1906 roku mianowano na na-
uczyciela do Karczmisk p. Józefa Janow-
skiego, Litwina, na pół spolszczonego. Był 
zagorzałym rusofilem[…] Zawód trakto-
wał jako sposób zarobkowania. Sprawy i 
potrzeby wsi były dla niego obce.[…] W 
czasie jego pobytu nienawiść do szkoły 
doszła do kulminacyjnego punktu – były 
wypadki, że kobiety z przekleństwem wita-
ły na wsi swego nauczyciela, obrzucając 
go błotem.” Dziedziczka natychmiast 
włączyła się w działalność oświatową na 
wsi, wspierając szkołę finansowo oraz 
wyposażając w pomoce naukowe. Razem 

z nauczycielem Stanisławem Jakubow-
skim, który objął posadę w roku 1909 
oraz miejscowym proboszczem ks. Bole-
sławem Okólskim, ziemianie podjęli akcję 
na rzecz promowania edukacji w środowi-
sku chłopskim. Drogą pogadanek oraz 
prywatnych rozmów, starano się agitować 
za szkołą w kościele, na zebraniach gmin-
nych, weselach czy chrzcinach. „Rezulta-
tem tej pracy – jak czytamy dalej w kroni-
ce - było przekonanie o pożytku oświaty 
oraz organizacji społecznej. W przyszłym 
roku szkolnym [1910] już nikogo prosić 
nie potrzeba było – chętnych zapisało się 
do szkoły 80, gdyż tylko tyle było miejsc.”  

Równocześnie Strażycowa zaan-
gażowała się w prace kierowanego przez 
Marię Janową Kleniewską, kluczkowic-
kiego koła ziemianek. W ramach tej ak-
tywności poświęciła się ożywionej pracy 
społecznej wśród gospodarzy a zwłaszcza 
gospodyń wiejskich. Prowadziła we dwo-
rze - początkowo nieoficjalne, następnie 
zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych w roku 1911, przeznaczo-
ne dla kobiet następujące warsztaty i kur-
sy zawodowe: tkacki, szczotkarski, ko-
ronkarski, kroju, szycia i haftu. Formalnie 
podlegały one kierowanemu przez dra 
Kazimierza Benniego Towarzystwu Po-
pierania Przemysłu Ludowego w Króle-
stwie Polskim, które w roku 1909 otwo-
rzyło w Nałęczowie szkołę zawodową. 
Działalność społeczną prowadzoną przez 
dziedziczkę wśród zrzeszonych w koło 
włościanek, koordynowało zawiązane w 
Karczmiskach w marcu 1913 roku koło 
ziemianek, w którym Janina Strażycowa 
została honorową przewodniczącą. 
 

 
Wnętrze dworu, lata 30-te 
Równie aktywny na niwie spo-

łecznej pozostawał Zbigniew Strażyc. 
Udzielał się w pracach Nałęczowskiego 
Towarzystwa Rolniczego, założonego w 
roku 1909 przez Stanisława Śliwińskiego 
z Antopola w powiecie puławskim, od 
roku 1914 prezesował kółku karczmi-
skiemu. Wchodził również do zarządu 
Towarzystwa Domu Ludowego, które 
dzięki wydatnej pomocy Jana Kleniew-
skiego z Kluczkowic  zakupiło w Opolu 
Lubelskim tamtejsze zabudowania popi-
jarskie. W odremontowanym kosztem 

właściciela Kluczkowic gmachu, urzą-
dzono chętnie odwiedzaną przez oko-
liczną ludność herbaciarnię, odbywały się 
amatorskie teatralne przedstawienia, pre-
lekcje rolnicze oraz kursy i pogadanki dla 
analfabetów. Za czasów okupacji au-
striackiej brał czynny udział w odradzają-
cym się polskim życiu społeczno – poli-
tycznym.  

Szczęśliwie toczące się życie 
dwójki społeczników, przerwała dnia 3 
maja 1916 roku nagła śmierć młodego, 43 
letniego Zbigniewa Strażyca. Tak na te-
mat okoliczności zgonu właściciela 
Karczmisk napisał w swoim pamiętniku 
Andrzej Pleszczyński: „ Był właśnie na 
zebraniu w gminie, która mieściła się za 
parkiem, okalającym dwór.[…] Wuj Zbi-
gniew zażywał jakieś pastylki parę razy 
dziennie. [Zbigniew Strażyc cierpiał na 
chorobę wrzodową i musiał stale przyj-
mować bizmut.] Kiedy mu dano w gminie 
szklankę wody, wsypał do niej parę pasty-
lek z nowego zapasu, przywiezionego 
poprzedniego dnia z Lublina. Jeszcze się 
dziwił, że nowe pastylki nie burzą się w 
wodzie, ale wypił. Działanie trucizny było 
natychmiastowe. Nie mogąc już mówić, 
zdążył napisać na kartce: „Nie wińcie 
aptekarza.”[…] Aptekarz rzeczywiście się 
pomylił, ale tak się zgryzł, że sprzedał 
aptekę i wyjechał z Lublina.” 

Pomimo bolesnej tragedii ro-
dzinnej i piętrzących się przed młodą 
wdową problemów - pozostała sama z 
dwójką małych dzieci, Janina Strażycowa 
nie odsunęła się od działalności publicz-
nej, prowadzonej na rzecz miejscowej 
społeczności. Dwór w dalszym ciągu 
stanowił oparcie dla miejscowej ludności, 
do śmierci w listopadzie 1934 roku bliskie 
jej były sprawy ludzi potrzebujących 
wsparcia, położyła przy tym znaczne 
zasługi w odradzaniu się polskiego szkol-
nictwa w gminie na progu niepodległości. 
Ponieważ bowiem „Ściany starej muro-
wanej szkoły już nie mogły pomieścić 
chętnych, musiano otworzyć jeszcze jedną 
szkołę z programem dwuklasowej.” Po-
stanowiono umieścić ją w dawnym bu-
dynku karczmy, przebudowanym i przy-
stosowanym do potrzeb szkolnych kosz-
tem Janiny Strażycowej z Karczmisk. Na 
potrzeby placówki ofiarowała również 
1000 koron austriackich, książki, dzięki 
którym stworzono szkolną biblioteczkę 
składającą się z 300 tomów, zaś na użytek 
nauczycielstwa z całej gminy 18 korców 
żyta i 18 fur drzewa. Dzięki pomocy m.in. 
Władysława Adamczyka, który przekazał 
stół i mapę Europy oraz wspólnemu wy-
siłkowi mieszkańców Karczmisk, którzy 
ofiarowali ławki do dwóch klas, stoły i 
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tablice, pierwszy dzwonek w nowej szko-
le zabrzmiał dnia 1 grudnia 1918 roku.  
Na zakończenie szkicu poświęconego 
dwójce ziemian – zapomnianych, nawet 
chyba przez miejscowych a przecież tak 
wyraźnie zasłużonych dla swojej lokalnej 
społeczności, wypada napisać o miejscu, 
w którym przyszło małżonkom spędzić 
wspólne, naznaczone radościami i smut-
kami życie: dworze i parku w Karczmi-
skach.  Warte obszerniejszego przytocze-
nia informacje odnajdujemy w niezwykle 
cennym opisie pozostawionym przez 
Andrzeja Pleszczyńskiego, który w latach 
dwudziestych bywał u wujostwa kilka-
krotnie:  

„Murowany, malowany na biało 
dom kryty ogniotrwałym eternitem, zawie-
rał w swej dolnej części kilkanaście pokoi 
o układzie amfiladowym. Drzwi amfilady 
były zawsze otwarte, robiąc wrażenie, że 
dom jest większy niż był, tym bardziej, że 
piętrowa przybudówka z lewej strony, 
doskonale harmonizując z linią domu na 
zewnątrz, od wewnątrz była włączona w 
system amfiladowy.  

Z ganku, pod dachem opartym na 
kilku kolumnach obrośniętych dzikim 
winem, wchodziło się po marmurowej 
posadzce w czarno – białe, duże kwadraty 
do przedpokoju. Drzwi wejściowe były 
podwójne. Wewnętrzne złożone od połowy 
do góry z małych szybek oprawionych w 
metal, wzmacniały drzwi zewnętrzne, 
ciężkie, dębowe, tak jak okiennice, i tą 
samą zieloną, okiennicową farbą malo-
wane, tak samo też na dzień otwierane. Po 
obu stronach drzwi były dwa wąskie okna, 
pomimo to w przedpokoju panował zawsze 
półmrok. Zwieszająca się z sufitu na łań-
cuchu lampa z kolorowych szkiełek, spra-
wiała na nas, dzieciach wrażenie kaplicy, 
choć wychylająca się ze ściany i odbijają-
ca w lustrze naprzeciw głowa wielkiego 
odyńca, na której kłach niektórzy goście 
wieszali nakrycia głowy, przypominała, że 
jesteśmy w świeckim otoczeniu. Wzdłuż 
ścian na prawo i lewo od wejścia stały 
dwie długie skrzynie na dachy, baranice, 
kożuchy i inne zimowe okrycia. […] 
Z przedpokoju, na prawo, wchodziło się 
do pokoju zwanego biblioteką, który z 
całego domu w Karczmiskach najbardziej 
lubiłem. Ściany jej były zapełnione od 
podłogi do sufitu półkami na książki, 
przeważnie oprawione w płótno i półskó-
rek, z księgozbioru ojca Cioci Janeczki, 
mego Dziadka Adama Pleszczyńskiego, 
lub jego brata księdza prałata Adolfa. 
Była w tym pokoju nawet drabinka ze 
stopniami pokrytymi suknem czerwonym, 
żeby się nie poślizgnąć, stojąc na niej. Na 
lewo od wejścia był stolik – etażerka na 

pisma periodyczne i wydawnictwa ency-
klopedyczne, jak wydawane przez Trzaskę, 
Everta i Michalskiego Religie Świata i 
Polska w Kulturze Dziejowej. Na górnej 
półce etażerki, na wysokości piersi doro-
słego człowieka, leżały oprawione w skó-
rę, dwa wielkie tomy formatu Illustration i 
przez nie wydane: La Grande Guerre, 
1914 -1918. Stała na nich głowa Dantego 
z brązu, o charakterystycznych, ostrych 
rysach i w dziwnej czapeczce – kapturku. 
[…]. 

W bibliotece było specjalnie 
przytulnie, kiedy paliło się na kominku w 
zimie, czasami w dzień deszczowy również 
w lecie. Obok znajdowały się jeszcze dwa 
pokoje, z których jeden, ostatni obok ła-
zienki, był sypialnym Wicka. [tj. krewnego 
Strażyców, Wincentego Radyszkiewicza, 
który w latach dwudziestych administro-
wał majątkiem]  Z biblioteki oraz z tego 
pokoju środkowego przechodziło się do 
salonu, który Ciocia Janeczka, w jakiś 
czas po śmierci Wuja Zbigniewa, zamieni-
ła na kancelarię. Była ona tak duża, że 
można było w niej grać w tenisa, uważa-
jąc, żeby piłką okien nie wybić. Obok był 
również duży stołowy pokój, ze stołem 
zawsze rozstawionym na kilkanaście osób 
i samowarem obok drzwi do kredensu, 
zawsze nastawionym. Szafy – kredensy na 
zastawę stołową stały pod ścianami, któ-
rych wysokość pozwalała na powieszenie 
kilkunastu miedziorytowych reprodukcji 
znanych obrazów Matejki, jak „Hołd 
Pruski”, „Kazanie Skargi” czy „Werny-
hora.” 

 
Dwór w Karczmiskach - 2004 rok 

Z salonu i stołowego kilkoro 
drzwi prowadziło na taras, z którego 
schodziło się po kilkunastu kamiennych 
schodach na wielki trawnik, nie poprzeci-
nany alejkami, opadający na południowy 
zachód, obramowany zielenią drzew i 
krzewów, które go oddzielały od szosy 
Kazimierz - Opole, poza którą była już 
administracyjno – handlowa część wsi 
Karczmiska, tj. gmina, poczta i sklep spo-
żywczy. 

Jeśli ktoś zamiejscowy znalazł się 
na tarasie, nie mógł podejrzewać istnienia 
tego centrum tak blisko domu. Wrażenie 

odległości i perspektywy zwiększało jesz-
cze zmyślne wycięcie jakby olbrzymiego 
„okna” w gałęziach drzew, odsłaniające 
widok na wznoszącą się w tym miejscu 
szosę do Kazimierza. 

Na lewo od przedpokoju były 
cztery pokoje. W pierwszym z nich stało 
pianino, pozostałe były sypialnymi. Z 
pierwszego można było wejść do stołowe-
go, z pozostałych do kredensu i na kory-
tarz, z którego biegły na górę drewniane 
schody. Ostatni pokój z tych „ pozosta-
łych” był sypialnią Cioci Janeczki, z ła-
zienką obok. Oba stanowiły część dobu-
dowy, obejmującej na dole i górze jeszcze 
dwa tarasy oraz kilka pokoi gościnnych. 
[…] Z większości pokoi domu karczmi-
skiego można było wyjść na dwór. Nawet 
w każdym z trzech głównych pokoi go-
ścinnych były drzwi prowadzące na górny 
taras. 

Kiedy ktoś wyszedł z domu na 
ganek, miał przed sobą olbrzymi trawnik 
przecięty owalną drogą podjazdu na dwie 
mniej więcej równe części. Trawnik ten, w 
kształcie spłaszczonej litery omega, miał 
za podstawę drogę między dwoma bra-
mami: jedną wychodzącą na gumno z 
lewej, drugą łączącą park i ogród z szosą 
po prawej stronie. Drugi wielki trawnik 
łączył się na dole z punktem, który nazy-
wałem „naprzeciw centrum wsi Karczmi-
ska”, niewidocznym przez zakrzewienie 
ogrodu – parku. 

Niedaleko bramy zwanej „opol-
ską” był plac tenisowy, a za drzewami i 
krzewami obramującymi trawnik – omegę 
zaczynał się ogród warzywny i sad owo-
cowy, obejmujący ok. jednej trzeciej parku 
i ogrodu łącznie. Całość, o obwodzie 
dłuższym niż kilometr, otaczał mur z cegły 
wysoki „na chłopa.” 

Ogrodnik pochodził z niemiec-
kich kolonistów. […] Dzięki niemu świeże 
kwiaty i warzywa oraz egzotyczne jeszcze 
wówczas w Polsce owoce, jak melony, 
były w Karczmiskach przez okrągły rok, 
wyhodowane w cieplarni i inspektach w 
zimie, w lecie zaś nawiezione, okopane i 
oplewione na otwartych grządkach. Roz-
maitość drzew owocowych, jak i wielkość 
oraz ilość owoców z nich większa była w 
Karczmiskach niż w innych majątkach. 
Pamiętam szczególnie wielkie, jasne cze-
reśnie, bo dojrzewały w połowie czerwca, 
na początku wakacji. Prowadziły do nich 
ścieżki obsadzone białymi floksami i nie-
bieskimi irysami, czekającymi na swego 
van Gogha.”      
 

Andrzej Przegaliński
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Harcerstwo  w  Karczmiskach 
 

Harcerstwo żeńskie w szkole 
karczmiskiej istniało już od roku 1923, ale 
rodzice i miejscowe społeczeństwo trak-
towali początkowo organizację z dużą 
nieufnością1. Mimo trudności drużyna 
pracowała – jak na warunki wiejskie – 
dobrze i była nieźle oceniana przez Ko-
mendę Lubelskiej Chorągwi Harcerek2. 
Potwierdzeniem tego było zlokalizowanie 
przez tę Komendę w Karczmiskach w 
1925 r. chorągwianego kursu dla zastę-
powych harcerek3.  

W 1926 r. nastąpił zdecydowany 
przełom w działalności harcerstwa w 
Karczmiskach. Powstała tam koedukacyj-
na drużyna harcerska im. R.Traugutta, 
składająca się z dwu zastępów chłopców i 
jednego zastępu dziewcząt. W tym samym 
roku powstała również gromada zuchowa, 
licząca 28 chłopców i 24 dziewczynki, 
prowadzona przez Krystynę Strażycową, 
pracującą w tym czasie w szkole jako 
nauczycielka4. W tym samym roku pracę    
w szkole podjęła nowa nauczycielka-
instruktorka harcerska Celina Kuczkow-
ska. Objęła ona funkcję drużynowej dru-
żyny harcerskiej5, a Strażycowa – obok 

prowadzenia gromady zuchowej – trakto-
wana była jako opiekunka drużyny har-
cerskiej6. Z jej pomocą drużyna uzyskała 
(wynajęła) lokal na harcówkę (izbę har-
cerską), urządziła go, zgromadziła biblio-
teczkę7.  

W 1929 r. drużyna zorganizowa-
ła swój pierwszy 10-dniowy obóz letni 
pod namiotami w okolicy Karczmisk8 
(prawdopodobnie na terenach należących 
do Strażyców). Dobrą pracę drużyny 
karczmiskiej stawiano za wzór działalno-
ści harcerstwa na wsi9. Rodzice, począt-
kowo niechętni harcerstwu, dostrzegli 
później jego pozytywny wpływ na dzieci i 
w 1930 r. zorganizowali nawet Koło Przy-
jaciół Harcerstwa w Karczmiskach10. 

Krystyna Strażycowa opiekunką 
drużyny harcerskiej i wodzem (drużyno-
wą) gromady zuchowej była do 1932 r., 
kiedy to objęła funkcję drużynowej dru-
żyny harcerskiej i pełniła ją do roku 
193611. Przez kilka lat była bardzo czyn-
nie zaangażowana w pracę w harcerstwie, 
uzyskiwała początkowo kolejne stopnie 
młodzieżowe, a następnie instruktorskie, 
do harcmistrzyni włącznie. Prowadzenie 

wydzielonej drużyny żeńskiej objęła w 
1935 (1934 ?) r. Teodora Poniedziałek12. 
W 1938 r. drużyna liczyła 30 harcerek13. 

 
   

 Zbigniew R. Muszyński  
_______________ 
1. Ryszard Kowalski: Harcerstwo na Ziemi Puław-

skiej 1916-1947, Puławy 1996, s. 60. 
2. Tamże, s. 59. 
3. Tamże; Bolesław Zimmer: Harcerstwo Lubelsz-

czyzny. Zarys historyczny 1911-1950, Lublin1987, 
s. 94. 

4. R. Kowalski: cyt. praca, s. 59; Stanisław J. Dą-
browski, Stanisław A. Tryczyński: Słownik bio-
graficzny lubelskiego harcerstwa 1911-2001, Lu-
blin 2001, s.165. 

5. S. Dąbrowski, S Tryczyński: cyt. praca, s.103. 
6. Tamże, s. 165. 
7. R. Kowalski, cyt. praca, s. 59. 
8.Tamże. 
9. Skrzydła – miesięcznik instruktorek harcerskich, 

R, 1:1930, nr 2, luty 1930 r. 
10. R. Kowalski: cyt. praca, s.60; B. Zimmer, cyt. 

praca, s. 52, przyp.3. 
11. S. Dąbrowski, S. Tryczyński: cyt. praca, s.165. 
 
12. Tamże, s. 144; R. Kowalski: cyt. praca, s. 60. 
13. R. Kowalski: cyt. praca, s. 60. 

 
 

 

Moja szkoła w Dobrem i Wilkowie 
 

W pierwszych latach po pierw-
szej wojnie światowej szkoła w Dobrem 
mieściła się w moim nowowybudowanym 
domu, drewnianym, krytym strzechą. W 
dużej izbie uczyły się dzieci, w małej 
mieszkał nauczyciel, a w kuchni mama z 
dwoma synami. Do tej szkoły uczęszczali 
moi dwaj bracia: Bolesław Franciszek i 
Władysław Wojtalikowie. Z upływem lat 
powstała szkoła II stopnia. Nauka trwała 6 
lat i obejmowała klasy od I do IV. Ukoń-
czenie jej było obowiązkowe. I klasa 
obejmowała 1 rok nauki, II klasa - 1 rok 
nauki, III klasa - 2 lata nauki i IV klasa - 
także 2 lata nauki. Uczniowie, którzy 
pragnęli uczyć się dalej, mogli kontynu-
ować naukę w V klasie zbiorczej sied-
mioklasowej szkole w Wilkowie. Była to 
szkoła III-stopnia. 
 W 1923 roku przybył do Dobre-
go młody nauczyciel Władysław Dobro-
sielski. Otaczał opieką dzieci z ubogich 
rodzin, udzielał pomocy uczniom uzdol-
nionym. Założył we wsi Ochotniczą Straż 
Pożarną. Z jego inicjatywy zbudowano 
drewnianą strażacką, w której organizo-

wano ciekawe imprezy. W 1930 roku 
przeniósł się z żoną do Wilkowa. W 1931 
roku wyjechał do innej placówki szkolnej. 
 W klasach I, II i III moim na-
uczycielem był Władysław Wróblewski. 
Mieszkał w domu Wawrzyckich. Był to 
nauczyciel z talentem pedagogicznym. 
Był bardzo dobrym dydaktykiem i wspa-
niałym wychowawcą. Całym sercem za-
angażował się w pracy z dziećmi, mło-
dzieżą i rodzicami. Zorganizował zespół 
muzyczny i teatralny (sam pięknie grał na 
skrzypcach). Pamiętam przedstawienie w 
remizie strażackiej. Było bardzo dużo 
ludzi - prawie cała wieś. Postać „rybaka” 
grał mój brat Władysław, a jego córkę 
moja starsza siostra Stefa. Miała wówczas 
15 lat. Ludzie byli wzruszeni, dzieci pła-
kały, bo „rybak” musiał sprzedać diabłu 
własną córkę. „O cóżem ja nieszczęsny 
uczynił, cóżem uczynił, czartu własną 
krew sprzedałem”. Pamiętam te słowa z 
przedstawienia. 
 Uczniowie uczyli się w wiejskich 
domach: u Aleksandra Włodarczyka i 
Królów. Uczyłam się u Włodarczyków w 

dużej izbie. W IV klasie moim nauczycie-
lem był pan Jan Bajon (dojeżdżał rowe-
rem z Wilkowa). Zaproponował moim 
rodzicom przygotowanie mnie do klasy 
VI. Przez dwa miesiące wakacji codzien-
nie chodziłam do Wilkowa do państwa 
Bajonów, a oni bezinteresownie przygo-
towywali mnie do egzaminu. W ciągu 
tych dwóch miesięcy opanowałam mate-
riał klasy V i zdałam egzamin komisyjny 
do klasy VI zbiorczej szkoły III-stopnia w 
Wilkowie. 
 W tym roku szkolnym tylko 
dwoje uczniów z Dobrego codziennie 
przechodziło 3 kilometry do Wilkowa: 
Edward Włodarczyk do klasy VII i ja do 
klasy VI. Droga do szkoły nie była łatwa. 
Często błoto po deszczach jesiennych 
sprawiało wiele kłopotu. Żeby nie pogu-
bić bucików nosiło się je w ręku, a boso 
brodziło się w błocie i wodzie. Późną 
jesienią i zimą, jeszcze było ciemno, kie-
dy mama zapalała naftową lampę, rozpa-
lała ogień pod kuchnią, gotowała dla mnie 
kaszę jaglaną na mleku i budziła mnie do 
szkoły. 
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 Kierownikiem szkoły i wycho-
wawcą mojej klasy był pan Jan Mikosz - 
uczył geografii i historii; jego żona Anto-
nina uczyła mnie prac ręcznych (z tam-
tych lata pozostało mi zamiłowanie do 
robótek ręcznych); pan Feliks Król uczył 
matematyki, a jego żona Gizela śpiewu 
(prowadziła również chór); pani Józefa 
Szabatowska - rysunku; pan Czesław 
Pawlak - języka polskiego; pani Francisz-
ka Bajonowa - biologii; ksiądz Józef Ma-
zurek - religii. 
 Siódmą klasę ukończyłam w 
czerwcu 1939 roku. 

---------------------------------------------- 

 Mieszkająca dziś w Stargardzie 
Szczecińskim pani Celina Kazienko (z 
domu Lodka Wojtalik) dołączyła do swo-
ich wspomnień następujący list: „Jestem 
ogromnie wdzięczna za przesłane egzem-
plarze „Powiśla Lubelskiego”. Rozbudził 
Pan we mnie zacierające się już wspo-
mnienia o moich stronach rodzinnych, 
mojego bycia tam, dzieciństwa i młodości. 
Żałuję bardzo, że wiek i zdrowie nie po-
zwalają mi często odwiedzać rodzinnych 
stron ale myślą ciągle tam jestem. Ze 
względu na odległość i nie tylko, nie mo-
gę angażować się w upamiętnienie miej-
sca zbrodni [mojego brata Władysława 

Wojtalika]. Przyczyniłam się jednak do 
wykonania płyty nagrobnej na cmentarzu 
w Wilkowie. Prosiłam o napis: „Żołnierz 
AK zamordowany przez ówczesne wła-
dze”. Napisano niestety - „Żołnierz AK - 
zginął tragicznie”. Zadowolona też je-
stem, że kościół w Wilkowie został re-
montowany częściowo z funduszy mojego 
wujka (brata mojej mamy) Jakuba Kani, 
który mieszkał w Detroit w USA i przed 
śmiercią zapisał w testamencie 1000 dola-
rów na kościół w Wilkowie (1974 r.).” 

         
Celina L. Kazienko  

 

Wspomnienie – Zygmunt Piekutowski

 
 
2 lutego 2004 roku w Święto 

Matki Boskiej Gromnicznej w wieku 48 
lat po ciężkiej chorobie nowotworowej 
zmarł Zygmunt Piekutowski. 

Urodził się w Polkowicach po-
wiat Kraśniki w 1955 roku. Dzieciństwo i 
młodość spędził w Zalesiu k/Wilkołaza. 
Ukończył Technikum Pszczelarskie w 

Pszczelej Woli a następnie rozpoczął 
studia na Akademii Rolniczej w Lublinie 
które ukończył w 1980 roku. I właśnie od 
tego roku był związany z Polanówką i 
gminą Wilków. Wspólnie z żoną Małgo-
rzatą przejęli po jej rodzicach gospodar-
stwo rolne. Głównym kierunkiem produk-
cji było sadownictwo i chmielarstwo. 
Problemy w zbyciu i cenach chmielu 
sprawiły, że bardzo zaangażował się do 
pracy w Związku Plantatorów Chmielu a 
później, wraz z kilkoma plantatorami, do 
założenia spółki „Chmielarz”, której był 
prezesem. Po fatalnej prywatyzacji browa-
rów spółka zawiesiła swą działalność. 

Był niezwykle pracowitym, 
uczciwym i dobrym człowiekiem. Chętnie 
służył radą i doświadczeniem – chciał aby 
ludziom na wsi żyło się lepiej. Jego pasją 
były pszczoły. Zachwycała go harmonia 
ich życia, pracowitość i porządek. Każdą 
wolną chwilę spędzał w pasiece. Tam 
odpoczywał. Troska o wieś i o ludzi w 
niej żyjących zmotywowały Go do kan-
dydowania w 1988 roku do Rady Powiaty 
Opolskiego. Został Radnym Powiatowym 
uzyskując bardzo wysokie poparcie spo-
łeczne. To ogromne poparcie zdopingo-

wało go do ubiegania się o stanowisko 
Wójta Gminy Wilków i w 1998 roku Rada 
Gminy Wilków wybrała go na to stanowi-
sko. Okres ten był bardzo trudny chociaż-
by z powodu wprowadzania w tym okre-
sie czterech reform. Aby móc lepiej pełnić 
swoją funkcję ukończył studia w Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. 
Niestety nie „pasował” dla pewnej grupy 
radnych. W 2000 roku Rada Gminy od-
wołała go ze stanowiska wójta pomimo, 
że był na zwolnieniu lekarskim. Przeżył to 
bardzo, ale odszedł z wielką pokorą i 
honorem. 

Odszedł skromny człowiek, ko-
chający mąż i ojciec czterech synów. 
Pomimo tak przykrych doświadczeń, 
zawsze otwarty dla ludzi. Pracował w 
ruch ludowym – był prezesem Gminnego 
Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 

Opracowano na podstawie  
wspomnień małżonki  

Zygmunta Piekutowskiego 
 - Małgorzaty

 
 

 

Mariusz Tchorek (1939-2004) 
 

 9

9 marca w Warszawie zmarł na-
gle Mariusz Tchorek. Był synem Karola 
Tchorka, rzeźbiarza i właściciela słynnego 
stołecznego, powojennego domu anty-
kwarycznego „Nike”. Urodził się w War-
szawie. Był z wykształcenia anglistą, z 
zawodu psychoterapeutą, z ducha - arty-
stą. Był „dilettante” w najlepszym i pier-

wotnym znaczeniu tego słowa. W 1966 
roku współzakładał najważniejszą polską 
galerię sztuki współczesnej, warszawską 
Galerię Foksal i - z tej okazji - ogłosił 
swoją znaną „teorię miejsca”. Razem z 
legendą polskiej awangardy Henrykiem 
Stażewskim i Ewą Łunkiewicz Rogoyską 
przyjeżdżał wielokrotnie do Kazimierza 

Dolnego nad Wisłą, gdzie - jak opowiadał 
- Stażewski szkicował „koślawe” kazi-
mierskie domy. Wiele lat spędził w Anglii 
na uniwersytecie w Norwich. Angielska 
prowincja określiła jego sposób postrze-
gania świata i sztuki - zawarł ją we wła-
snej interpretacji angielskiego „sublime”, 
które tłumaczył jako „poboczność”. Za-
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wierała się w tym aprobata i szacunek dla 
odrębności i indywidualności innych i 
nieufność do stadnych, głównych nurtów 
sztuki i kultury. „Poboczności” używał do 
polemiki w wzorcem kultury francuskiej, 
w „poboczności” znajdował argumenty za 
naszym Powiślem czy za nowym wzorem 
ekologii, która według niego nie powinna 
skupiać się na miejscach wybranych, 
rezerwatach, ale na wszystkich przeja-
wach i pozostałościach naturalnej przyro-
dy, poboczach dróg, zwykłych rowach, 
łąkach. Odnowa polskiej łąki interesowała 

go szczególnie. Właśnie artykuł o „pol-
skiej łące” przygotowywał na łamy nasze-
go „Powiśla Lubelskiego”. Bardzo intere-
sował się działalnością naszego Regional-
nego Towarzystwa. 
 Kilka lat temu wybudował dom u 
podnóża dobrskiej skarpy. Dom - wspo-
mnienie dworku swojej babki, dom - 
kwintesencja „poboczności”. Mieszkał tu 
razem z żoną malarką Katy Bentall i 
dziećmi, które chodziły do szkoły w Do-
brem. Zastanawiało go to miejsce pod 
skarpą i inne - na warszawskiej skarpie, z 

Galerią Foksal i pracownią ojca. Cieszyło 
go archiwalne odkrycie, że w 1639 roku w 
Opolu Lubelskim wikariuszem był Waw-
rzyniec Thorkowic. 
 Parę miesięcy wcześnie prosił 
mnie abym znalazł dla niego miejsce na 
cmentarzu w Wilkowie. Pogrzeb odbył się 
13 marca. 
 

Wojciech Włodarczyk

 
=============================================================================== 

Żywienie a rozwój dziecka 
 

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) zaleca karmienie wyłącznie pier-
sią przez pierwsze 6 miesięcy życia 
dziecka. Korzystne jest utrzymanie kar-
mienia piersią do końca 1 roku życia 
dziecka, przy stopniowym wprowadzaniu 
odpowiednich grup pokarmów w drugim 
półroczu. 

Najczęstsze  błędy w karmieniu 
niemowląt wynikają ze zbyt wczesnego 
wprowadzania pokarmów innych niż 
mleko. Posiłki uzupełniające powinny być 
wprowadzane po ukończeniu przez nie-
mowlę 4 miesięcy życia. W czasie pierw-
szych 6 m-cy życia dziecka nie mogą one 
zastępować karmienia piersią, lecz je 
uzupełniać i z tego powodu powinny być 
podawane po, a nie przed karmieniem 
piersią. Wyłączne karmienie piersią w 
pierwszym półroczu życia jest najlepszym 
sposobem żywienia niemowlęcia. Kar-
mienie naturalne stanowi jednocześnie 
najlepszy element profilaktyki wielu cho-
rób cywilizacyjnych pojawiających się w 
wieku dorosłym np. otyłości, cukrzycy 
typu II, miażdżycy, osteoporozy, udaru 
mózgowego. 

Prawidłowe żywienie może ko-
rzystnie wpływać na przemianę materii, 
zwiększa aktywność enzymów trawien-
nych, poprawia funkcjonowanie gruczo-
łów dokrewnych produkujących hormony 
oraz wzmacnia układ odpornościowy. 
Immunologiczne właściwości mleka ko-
biecego (obecność przeciwciał przeciwko 
większości bakterii i wirusów, obecność 
czynnika pobudzającego rozwój prawi-
dłowej flory bakteryjnej przewodu po-
karmowego) zmniejszają ryzyko wystą-
pienia ostrych i przewlekłych zakażeń i 
chorób takich jak: biegunka, zakażenie 
dróg oddechowych. Karmienie naturalne 
ma znaczenie zapobiegawcze dla wystą-
pienia otyłości u dzieci i młodzieży, po-

nieważ ogranicza ekspozycję niemowlęcia 
na bogatsze w energię mleka adaptowane, 
a także korzystnie wpływa na metabolizm. 

W drugim półroczu życia pod-
stawowym składnikiem diety niemowlęcia 
pozostaje nadal mleko. Energia pochodzą-
ca z posiłków mlecznych powinna stano-
wić przynajmniej 40% wartości energe-
tycznej dziennej racji pokarmowej nie-
mowlęcia powyżej 6 miesiąca życia. Dieta 
niemowlęcia może być wzbogacana o 
posiłki uzupełniające. Podajemy dzieciom 
soki, zupki, przeciery owocowe i jarzy-
nowe, kaszki, żółtko jaja oraz mięso. 
Nowe składniki pokarmowe należy 
wprowadzać pojedynczo, zaczynając od 
małych ilości każdego nowego pokarmu. 
W ten sposób łatwiej wykryć ewentualną 
nietolerancję lub alergię na dany posiłek. 
Niemowlę powinno codziennie otrzymy-
wać w posiłkach ok. 2,1 g białka na kilo-
gram masy ciała oraz ok. 12,7 g węglo-
wodanów na kilogram masy ciała. Bardzo 
dobrym źródłem białka są oprócz mleka i 
jego przetworów pokarmy mięsne. Zna-
czące ilości białka są również zawarte w 
niektórych warzywach np. zielonym gro-
szku . 

Bardzo ważnym składnikiem 
energetycznym dla dziecka do 2 roku 
życia jest tłuszcz. Tłuszcz jest również 
budulcem komórek oraz pełni istotne 
funkcje w przemianie materii. Oleje ro-
ślinne zawarte w modyfikowanym mleku 
następnym są bogate w takie kw. tłusz-
czowe jak kwas linolowy i alfa-
linolenowy. Pochodne tych kwasów stają 
się składnikiem mózgu i siatkówki oka, są 
odpowiedzialne za prawidłowe widzenie i 
wzrastanie.  

Ważnym składnikiem w diecie 
dziecka są mikroelementy: żelazo, cynk, 
jod. 

Żelazo jest składnikiem koniecz-
nym do budowy komórek krwi jak rów-
nież prawidłowego rozwoju fizycznego i 
umysłowego. Karmienie naturalne nie-
mowlęcia w wieku powyżej 6 miesiąca 
życia nie zabezpiecza zapotrzebowania 
dziecięcego organizmu na żelazo. Aby 
zapobiec anemii należy podawać posiłki 
bogate w żelazo: modyfikowane mleko 
następne, kaszki i pokarmy mięsne. 

Cynk wzmacnia układ odporno-
ściowy niemowlęcia, odpowiada również 
za prawidłowy wzrost oraz harmonijny 
rozwój psychoruchowy dziecka. Bogate w 
ten pierwiastek są czerwone mięsa i pro-
dukty pochodzenia zwierzęcego np. żółtko 
jaja.  

Jeden z gruczołów dokrewnych- 
tarczyca potrzebuje jodu do produkcji 
hormonów. Hormony te warunkują pra-
widłowy rozwój i pracę mózgu oraz ukła-
du nerwowego i wzrost organizmu dziec-
ka. Bardzo dobrym źródłem jodu są ryby 
morskie. Wprowadzenie ryb do diety 
zaleca się od 4 roku życia dziecka. Prawi-
dłowa, zbilansowana dieta stosowana od 
pierwszych miesięcy życia niemowlęcia 
ma ogromne znaczenie dla jego zdrowia 
w przyszłości. 
   

         ,,Na wiele potrzebnych 
nam rzeczy możemy poczekać. 
Dziecko nie może. Właśnie teraz 
formują się jego kości, tworzy się 
krew, rozwija umysł. Nie możemy 
mu   powiedzieć Jutro. Jego imię 
brzmi Dzisiaj. "  

Laureatka Nagrody Nobla 
 G. Mistral (Chile) 

 
                 Bożenna Stawińska
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Marchwiaczek 
 
 

Zgodnie z zapowiedzią w po-
przednim numerze podajemy przepis na 
„Marchwiaczka”- ciasto, które zyskało 
uznanie na krajowym konkursie „Polskie 
danie dla Europy. Młody  Mistrz Wypie-
ku”.  
  Z mleka, płaskiej łyżki cukru, 
szklanki pszennej mąki i drożdży przygo-
tować rozczyn i pozostawić pod przykry-
ciem w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. 
Do większego naczynia wsypać pozostałą 
mąkę pszenną, mąkę kukurydzianą, startą 
marchew, dodać 3 całe jaja i jedno żółtko 
(wcześniej sparzone wrzącą wodą), cu-
kier, sól i wymieszać, a następnie dokład-
nie wyrobić. W trakcie wyrabiania doda-
wać porcjami, rozpuszczoną ciepłą 
margarynę i cukier waniliowy. 
 
 
Tak przygotowane ciasto pozostawić pod 
przykryciem do wyrośnięcia. Umyte jabł-
ka cienko obrać ze skórki, pokroić w 
niezbyt grube słupki. Orzechy sparzyć 
wrzątkiem, wyłuskać ze skórki, pokroić 
na małe kawałki. Umytą, wyłożoną papie-
rem i posmarowaną olejem formę posypać 
lekko bułką tartą. Do tak przygotowanej 
blachy włożyć 1/3 wyrośniętego ciasta, 
ułożyć na nim poziomo słupki jabłek 
jabłek posypać orzechami. Tak przygoto-
waną warstwę przykryć następną porcją 
ciasta, ponownie ułożyć jabłka, posypać 
orzechami, po czym przykryć pozostałym 
ciastem. Wierzch ciasta posmarować 
dobrze rozmąconym białkiem i pozosta-
wić pod przykryciem do wyrośnięcia. 
Wyrośnięte ciasto piec w piekarniku przez 
ok. 50 minut, po czym patyczkiem spraw-
dzić czy jest upieczone. Po wyjęciu z 
piekarnika ciasto zostawić w formie do 
przestudzenia, a następnie wyjąć z formy i 
posypać lekko cukrem pudrem. Kroić, gdy 
będzie całkowicie ostudzone.  

Gwarancją udanego ciasta drożdżowe-
go jest: 
• Sucha, przesiana i podgrzana do tempe-

ratury 200C mąka. 
• Świeże, przechowywane nie dłużej niż 

3 dni drożdże. 
• Świeża, o jasnożółtej barwie margary-

na. 
• Słodkie mleko kozie podgrzane do 

temperatury 26-300C. 
• Świeże jaja kurze przed użyciem spa-

rzone gotowaną wodą (w celu zabicia 
bakterii i zarazków). 

• Cukier dodany w umiarkowanej ilości. 

• Świeże, dobrej jakości owoce i warzy-
wa. 

• Przygotowanie ciasta w dwóch etapach: 
- etap I przygotowanie rozczynu (z 

niewielkiej ilości drożdży, mąki i 
mleka), 

- etap II do wyrośniętego rozczynu do-
danie pozostałej mąki przeznaczonej 
do wypieku, mleka i dodatków, po 
czym właściwie wyrobienia ciasta. 

• Dodawanie roztopionego tłuszczu por-
cjami pod koniec wyrabiania. 

• Pozostawienie wyrobionego ciasta pod 
przykryciem w ciepłym miejscu na ok. 
20 minut w celu wyrośnięcia 

• Przeniesienie ciasta do nasmarowanej 
formy, przykrycie i pozostawienie w 
ciepłym miejscu na kolejne 20 minut w 
celu dalszego rośnięcia. 

• Pieczenie ciasta w nagrzanym piekarni-
ku ok. 1 godziny. 

• Aby łatwo wyłuskać jądra orzechów ze 
skórek należy zalać je wrzątkiem pozo-
stawić pod przykryciem na 3 minuty. 

• Sól kuchenna właściwie dodana do 
ciasta nadaje mu odpowiednią suchość, 
elastyczność a podczas rośnięcia za-
chowuje nadany mu kształt. 

 
 

Czy wiesz że... 
• Duża ilość cukru utrudnia rośnięcie 

ciasta, gdyż w jego nadmiarze drożdże 
nie będą się rozwijać, a więc i spulch-
niać ciasta. 

• Mleko kozie jest łatwo strawne gdyż 
zawarte w nim białka i kuleczki tłusz-
czu są mniejsze niż w mleku krowim, 

co ułatwia działanie enzymów i przy-
spiesza trawienie. Z porównaniem z 
mlekiem krowim zawiera więcej wap-
nia, fosforu i potasu. 

• Świeże jajo zanurzone w 10% roztwo-
rze soli (w 1 l wody - 100g soli) tonie, 
stare - utrzymuje się w równowadze  
środku cieczy, a zepsute - wypływa na 
wierzch. 

• Wyrabianie ciasta drożdżowego należy 
zakończyć, gdy jest gładkie, lśniące, 
odstaje od dna naczynia i ręki oraz za-
wiera wiele pęcherzyków powietrza. 

• Ciasto przetrzymywane w piekarniku 
zbyt długo jest wyschnięte, ciemne, ma 
grubą skórę. 

• Ciasto pieczone w zbyt nagrzanym 
piekarniku nie wyrasta i tworzy zakalec. 

• Aby sprawdzić czy ciasto jest gotowe 
należy na 2 sekundy włożyć w nie za-
ostrzony patyczek. Jeżeli po wyjęciu 
jest czysty - ciasto upiekło się. 
- Cukier nadaje produktom słodki 

smak, kruchość oraz zdolność wchła-
niania wilgoci, mąka kukurydziana 
ma dużą wartość odżywczą a ponadto 
nadaje wypiekom ładną złotawą bar-
wę oraz zwiększa sypkość gotowane-
go wypieku.  

• Marchew jest najlepszym źródłem wi-
taminy A oraz błonnika (włókna roślin-
nego) roślinnego potasu. Marchew jest 
niskokaloryczna. Witamina A, którą 
zawiera, dobrze wpływa na wzrok i ład-
ną cerę.  

 Anna Bandzarewicz  
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Spotkanie opłatkowe członków RTP 
 

11 stycznia 2004 r. na plebanii w Wilko-
wie odbył się spotkanie opłatkowe członków i 
sympatyków Regionalnego Towarzystwa Powiślan 
w Wilkowie. 

Uczestniczyło w nim 19 osób. Uświetniły 
je jasełka przygotowane przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Wilkowie pod kierunkiem Pań: 
Beaty Pietroń, Małgorzaty Daczki i Ewy Czapli. 
Jasełka nadały spotkaniu uroczysty i podniosły 
charakter. 
 Po podzieleniu się opłatkiem dyskutowa-
no o kierunkach pracy Towarzystwa i planach 
wydawniczych. 
 Serdeczność i gościnność jaką okazali 
Ksiądz Administrator Krzysztof Szcześniak i 
Ksiądz Wikary Mirosław Godula sprawiły, że 
uczestnicy ciepło wspominają tę uroczystość.  

Grażyna Jarska 

 

 

Barbara Bogdańska - Lublinianką roku 2003 
  
 

BARBARA BOGDAŃSKA -  lekarz me-
dycyny, kardiolog 

 Miłośniczka Powiśla, okolic 
Wilkowa i Kazimierza. Jest członkiem 

Zarządu Regionalnego Towarzystwa Po-
wiślan. 

Już drugi rok z rzędu plebiscyt 
„Kuriera Lubelskiego” wygrywa przed-
stawicielka służby zdrowia. Barbara Bog-
dańska, lekarz kardiolog, działaczka „So-
lidarności”, twórczyni Ośrodka Rehabili-
tacji Kardiologicznej działającego w szpi-
talu przy al. Kraśnickiej, uważa przyzna-
nie jej tytułu Lublinianki roku 2003 za 
aprobatę dla walki o ratowanie służby 
zdrowia. – To był rok zmagań – powie-
działa dziękując za swoje trofeum. – To-
czyliśmy wojnę o zainteresowanie władz i 
mediów. Potem w rozmowie nazywa tę 
wojnę po imieniu. – Walczymy o pienią-
dze dla służby zdrowia w województwie, 
które zajmuje w kraju pod tym względem 
ostatnie miejsce. Bez funduszy nie pomo-
że żadna reforma.  

Doktor Bogdańska swoją bojo-
wość i społecznikowską pasję zawdzięcza 
rodzicom. Ojciec, przedwojenny sędzia, 

działał w Delegaturze Rządu Londyńskie-
go, a potem pomimo represji i przymuso-
wego przejścia do adwokatury powtarzał 
swoim dzieciom, że nie ma w życiu nic 
gorszego niż lęk.  

Działalność w zespole kryzyso-
wym i kryzysowe sytuacje są nową spe-
cjalizacją Lublinianki roku 2003. Jak 
wtedy, gdy w grudniu roztoczyła opiekę 
medyczną nad głodującymi kolejarzami. 
Skuteczną, bo z całej trzynastki tylko 
trzech trafiło do szpitala. Pomaga w po-
wrocie do życiowej formy i aktywności, w 
specjalnie do tego powołanym stowarzy-
szeniu, chorym na serce i schorzenia 
układu krążenia. Kryzysy są po to, by je 
przełamywać.  
 

Zdjęcie i  tekst  przedrukowano 
 z „KURIERA LUBELSKIEGO”
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8877331111001111--000000660066--2277001166--1111--0055  
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