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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zgodnie z zapowiedzią niniejszy numer „Powiśla Lubelskiego” poświęcamy gminie Łaziska. Chcieliśmy aby uka-

zał się na gminne uroczystości „sobótkowe” i możliwie najszybciej po majowym święcie strażaków - stąd podwójna i nie-
typowa dla naszego kwartalnika numeracja: czerwiec-lipiec. Ale też wyjątkowa jest, niemalże podwójna, jego objętość. 
Numer zawiera obszerne teksty poświęcone współczesnemu życiu gminy oraz duży dział bogatej lokalnej historii. Łaziska 
razem z gminą Wilków tworzą miniregion Powiśla lubelskiego. 
 Jak donosiło w 1902 roku zasłużone pismo ludoznawcze „Wisła” (w numerze w dużej mierze poświęconemu lu-
belszczyźnie) mimo zanikania obrzędu „sobótkowego”, na Powiślu, wzdłuż Wisły, „sobótkę” wciąż jeszcze wówczas ob-
chodzono. To uzmysławia nam trwałość ludowego obyczaju, siłę lokalnej tradycji sięgającej czasów pogańskich. A jedno-
cześnie przecież tuż obok rozwijał się i rozwija kult św.Stanisława biskupa męczennika, związany z unikalnym w skali 
kraju gotyckim kościołem w Piotrawinie. Jeszcze do dzisiaj przy kościele widać monumentalne głowice planowanej w 
XVIII wieku świątyni projektu Jana Ferdynanda Naxa.  
 Łaziska miały szczęście do badań nad swoją historią. Już w 1984 roku Michał Trzewik opublikował na łamach 
pisma „Akcent” artykuł o dworze Iłłakowiczów w Łaziskach („Nieznany dwór Stanisława Witkiewicza”). W 1988 roku ten 
sam autor w „Regionie Lubelskim” opublikował kolejny tekst - „Z dziejów wsi Łaziska”. Także i starsze dzieje regionu 
doczekały się ważnych opracowań, przede wszystkim wydanej w 1984 roku książki „Piotrawin nad Wisłą. Średniowieczny 
mikroregion osadniczy” pióra Marii Sułowskiej. Międzywojenny okres pracy w Łaziskach nauczycielki Wandy Szupenko 
posiada bogatą dokumentację prezentowaną dziś na łamach „Echa Łazisk” prywatnej inicjatywy pana Edmunda Chadały 
ze Świdnika. Te różnorodne publikacje kompletuje jedna z najlepszych w powiecie Biblioteka Gminna i Dom Kultury w 
Łaziskach.  
 Przygotowując niniejszy numer, zetknęliśmy się z pełną sympatii współpracą obecnych i byłych mieszkańców 
gminy. Chociaż część z nich nie mieszka już na Powiślu (czasami mieszkały tu tylko ich rodziny) to utrzymują między sobą 
kontakt, podtrzymują dawne więzi. Pomogli w przygotowaniu edycji naszego pisma, ofiarowali wiele zdjęć, wspomnień, 
dokumentów. Przechowują w pamięci to niezwykłe dla nich miejsce i wciąż do niego wracają.  

         Wojciech Włodarczyk 
 

Numer dofinansowany przez Urząd Gminy Łaziska 
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GMINA ŁAZISKA 
 

 
Roman Radzikowski 

Urodzony 24 sierpnia 1956 r. w Radzyniu Podlaskim w rodzinie chłopskiej. W 1974 r. 
ukończył Wydział Zootechniczny Akademii  Rolniczej w Lublinie. Żonaty. Żona Grażyna pracuje 
jako główna księgowa w  „AGRICO” w Opolu Lub.. Córka Edyta ukończyła Akademię Ekono-
miczną w Poznaniu i jest zatrudniona w ARiMR Oddział Powiatowy Opole Lub. Syn Michał 
ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i pracuje w Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego. 
Pracę rozpoczął jako asystent na Akademii Rolniczej w Lublinie. Następnie podjął pracę w PW 
PGR Sosnowica, najpierw jako główny specjalista produkcji zwierzęcej, a następnie kierownik 
PGR Turno. 

Roman Radzikowski z  Łaziskami związany jest od 1976 r. W tym roku rozpoczął pracę 
w SKR Łaziska na stanowisku kierownika, następnie od 1983 roku był wiceprezesem Zarządu. 
W SKR Łaziska pracował do 1990 r. W latach 1994 – 1995 przebywał w Kanadzie. W latach 
1995 – 1998 był pracownikiem w prywatnych spółkach. W 1998 r. został wybrany do Rady 
Gminy Łaziska, a następnie na przewodniczącego Rady Gminy. W 2002 r. roku w wyborach 
samorządowych został wybrany Wójtem Gminy Łaziska. Jest bezpartyjny. 

Zainteresowania: sport, filatelistyka, turystyka. Wolny czas najbardziej lubi spędzać w 
kontakcie z naturą 

Wyróżnienia: Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Brązowy Krzyż Zasługi, Od-
znaka Honorowa Akademii Rolniczej. 
. 

Według spisu w 2002 r . Gmina 
Łaziska miała 6603 ha gruntów w tym :     
użytki  rolne -   5804 ha (87,9%) z tego 
grunty orne - 2521 ha (38,2%) z tym że 
odłogi stanowiły 349 ha, a ugory 157 ha, 
sady - 2910 ha (44,1 %) łąki -     
350 ha (5,3 %), pastwiska - 24 ha (0,4 %) 
lasy i grunty leśne - 503 ha (7,6 %) pozo-
stałe grunty   -  296 ha (4,5 %). 

 
W uprawach jagodowych maliny 

zajmowały 264 ha tj. 62 % a porzeczki 
169 ha tj. 35,5 %.  

             

Teraz parę słów o zwierzętach 
gospodarskich. Bydła w Gminie mieliśmy 
368 sztuk, w tym krów 310, trzody 
chlewnej 1932 sztuki, w tym lochy 247, 
owce 224, w tym maciorki jednoroczne i 
starsze 127, konie - 126. Jeżeli chodzi o 
pozostałe hodowle to mieliśmy 182 samic 
królików, 106 pni pszczelich i 1171 sztuk 
drobiu w tym 9443 kur. W 264 gospodar-
stwach hodowano bydło, krowy w 255, 
trzodę chlewną w 374, a lochy w 139, 
owce w 10, kozy w 39, konie w 98, króli-
ki w 44, pnie pszczele w 10, drób w 503, a 
kury w 488 . 

Gospodarstw  domowych było 
1535, a gospodarstw rolnych było według 
siedziby gospodarstwa 1443. Najwięcej 
gospodarstw było w przedziale 1-5 ha -  
762 , do 1 ha - 241 , 5-10 ha - 359, od 10-
15 - 65 i powyżej 15 ha - 16. Przeciętne 
gospodarstwo 4,6 ha. 

Gospodarstwa prowadzące wy-
łącznie działalność rolniczą - 1192, wy-
łącznie poza rolniczą - 11, prowadzącą 
działalność rolniczą i poza rolniczą - 132 i 
108 gospodarstw nie prowadziło działal-
ności.  

Działalność  handlową pro- wa-
dziły 53 gospodarstwa, przetwórstwa 
przemysłowego - 24, transportu - 7. 

Powierzchnia zasiewów głów-
nych ziemiopłodów wynosiła 2015 ha, w 
tym zboże 1216 ha, strączkowe jadalne na 
ziarno 30 ha, ziemniaki 231 ha, przemy-
słowe 68 ha w tym buraki cukrowe 54 ha i 
tytoń 14 ha, pastewne 50 ha, pozostałe 
419 ha w tym warzywa 260 ha.  

W uprawie zbóż pszenica sta-
nowiła 39,4 %, jęczmień 25,1 %, przen.-
żyto 15,8 %, żyto 13,6 %, owies 6,1 %.  

Sady i drzewa owocowe zajmo-
wały 2432 ha, a krzewy owocowe i plan-
tacje  jagodowe 475 ha. Z drzew owoco-
wych jabłonie rosły na 2114 ha tj. 86,9 %, 
wiśnie 210 ha tj. 8,6 %, śliwy 59 ha tj. 2,4 
%, grusze 36 ha tj. 1,5 %, czereśnie 10 ha 
tj. 0,4 % i pozostałe 3 ha tj. 0,1 %. 

Przechowalnie owoców i warzyw 
-  307 sztuk.  

W Gminie rolnicy posiadali 1000 
ciągników w 879 gospodarstwach, 294 
samochodów ciężarowych w 262 gospo-
darstwach, 19 kombajnów zbożowych, 
dojarek bańkowych było 5 w 4 gospodar-
stwach, a 6 gospodarstw posiadało 9 bań-
kowych  schładzarek do mleka. Miesz-
kańcy Łazisk posiadają 846 telefonów 
stacjonarnych.  

Teraz trochę o warunkach miesz-
kaniowych ludności Gminy Łaziska. Bu-
dynków mieszkalnych w Gminie jest 
1310, a mieszkań 1382 zamieszkałych 
stale - 1371. Budynków mieszkalnych 
przed 1918 rokiem było 32, 1918-1944 r. -
125, 1945-1970 r. - 570, 1971-1978 r.  -
231, 1979-88 r. - 242 i 1989-2002 r. - 107. 

1310 budynków wyposażonych 
było w instalacje. I tak: w wodociąg 1121 
z tego 1027 z sieci i 94 własnych. Kanali-
zację posiadało 846 domów, a 824 ustęp 
spłukiwany, łazienkę 837, a ciepłą wodę - 
817, 633 - centralne ogrzewanie. 1232 
mieszkań korzystało z gazu z butli. Ogó-

łem 85,6 % budynków mieszkalnych 
posiadało wodę z wodociągu, 64,6 % 
posiadało kanalizację. Jednak 40 gospo-
darstw dowoziło wodę z zewnątrz.  Gminę 
zamieszkiwało w wieku powyżej 15 lat  
4012 osób, z tego 1938 mężczyzn i 2074 
kobiet . 

                  męż.                     kob. 
kawaler , panna        622                       376 
zamężni                 1201                      1204 
wdowiec, wdowa     89                         473 
rozwiedziony            26                         20 

Wyższe wykształcenie posiadają 
122 osoby z tego 46 mężczyzn i 76 kobiet.  
W Gminie mamy 822 osób niepełno-
sprawnych. Gminę zamieszkuje 46 obco-
krajowców, 25 mężczyzn i 21 kobiet. 

Teraz parę słów o zamierzeniach 
gminy na najbliższe lata .W bieżącym 
roku planujemy rozpocząć budowę  sali 
gimnastycznej przy Gimnazjum w Łazi-
skach. Jest duże zapotrzebowanie spo-
łeczne na poprawę infrastruktury drogo-
wej. I tak w bieżącym roku zamierzamy 
wybudować 1600 m drogi Kamień - Ko-
panina Kamieńska i ok. 1 km drogi 
Niedźwiada Mała - Nieciecz. W następnej 
kolejności będzie droga Kolonia Łaziska - 
Kąkolówka. O ile pozyskamy pieniądze z 
Kancelarii Premiera na odbudowę dróg 
popowodziowych będziemy budować 
jedną z trzech dróg, które zostały zakwali-
fikowane do remontu. Są to drogi w Bra-
ciejowicach, Kamieniu i Lesie Dębowym. 

Przystąpiliśmy do Unii Euro-
pejskiej, więc dużą uwagę będziemy mu-
sieli zwrócić na ochronę środowiska. 
Dlatego trzeba będzie zająć się neutraliza-
cją ścieków i gospodarką odpadami sta-
łymi. 

 
Roman Radzikowski 



_______________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(8), czerwiec-lipiec,  2004 r.________________________ 

 3

WISŁA
Zachodnią granicę gminy Łazi-

ska wyznacza rzeka Wisła. Nie ma tu 
bezpośredniego dostępu do rzeki, gdyż na 
przeszkodzie staje wał przeciw-
powodziowy, zaś na pewnym odcinku 
nawet dwa wały. Tereny uprawne rozcią-
gają się jak gdyby w cieniu owych dwóch 
ziemnych nasypów. Można uczestniczyć 
w całym cyklu gospodarskim, od wiosen-
nego prześwietlania drzew owocowych po 
zbiór najpóźniejszych odmian jabłek, i nie 
widzieć Wisły, która płynie tuż obok, co 
sygnalizują choćby widoczne na tle nieba 
niektóre gatunki ptaków. Współżycie z 
rzeką jest niemal żadne. Za wyjątkiem 
sporadycznych przypadków szlachetnej 
sztuki wędkowania, o wiele częstszego 
kłusownictwa, letnich kąpieli w bezpiecz-
niejszych miejscach, wycinania wikliny 
czy też dewastowania terenów pomiędzy 
wałem a wodą poprzez wywózkę śmieci, 
przeciętny mieszkaniec gminy żyje w 
zapomnieniu o rzece. Na palcach jednej 
ręki można policzyć właścicieli łodzi 
wiosłowych, nie mówiąc już o łodziach 
wyposażonych w silnik spalinowy. W 
zasadzie lubelskie Powiśle odwrócone jest 
do Wisły plecami. 

Wał stanowi granicę pomiędzy 
ładem a chaosem, kulturą i dzikością. 
Agresywność dziko płynącej rzeki obja-
wia się co jakiś czas powodziowym zmęt-
nieniem jej wód, gwałtownym naporem 
na wał, licznymi podsiąkami, zaś w naj-
gorszych przypadkach zalaniem domostw, 
sadów i pól. Wtedy mieszkańcy gminy 
stają do walki z żywiołem i zdarzają się 
wówczas godne odnotowania akty odwagi 
i poświęcenia. Poziom wód opada i 
wszystko wraca do normy, to jest do za-

pomnienia o rzece. Rozwój gminy kształ-
tuje się w oderwaniu od Wisły, nie zaś w 
ścisłym z nią powiązaniu. Niech miarą 
obojętności wobec rzeki będzie brak zde-
cydowanych starań w celu zaanektowania 
Chałupek, wyspy administracyjnie przy-
należnej terenom lewobrzeżnym, zaś 
przyrodniczo i krajobrazowo spojonej z 
prawym brzegiem w jeden ekosystem. 
 Tak więc rzeka przeżywana jest 
jako rozległa przegroda, wyraźna cezura, 
niemal nieprzekraczalna granica dwóch 
różnych kulturowo światów. Przeciwległy 
brzeg Chotczy wydaje się obcy, nieznany 
i mimo swej bliskości dalszy od oddalo-
nego stąd o kilkadziesiąt kilometrów Lu-
blina. Wszystko ciąży w tamtym kierun-
ku, na wschód, lub przemieszcza się po 
osi północ-południe i nie ma żadnego 
pomysłu integrującego oba brzegi. 
 Jest bowiem tak, że nadwiślańska 
gmina może pojmować siebie jako przy-
czółek mostu, którego przęsłem ostatnim 
będzie gmina leżąca na przeciwległym 
brzegu, lub może uważać siebie za kresy 
rozległego obszaru z centrum położonym 
daleko od rzeki. Istnieją podstawy, by 
sądzić, że gmina Łaziska widziała dotąd 
siebie w tej drugiej roli, co nota bene było 
formą zerwania z wielowiekową tradycją 
Powiśla, współżyjącego z Wisłą na dobre 
i na złe. Otwarcie się na rzekę, a tym 
samym na zawiślańską ziemię nie musi od 
razu przyjmować starań o unijne fundusze 
na budowę mostu, choć taki most praw-
dopodobnie prędzej czy później zostanie 
zbudowany. Na skromny początek wy-
starczy nawiązać bliższą współpracę z 
kołami myśliwskimi i wędkarskimi, pro-
pagować wśród dzieci i młodzieży nadwi-

ślańską tradycję, zadbać o łęgi i nadwi-
ślański drzewostan, stanowczo przeciw-
stawiać się zanieczyszczaniu rzeki i jej 
dopływów, ukształtować poprzez eduka-
cję i akcje propagandowe coś w rodzaju 
snobizmu na świąteczne i rekreacyjne 
przebywanie nad rzeką i korzystanie z jej 
różnorakich walorów. A wszystko to po 
to, by przyczynić się, dodając swoje sta-
rania do zbiorowego wysiłku wszystkich 
nadwiślańskich gmin, do przywrócenia 
naszej „pryncypalnej” rzece, królowej 
polskich rzek, a może nawet królowej 
rzek europejskich, jej przyjaznego piękna. 
Godności bowiem i majestatu nikt nigdy 
nie był jej w stanie odebrać. 
 Warto więc stale mieć na wzglę-
dzie, że Wisła jest unikatowym obiektem 
przyrodniczym, ewenementem na skalę 
europejską. Inne państwa ujarzmiały swo-
je rzeki, pętały je i zmuszały do służby, 
realizując programy kanalizacji i kaska-
dyzacji. Wisła do dnia dzisiejszego za-
chowuje względnie naturalny charakter i 
bogatą przyrodę. Stanowiąc ciągły pas 
wody z trwałą szatą roślinną i różnorodną 
awifauną i ichtiofauną, jest korytarzem 
ekologicznym o znaczeniu międzynaro-
dowym. To włączenie Wisły w ekosystem 
tej części Europy regulują międzynaro-
dowe zobowiązania Polski (np. Konwen-
cja Ramsar z 1971 roku czy Konwencja z 
Rio z 1992) i dyrektywy unijne (np. Dy-
rektywa Siedliskowa 92/43/EEC czy Pta-
sia 79/409/EEC). Strategia działania 
władz nadwiślańskiej gminy Łaziska 
powinna, sądzimy, uwzględniać ten stan 
rzeczy. 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

 

Rada Gminy Łaziska 
Idea samorządu zawsze była ży-

wa w polskiej tradycji, a po prze-mianach 
polityczno - ustrojowych 1989 roku istnia-
ło zapotrzebowanie społeczne na wpro-
wadzenie istotnych zmian także w admi-
nistracji terenowej. Dlatego też, kiedy 
tylko pojawiła się taka możliwość, powo-
łano do życia samorząd terytorialny – 
ustawą z dnia 8 marca 1990 roku. W za-
kresie tej reformy sięgnięto do polskich 
tradycji ustrojowych okresu między-
wojennego, a także wykorzystano rozwią-
zania prawne i praktykę państw zachod-
niej Europy.  

Konstytucja uznała samorząd te-
rytorialny za podstawową formę organi-
zacyjną życia publicznego gminie, w 
której najszerzej zaspokajane są potrzeby 

społeczności lokalnej. Umożliwia ona 
mieszkańcom danego obszaru uczestni-
czenie w życiu publicznym, społecznym i 
politycznym, przyczyniając się w ten 
sposób nie tylko do zaspokajania podsta-
wowych potrzeb natury materialnej ale 
także do budowania społeczeństwa oby-
watelskiego, świa-domego swoich praw i 
obowiązków w państwie i wspólnocie 
społecznej.  

Od 1 maja 2004 r. - czekają nas 
poważne zmiany ustrojowe, prawne i 
społeczne związane z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej. Na pewno 
wszyscy z pewnymi obawami czekaliśmy 
na ten dzień, nie mając pewności co nam 
przyniesie. Abyśmy byli lepiej przygoto-
wani na zmiany, które niewątpliwie na-

stąpią, musimy pełniej uczestniczyć w 
życiu społecznym i publicznym tak całego 
państwa, jak i wspólnoty samorządowej, 
której jesteśmy członkami. Od naszej, 
bowiem, aktywności we wszystkich dzie-
dzinach życia, zależeć będzie w dużej 
mierze czy szybciej i sprawniej przystosu-
jemy się do nowych warunków, czy bę-
dzie się to odbywało opornie, w dłuższym 
okresie czasu a zatem w sposób nieko-
rzystny dla nas. Jeżeli będziemy świadomi 
własnej wartości i możliwości, na pewno 
transformacja związana z akcesem do 
Unii będzie dla nas mniej bolesna, ale aby 
móc działać, trzeba posiadać choćby mi-
nimum wiedzy w zakresie pod-stawowych 
struktur organizacyjno prawnych, w któ-
rych funkcjonujemy jako obywatele – a 
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taką strukturą jest gmina. Nie damy się 
„zjeść w kaszy” jeśli zewrzemy szeregi, 
nauczymy się brać pełny udział w życiu 
całej wspólnoty, mając świadomość, że to 
nasze wspólne sprawy, a naszym hasłem 
przewodnim pozostanie, w pozytywnym 
znaczeniu – „Polak potrafi”!  

Dlatego chciałbym, w tym miej-
scu, w bardzo niewielkim zakresie, przy-
bliżyć zasady funkcjonowania gminy i 
możliwości prawne działania obywateli w 
tej organizacji, mając nadzieję, ze w ten 
sposób przyczynię się do wzmocnienia 
świadomości publicznoprawnej i obywa-
telskiej mieszkańców gminy Łaziska. 

Mieszkańcy gminy tworzą 
wspólnotę samorządową, która posiada 
osobowość prawną i wykonuje zadania 
publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. Gmina podejmuje 
działania na rzecz wspierania i upo-
wszechniania idei samorządowej wśród 
mieszkańców gminy, a do jej zakresu 
działania należą wszystkie sprawy pu-
bliczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze-
żone ustawami na rzecz innych podmio-
tów. Gmina wykonuje zadania własne i 
zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej. Do zadań własnych gminy 
należy, w szczególności, bieżące i nie-
przerwane zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty w drodze świadczenia 
usług powszechnie dostępnych.  

Mieszkańcy gminy podejmują 
rozstrzygnięcia w głosowaniu pow-
szechnym (poprzez wybory lub referen-
dum) lub za pośrednictwem organów 
gminy, którymi są: rada gminy i wójt. 
Działalność organów gminy jest jawna. 
Ograniczenia jawności mogą wynikać 
wyłącznie z ustaw. 

Rada gminy jest organem stano-
wiącym i kontrolnym w gminie, do jej 
właściwości należą wszystkie sprawy 
pozostające w zakresie działania gminy, o 
ile ustawy nie stanowią inaczej. W skład 
rady wchodzą radni w liczbie – 15 w 
gminach do 20 000 mieszkańców a jej 
kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia jej 
wyboru. Radni są przedstawicielami 
wszystkich mieszkańców i mają działać 
na ich rzecz, obowiązani są kierować się 
dobrem całej wspólnoty i utrzymywać 
stałą więź z mieszkańcami oraz ich orga-
nizacjami a w szczególności przyjmować 
zgłaszane przez mieszkań-ców gminy 
postulaty i zgłaszać je organom gminy do 
przedstawienia. 

Obecny skład Rady Gminy Ła-
ziska  - wybrany na IV kadencję, został 

wyłoniony w wyborach samorządowych, 
które odbyły się dnia 27. 10. 2002 roku. 
Pierwsza Sesja nowo wybranej Rady 
Gminy w składzie: Tadeusz Czerwonka z 
Lasu Dębowego, Dzierżak Tadeusz z 
Niedźwiady Dużej, Jacek Dziwisz ze 
Zgody,  Waldemar Filipek z Janiszowa, 
Dariusz Jakóbczyk z Trzcinca, Czesław 
Jaśkowski z Kopaniny Kaliszańskiej, 
Henryk Kołodziejczyk z Głodna, Mieczy-
sław Kurleto z Kosiorowa, Stanisław 
Możdżeń ze Wrzelowa, Irena Mroczkow-
ska z Kamienia, Janusz Nowak z Łazisk, 
Elżbieta Paduch z Piotrawin, Alfreda 
Przychodzeń z Braciejowic, Jerzy Zago-
zdon z Zakazowa, Ewa Złotucha z Bracie-
jowic, odbyła się dnia 19 listopada 2002 
roku, pod przewodnictwem Radnego 
najstarszego wiekiem – Pana Czesława 
Jaśkowskiego. Na Sesji tej, nowo wybrani 
Radni złożyli ślubowanie, że obowiązki 
radnego będą sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro 
gminy i jej mieszkańców oraz wyłonili ze 
swego grona Przewodniczącego Rady 
Gminy, którym został Pan Henryk Koło-
dziejczyk. 
 Jednym z ważniejszych zadań 
Rady Gminy jest kontrolowanie działal-
ności wójta, gminnych jednostek organi-
zacyjnych oraz jednostek pomocniczych 
gminy i w tym celu Rada powołuje komi-
sję rewizyjną. Komisja rewizyjna opiniu-
je wykonanie budżetu gminy i występuje 
z wnioskiem do rady gminy w sprawie 
udzielenia lub nieudzielania absolutorium 
wójtowi, poza tym wykonuje zadania 
zlecone przez radę w zakresie kontroli. W 
gminie Łaziska Komisję Rewizyjną po-
wołano uchwałą Nr II/3/2002 Rady Gmi-
ny Łaziska z dnia 3 grudnia 2002 roku w 
składzie: Ewa Złotucha – przewodnicząca, 
Janusz Nowak – z–ca przewodniczącego, 
Tadeusz Dzierżak – sekretarz. 

Rada gminy ze swojego grona 
może powoływać stałe i doraźne komisje 
do określonych zadań, ustalając przedmiot 
działania i skład osobowy. Komisje pod-
legają radzie gminy, przedkładają jej plan 
pracy oraz sprawozdania z działalności. 
Przy Radzie Gminy Łaziska działają 4 
komisje stałe: 
I. Komisja Rewizyjna – w składzie 

wymienionym wyżej; 
II. Komisja Budżetu i Rozwoju Go-

spodarczego – w składzie: 
1. Tadeusz Dzierżak – przewodniczący, 
2. Tadeusz Czerwonka – z-ca przewodni-

czącego, 
3. Mieczysław Kurleto – sekretarz, 

4. Janusz Nowak – członek, 
5. Henryk Kołodziejczyk. 

 
III. Komisja Oświaty i Spraw Społecz-

nych – w składzie: 
1. Czesław Jaśkowski – prze-

wodniczący, 
2. Irena Mroczkowska – z-ca prze-

wodniczącego, 
3. Alfreda Przychodzeń – sekretarz, 
4. Elżbieta Paduch – członek, 
5. Stanisław Możdżeń – członek. 

 
IV. Komisja Rolnictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska 
– w składzie: 

1. Jerzy Zagozdon – przewodniczący, 
2. Jacek Dziwisz – z–ca prze-

wodniczącego, 
3. Waldemar Filipek – sekretarz, 
4. Dariusz Jakóbczyk, 
5. Ewa Złotucha – członek. 
Wszystkie komisje w podanym wyżej 
składzie zostały powołane uchwałą Rady 
Gminy Łaziska Nr II/3/2002 z dnia 03 
grudnia 2002 roku. 

Organizację wewnętrzną oraz 
tryb pracy organów gminy określa statut 
gminy, który podlega ogłoszeniu w woje-
wódzkim dzienniku urzędowym.  Oby-
watele mają prawo do uzyskiwania infor-
macji, wstępu na sesje rady gminy i po-
siedzenia jej komisji oraz dostępu do 
dokumentów wynikających z wykonywa-
nia zadań publicznych, w tym protokołów 
posiedzeń organów gminy i komisji rady 
gminy, co gwarantuje im zasada jawności 
działalności organów gminy. Zasady do-
stępu do dokumentów i korzystania z nich 
określa statut gminy. 

Jednocześnie chciałbym poin-
formować, że jako Przewodniczący Rady 
Gminy chętnie wysłucham wszelkich 
sugestii, wniosków, skarg i postulatów, z 
którymi każdy mieszkaniec gminy Łazi-
ska może się do mnie zwrócić a następnie 
przedłożę je Radzie Gminy do rozpatrze-
nia. Serdecznie zachęcam do pełniejszego 
uczestniczenia w życiu publicznym i spo-
łecznym naszej wspólnoty, bo skoro ma-
my taką możliwość to trzeba ją w pełni i 
świadomie wykorzystać.  

Dyżury Przewodniczącego Rady 
Gminy odbywają się w każdy wtorek, w 
budynku Urzędu Gminy Łaziska, w go-
dzinach od 1100 do 1200. 

Henryk Kołodziejczyk
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NZOZ ESKULAP w Łaziskach 
                

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Eskulap  funkcjonuje od 
1.01.2002 i powstał przez wyodrębnienie  
ze struktur SPZOZ w Opolu Lub. Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Łaziskach, oraz 
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zakrzo-
wie. 
                Placówka działa na podstawie 
rejestracji w Rejestrze Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Wojewody Lubelskiego.  
               Działalność finansowana jest 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 
na podstawie kontraktu na  ambulatoryjną  
opiekę zdrowotną. Usługi kontraktowane 
są na podstawie stawki kapitacyjnej, jed-
nakowej dla wszystkich zakładów na 
terenie działania NFZ. 

 Placówka obejmuje swoja opie-
ką 5300 pacjentów ,którzy złożyli dekla-
racje ,oraz znajdują się na liście ubezpie-
czonych NIZ. Listy pacjentów są  weryfi-
kowane przez kasę chorych co kwartał. 

Według grup wiekowych obej-
mujemy opieką: 
-dzieci do 0-6 lat  – 303, 
-osoby w wieku 7- 64 lat   3962, 
-osoby w wieku powyżej 65 lat  1068 
oraz 756 uczniów placówek szkolnych  
działających na terenie gminy. 
Pacjenci przyjmowani są w  Łaziskach i 
Zakrzowie. 
         Placówka w Łaziskach czynna jest 
codziennie w godzinach 8.00 - 18.00 oraz 
w soboty 8.00-11.00. 
         Placówka w Zakrzowie czynna jest 
we wtorki i czwartki w godzinach 11.00-
15.00 . 

Opiekę medyczną sprawowana jest 
przez lekarzy: 
- Lek. med. Maria Skorupińska –Socha 

internista, geriatra -pacjenci dorośli 
- Lek. med. Marek Podgórski  w trakcie 

specjalizacji z pediatrii – dzieci. 
Dodatkowo na umowie kontraktowej w 
godzinach popołudniowych pracują 
- lek. med. Małgorzata Ciszewska  

internista, reumatolog. 
- Lek. med. Andrzej Socha radiolog, 

ginekolog.] 

Lekarze zatrudnieni w placówce udzielają 
również porad w domu pacjenta (wizyty 
domowe). Porady te uzgadniane mogą być 
telefonicznie. Wizyty domowe odbywają 
się w godzinach pracy placówki. Po go-
dzinie 18.00 w dni powszednie oraz w dni 
wolne od pracy pacjenci mogą korzystać z 
porad ambulatoryjnych w IP  Szpitala w 
Opolu, oraz w Poniatowej na podstawie 
umowy zawartej z SPZOZ w Opolu Lu-
belskim. Koszty tych porad obciążają 
NZOZ ESKULAP . 

Opieka pielęgniarska spra-
wowana jest przez 4 pielęgniarki posiada-
jące odbyte szkolenia w zakresie pielę-
gniarstwa rodzinnego i środo-wiskowego. 
- piel. Zofia Wojdaszka  
- piel. Maria Banaś 
- piel. Ewa Giza 
- piel. Joanna Filipek 
Placówka zatrudnia również położną 
środowiskową p. Ewę Kozak. Personel 
placówki został w całości przejęty z 
SPZOZ .Nie było zwolnień personelu 
medycznego. Po przejęciu został zwolnio-
ny jedynie pracownik gospodarczy. 
            Miesięcznie lekarze  udzielają ok. 
1100 porad ambulatoryjnych, oraz ok. 20 
wizyt domowych, pielęgniarki śro-
dowiskowe odbywają  ok. 100 wizyt w 
domu pacjenta 

Najczęstsze choroby naszych pa-
cjentów to schorzenia układu krążenia ok. 
500 osób, choroba  zwyrodnieniowe sta-
wów i kręgosłupa ok. 200 osób. 
        W placówce w Łaziskach działa p-kt 
pobrań badań laboratoryjnych. Badania 
pobierane są w poniedziałki w godz.8.00-
9.00 wykonywane w Laboratorium w 
Opolu Lubelskim, wyniki  są do odebrania 
dnia następnego w rejestracji w Łaziskach 
oraz w piątek w godzinach 8.00-11.00 
przez laboratorium Luxmed  w Lublinie, 
wyniki odbierane przez internet  następ-
nego dnia 
  Na miejscu wykonywane są 
oznaczenia poziomu cukru we krwi, oraz 
cholesterolu i OB. 
         Badania rentgenowskie, USG 
wykonywane są w SPZOZ w Opolu Lu-

belskim na podstawie umowy. Koszty 
badań obciążają NZOZ ESKULAP. 
        Opieka stomatologiczna   nad pa-
cjentami   oraz młodzież szkolną sprawo-
wana jest przez lek. stom. Barbarę Pod-
górską. Gabinet stomatologiczny nie 
wchodzi do struktur NZOZ ESKULAP, 
lecz działa na podstawie odrębnego kon-
traktu z NFZ. Gabinet stomatologiczny 
czynny jest codziennie. 
       Opieka ginekologiczna nad pacjent-
kami  sprawowana jest przez lek. med. 
ginekologa  Janusza Bernata. Pacjentki 
ginekologiczne przyjmowane są we środy 
w godzinach 12.00-15.35, oraz w piątki w  
godzinach 8.00-11.00. Gabinet ginekolo-
giczny  od stycznia b.r jest gabinetem 
prywatnym, bez kontraktu z NFZ. 

W ubiegłym roku placówka nasza 
przeprowadziła we współpracy z  firmą 
farmaceutyczną POLPHARMA badania 
profilaktyczne mężczyzn w wieku 50 lat 
w zakresie czynników ryzyka chorób 
układu krążenia badania były nieodpłatne 
,firma dostarczyła paski testowe do ozna-
czenia poziomu cholesterolu, dodatkowo 
wykonywaliśmy oznaczenie poziomu 
glikemii, pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi oraz badania ekg. Przebadano 120 
mężczyzn. 

W grudniu przeprowadzono nieod-
płatne badanie słuchu u dorosłych i dzieci 
powyżej 7 roku życia. 

W b.r. planujemy  badania pacjentów 
naszej placówki przez specjalistów: pul-
monologa z badaniem spiro-metrycznym, 
oraz urologa. 
          W bieżącym roku planujemy rów-
nież wykonanie prac remontowych na 
terenie ośrodka: wymianę pieca co, oraz 
wymianę części okien. Zakres prac re-
montowych uwarunkowany jest sytuacją 
finansową placówki. Tegoroczny kontrakt 
z NFZ jest niższy niż w roku ubiegłym w 
związku z tym wykonane będą jedynie 
niezbędne prace . 
 
lek. med. Maria Skorupińska -Socha

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łaziskach realizuje zadania wynikające     
z Ustawy o Pomocy Społecznej. Jest on 
instytucją mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trud-
nych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując 

własne środki, możliwości  i uprawnienia. 
Głównym celem OPS jest zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb życiowych osób i 
rodzin oraz stworzenie im warunków do 
chociażby skromnego życia. Pomoc spo-
łeczna powinna także w miarę możliwości  
doprowadzić do życiowego usamodziel-

nienia  osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem lokalnym. 

 Obok zadań wynikających z 
przepisów prawnych przy dużym wspar-
ciu radnych  i Wójta Gminy Łaziska pana 
Romana B. Radzikowskiego, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łaziskach podej-
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muje wiele akcji mających na celu popra-
wę warunków życia mieszkańców naszej 
gminy.   

Z uwagi na fakt, iż na terenie 
Gminy Łaziska zamieszkuje bardzo wiele 
osób samotnych i starszych, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łaziskach wspólnie 
z Urzędem Gminy w dniu 18.12.2003 r. 
zorganizował „Spotkanie Opłatkowe” dla 
osób, które od wielu lat ten uroczysty 
wieczór wigilijny spędzają w samotności.  
Uczestniczyły w nim władze naszej gminy     
i pracownicy jednostek organizacyjnych 
gminy. Naszą uroczystość swoją obecno-
ścią  zaszczycili także Ks. Dziekan Józef 
Chwalisz z Parafii w Opolu Lubelskim, 
Ks. Kanonik Jerzy Hanaj z Parafii w Za-
głobie oraz Ks. Krzysztof Krakowiak z 
Parafii w Piotrawinie. Całość imprezy 
uświetniły liczne występy artystyczne.  

                 

Kolejną akcją do której włączył 
się OPS w Łaziskach  była ogólnopolska 
Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. 
Pracownicy Ośrodka aktywnie uczestni-
czyli w zbiórce: żywności, owoców, 
odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, 
zabawek itp. Należy podkreślić, że zgod-
nie  z regulaminem akcji  nie dokonywano 
zbiórki środków finansowych. Łącznie w 
ramach akcji przeprowadzonej w ubie-
głym roku udało się zebrać: 5 kg słody-
czy, 10 730 kg ziemiopłodów, 88 kg in-
nych artykułów spożywczych, 160 kg. 
odzieży, 20 kg artykułów chemicznych 
oraz 175 sztuk zabawek. Zebrane dary 
otrzymało 25 rodzin z Gminy Łaziska, 
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie 

oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
Filia Nr 2 w Lublinie.  

O tym jak dużym przeżyciem dla 
wszystkich uczestników była Wigilia, 

świadczyło wzruszenie malujące się na 
ich twarzach oraz składane na ręce Kie-
rownika OPS podziękowania za mile 
spędzony czas i prośby o pamięć     
w przyszłym roku. 

            
W tym miejscu należy podzięko-

wać wszystkim, którzy czynnie włączyli 
się do  wyżej wymienionych akcji: Wój-
towi Gminy Łaziska, radnym, sołtysom, 
straży pożarnej, lokalnym przedsiębior-
com, firmom funkcjonującym na terenie 
gminy, właścicielom sklepów, dyrekcji, 
nauczycielom i uczniom szkół oraz całej 
społeczności lokalnej..  

Dzięki Państwa ofiarności, wiel-
kiemu sercu i współ-odpowiedzialności za 
los drugiego człowieka, nieco słabszego, 
szukającego oparcia , pomocy, akceptacji 
i tolerancji od społeczeństwa takim jakim 
jest, wszystkie podejmowane przez nas 
przedsięwzięcia  mogły zakończyć się  
powodzeniem . Bez pomocy tych wszyst-
kich osób „Spotkanie Opłatkowe” oraz 
Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” 
nie mogłaby przebiegać tak sprawnie. 

Bożena Watras  
 

Gminne Centrum Informacji w Łaziskach 
Najnowszym osiągnięciem Gminy 

Łaziska jest utworzenie   Gminnego Cen-
trum Informacji w Łaziskach.  

Idea powołania do życia GCI zro-
dziła się w momencie ogłoszenia przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w 
lipcu 2003 roku konkursu na tworzenie w 
małych miejsko-wiejskich gminach cen-
trów informacji. Konkurs miał na celu 
wyrównanie dysproporcji w dostępie do 
nowych technologii i zapewnienie miesz-
kańcom mniejszych miejscowości i tere-
nów wiejskich dostępu do: 
-wszechstronnej wiedzy i informacji ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
rynku pracy, szkoleń, podejmowania i 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
-pełnej gamy usług teleinformatycznych. 

Środki finansowe na realizację 
projektów konkursowych Wojewódzki 
Urząd Pracy w Lublinie otrzymał w ra-
mach Programu Aktywizacji Zawodowej 
Absolwentów „Pierwsza Praca” z Mini-
sterstwa Pracy, Gospodarki i Polityki 
Społecznej. 

 
Gminne Centrum Informacji oraz Urząd Gminy w Łaziskach 

 
Gmina Łaziska odpowiedziała na tą 

ofertę. Opracowany i złożony do WUP 
wniosek konkursowy uplasował się na 
wysokim szóstym miejscu spośród dwu-
dziestu czterech nagrodzonych instytucji. 

W dniu 29.01.2004 roku miało 
miejsce uroczyste otwarcie Gminnego 
Centrum Informacji. Swoją obecnością 
zaszczycili nas między innymi: pan Ro-
man Kasperek – Zastępca Dyrektora De-
partamentu Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie, pan Jaro-

sław Szymczyk – p.o. Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej ds. rynku 
pracy i kontroli legalności zatrudnienia, 
pani Monika Lipińska – Kierownik Od-
działu ds. pomocy środowiskowej, pan 
Mariusz Kucharek – Kierownik Oddziału 
ds. domów pomocy społecznej, ośrodków 
wsparcia i osób niepełnosprawnych  oraz 
licznie przybyli przedstawiciele władz 
powiatowych i poszczególnych gmin 
Powiatu Opolskiego, jak również władze 

Gminy Łaziska, radni, dyrektorzy szkół            
i przedsiębiorcy z terenu Gminy Łaziska. 

 Wszyscy zgromadzeni na uro-
czystości podkreślali, jak olbrzymie zna-
czenie dla całej społeczności lokalnej ma 
utworzenie Gminnego Centrum Informa-
cji - jedynej tego typu instytucji na terenie 
Powiatu Opolskiego. Szczególną uwagę 
zwrócono na znaczenie Centrum dla roz-
woju lokalnego rynku pracy i jego roli 
jako „multimedialnego okna na świat” dla 
wszystkich mieszkańców gminy. Goście 
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wyrazili także swój podziw dla funkcjo-
nalności  i wyglądu Centrum.  

Gminne Centrum Informacji jest 
instytucją „przyjazną” dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Łaziska. Stanowi dla 
całej społeczności gminy szeroko rozu-
miane „okno na świat” i umożliwia łatwy 
dostęp do wszelkich nowoczesnych urzą-
dzeń techniki biurowej i Internetu. Cen-
trum posiada dziesięć w pełni wyposażo-
nych stanowisk komputerowych z dostę-
pem do Internetu (co cieszy młodzież, 
która może surfować po wirtualnej prze-
strzeni) oraz w podstawowe urządzenia 
techniki biurowej : drukarki , skaner, faks 
i kserokopiarkę. GCI pełni szeroki zakres 
usług dla wszystkich  mieszkańców gmi-
ny: młodzieży szkolnej, absolwentów 
szkół, osób bezrobotnych, poszukujących 
pracy, niepełnosprawnych, pracodawców, 
przedsiębiorców, rolników oraz wszyst-
kich osób zainteresowanych zmianą lub 
podniesieniem swoich kwalifikacji zawo-
dowych. W Centrum można uzyskać 
informacje            o ofertach pracy, moż-
liwościach podjęcia działań o charakterze 
wolontariackim, zawodach, szkołach i 
instytucjach szkolących, warunkach i 
procedurach uruchomiania własnej dzia-
łalności gospodarczej, a także podstawo-
we informacje z zakresu prawa pracy, 
praw i obowiązków bezrobotnego, inte-

gracji europejskiej, a także adresy urzę-
dów pracy i innych organizacji świadczą-
cych pomoc osobom bezrobotnym i po-
szukującym pracy. Centrum dysponuje 
informatorami o szkołach i uczelniach, 
ulotkami o zawodach, wzorami CV          i 
listów motywacyjnych, podręczną biblio-
teczką oraz programami multimedialnymi. 

Pracownicy GCI udzielają pomo-
cy w wypełnianiu wniosków o dofinan-
sowanie z różnych funduszy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem środków unijnych. 
W Centrum rolnicy mogą uzyskać Wnio-
ski o wpis do ewidencji producentów i 
uzyskać pomoc w ich uzupełnieniu. W 
najbliższym czasie planowane jest udzie-
lanie pomocy rolnikom w wypełnianiu 
Wniosków 
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 o przyznanie płatności obszarowych. 
Dodatkową ofertę dla osób bez-

robotnych stanowi Kiosk z Pracą. Za-
mieszczane są w nim oferty pracy z terenu 
całego Powiatu Opolskiego. Można tam 
też złożyć własną ofertę pracy lub zdobyć 
informacje na temat firm   i instytucji 
działających w gminie i powiecie.  

Gminne Centrum Informacji w 
Łaziskach stale się rozwija i rozszerza 
zakres swoich usług. O dużym zaintere-
sowaniu w społeczności lokalnej świad-
czy fakt, że w samym tylko miesiącu 
styczniu odwiedziło nas aż 1 209 osób 

(wliczono wszystkie wizyty w GCI). Do-
datkowo z usług Centrum skorzystały 
cztery zorganizowane grupy szkolne, czyli 
54 osoby. 

Gminne Centrum Informacji w 
Łaziskach mieści się w budynku Urzędu 
Gminy w Łaziskach. Centrum czynne jest 
przez siedem dni w tygodniu w godzinach 
7.30 – 21.30. Każda zainteresowana osoba 
może skontaktować się z pracownikami 
Centrum telefonicznie nr telefonu: (0-81) 
828-92-48, 828-90-13. Można nas także 
odwiedzać na stronie internetowej 
www.laziska.lubelskie.pl/gci oraz wysłać 
do nas e-mail na adres: 
gci.laziska.@neostrada.pl  . 

 
Bożena Watras 

Co słychać w Policji ? 
  

W drodze analizy stanu bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, oraz 
oczekiwań społeczeństwa gmin nadwi-
ślańskich powiatu opolskiego, od dnia 
1.11.2003r decyzją Komendanta Powia-
towego Policji w Opolu Lubelskim został 
utworzony Posterunek w Łaziskach. Lo-
kalizacja nowoutworzonej jednostki w 
znacznym stopniu usprawnia realizowanie 
ustawowych zadań Policji na terenach 
wiejskich, sprawia łatwiejszy i szybszy 
kontakt mieszkańców z funkcjonariuszami 
bezpośrednio odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo i porządek publiczny na 
podległym służbowo terenie. Jednocze-
śnie stwarza większą manewrowość róż-
nych rodzajów służb policyjnych zależnie 
od bieżących zagrożeń w określonych 
miejscach. 

Nie bez znaczenia dla poziomu 
bezpieczeństwa jest również struktura 
organizacyjna utworzonego Posterunku 
oparta na dwóch podstawowych rodzajach 
służby tj. kryminalnej i prewencyjnej 
realizowanych przez: 
1. Zespół do spraw Kryminalnych, 

2. Zespół do spraw Prewencji. 
Taka organizacja służby pozwoli 

na kompleksową realizację zadań nie-
zbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie działa-
nia Posterunku, a w szczególności: 
1. wykrywanie sprawców przestępstw i 
wykroczeń, 
2. rozpoznawanie i neutralizowanie grup 
przestępczych, 
3. ujawnianie i zbieranie dowodów proce-

sowych w prowadzonych postępowa-
niach przygotowawczych, 

4. przeciwdziałanie przestępstwom i wy-
kroczeniom, 

5. podejmowanie interwencji w sytuacjach 
zagrożenia życia, zdrowia, mienia i 
porządku publicznego, 

6. podejmowanie działań profilaktycznych 
takich jak: 

a) programy prewencyjne z dziećmi i 
młodzieżą szkolną, 

b) spotkania z lokalną społecznością w 
celu wypracowania wspólnych skutecz-
nych metod  
i form przeciwdziałania negatywnym 

zjawiskom mających wpływ na poczu-
cie bezpieczeństwa, 

c) znakowanie i tworzenie własnych baz 
danych przedmiotów większej wartości, 

d) czynności na rzecz walki z niebezpiecz-
nymi patologiami (alkoholizm, narko-
mania, przemoc domowa), 

7. współpraca z instytucjami i organiza-
cjami samorządowymi i społecznymi w 
zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa. 

 Teren działania posterunku po-
dzielono na trzy rejony służbowe dzielni-
cowych: 
- Rejon Nr I zawiera się w granicach 

administracyjnych gminy Józefów i 
obsługiwany jest przez dzielnicowego 
sierż. szt. Jerzego Strawę, 

- Rejon Nr II zawiera się w granicach 
administracyjnych gminy Łaziska i 
obsługiwany jest przez dzielnicowego 
sierż. szt. Krzysztofa Chojeckiego, 

- Rejon Nr III zawiera się w granicach 
administracyjnych gminy Wilków i 
obsługiwany jest przez dzielnicowego 
asp. Grzegorza Kowalczyka. 

http://www.laziska.lubelskie.pl/gci
mailto:gci.laziska.@neostrada.pl
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 Z racji między gminnego charakteru 
Posterunku, w celu ułatwienia dostępu i 
kontaktu obywateli z policjantami Poste-
runku w Józefowie i Wilkowie utworzono 
Siedziby Rejonów Dzielnicowych gdzie w  
wyznaczonych terenach służbę pełnią 
policjanci obu komórek organizacyjnych 
Posterunku. 
TERMINY PRZYJĘĆ INTERESAN-
TÓW ORAZ TELEFONY KONTAK-
TOWE: 

Posterunek Policji w Łaziskach – każdy 
dzień roboczy w godzinach od 8.00 – 
15.00  tel. 828-90-07 
Posterunek Policji w Józefowie – ponie-
działek i czwartek w godzinach od 12.00 
– 15.00 nr tel.828-50-07 
Posterunek Policji w Wilkowie – wtorek i 
piątek w godzinach od 12.00 – 15.00 nr 
tel. 828-10-07 

 W sytuacjach nie cierpiących zwłoki 
całodobowy telefon alarmowy w KPP 
Opole Lubelskie 997. 
     
   Kierownik Posterunku 
   Policji w Łaziskach 
         asp. Jarosław Pawłowski 

 

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie 
 

 
Wybudowany w latach sześć-

dziesiątych minionego stulecia przy 
ogromnym udziale mieszkańców Niedź-
wiady i okolicznych wsi budynek szkoły 
podstawowej od trzech lat stoi opustosza-
ły. Decyzją rady Gminy minionej kadencji 
w ramach tzw. „pseudoreformy oświaty” 
na terenie gminy Łaziska zlikwidowano tę 
szkołę.  

Okazały budynek wraz z pięknie 
urządzonym i pieczołowicie pielęgnowa-
nym przez Pana Alfreda Walczaka ogro-
dem niegdyś był chlubą wsi, a dziś zanie-
dbany i bezpański jest jej utrapieniem. W 
ubiegłym roku Starosta Opolski deklaro-
wał zorganizowanie w tym budynku Po-
wiatowego Domu Opieki Społecznej i tę 
inicjatywę mieszkańcy Niedźwiady przy-
jęli z ogromnym zadowoleniem 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie
 

Niestety brak funduszy udarem-
nił realizację tego projektu. Inne  choć 
nieliczne propozycje zagospodarowania 
tego obiektu mieszkańcy zdecydowanie 
odrzucili i ja ich w tym postanowieniu 
popieram. Dziś w tak trudnych czasach 
życie na wsi jest niełatwe i kłopotliwe. 

Uciążliwe sąsiedztwo nie tylko burzy 
spokój ale też i bezpieczeństwo miejsco-
wej społeczności. 

Apeluję do władz samo-
rządowych powiatu i województwa aby 
przy finansowym wsparciu unijnym po-

wrócono do zrealizowania koncepcji 
określonej przez starostę. 

Wspominam dziś o tym aby te-
mat przypomnieć, a niektórym przybliżyć 
i także uświadomić, że za 2-3 lata remont 
i adaptacja tego budynku może okazać się 
inwestycją nieopłacalną. 

Tadeusz Dzierżak 
 
 

Jednostki OSP w gminie Łaziska 
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 Pejzaż wsi polskiej niegdyś we-
soły i barwny choć ubogi, dziś jest szary i 
smutny. Wpływ na to mają przede 
wszystkim: krytyczna sytuacja ekono-
miczna, niepewność jutra, a także olbrzy-
mie bezrobocie. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że dziś kiedy w kraju korup-
cja i afery rozwijają się do zastraszających 
rozmiarów, a wszystkimi rządzi i o 
wszystkim decyduje pieniądz, skutki tego 
najbardziej dotkliwie ponoszą najsłabsi 
ekonomicznie, w tym przede wszystkim 
mieszkańcy polskiej wsi. W tej oto sytu-

acji każda postawa społeczna, czynienie 
czegokolwiek bezinteresownie nie za 
opłatą a dla dobra innych, budzi podziw i 
uznanie, a niekiedy nawet zaskoczenie. 
Tego typu społecznikami działającymi na 
wsi polskiej są strażacy zrzeszeni w 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Na terenie gminy Łaziska funkcjonu-
je 11 jednostek OSP. Poniżej przedstawię 
ich krótką charakterystykę: 

• OSP Las Dębowy - założona w 1921 
roku, na dzień dzisiejszy zrzesza 30 
druhów. 

Aktualny Zarząd tworzą: 
o Sawicki Józef  – prezes 
o Sochaj Henryk  – naczelnik 
o Czapla Zbigniew  – sekretarz 
o Zagozdon Henryk – skarbnik 
o Czerwonka Tadeusz  – gospodarz  
• OSP Kamień - założona w 1921 roku, 

na dzień dzisiejszy zrzesza 17 druhów. 
Aktualny zarząd tworzą: 
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o Lasek Janusz  – prezes 
o Lichota Władysław  – naczelnik 
o Banaś Adam  – sekretarz 
o Sławomir Zygmunt  – skarbnik 
o Kozieł Witold  – gospodarz 
• OSP Braciejowice - założona w 1922 

roku, na dzień dzisiejszy zrzesza 23 
druhów. 

Aktualny Zarząd tworzą: 
o Włodarczyk Waldemar – prezes 
o Mróz Krzysztof  – naczelnik 
o Krzak Paweł  – sekretarz 
o Jakubczyk Wiesław  – skarbnik 
o Kosik Dariusz  – gospodarz  
• OSP Wrzelów - założona w 1925 roku, 

na dzień dzisiejszy zrzesza 27 druhów. 
Aktualny Zarząd tworzą: 
o Binięda Jerzy  – prezes 
o Wach Przemysław  – naczelnik 
o Czapla Czesław – sekretarz 
o Złotucha Zygmunt  – skarbnik 
o Pakuła Kazimierz  – gospodarz  
• OSP Łaziska - założona w 1926 roku, 

na dzień dzisiejszy zrzesza 28 druhów. 
Aktualny Zarząd tworzą: 
o Jackowski Bolesław  – prezes 
o Słowik Jan  – naczelnik 
o Wicha Władysław – sekretarz 
o Radzikowski Roman – skarbnik 
o Słowik Mariusz – gospodarz  
• OSP Głodno - założona w 1951 roku, 

na dzień dzisiejszy zrzesza 23 druhów. 
Aktualny Zarząd tworzą: 
o Mosiński Zygmunt – prezes 
o Dębiec Andrzej – naczelnik 
o Zaparty Stanisław – sekretarz 
o Kręcisz Zygmunt – skarbnik 
o Przychodzeń Władysław– gospodarz  
• OSP Niedźwiada Duża - założona w 

1955 roku, na dzień dzisiejszy zrzesza 
22 druhów. 

Aktualny Zarząd tworzą: 
o Złotucha Stanisław – prezes 
o Długosz Jan Ziemowit– naczelnik 
o Piątek Czesław – sekretarz 
o Piątek Zbigniew  – skarbnik 
o Nowak Jan  – gospodarz  
• OSP Zgoda - założona w 1955 roku, na 

dzień dzisiejszy zrzesza 27 druhów. 
Aktualny Zarząd tworzą: 
o Skwira Stanisław – prezes 
o Sochalski Arkadiusz – naczelnik 
o Dziwisz Jacek – sekretarz 
o Kamiński Jan – skarbnik 
o Wróbel Krzysztof – gospodarz  
• OSP Piotrawin - założona w 1960 

roku, na dzień dzisiejszy zrzesza 33 

członków w tym 12 druhów tworzących 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. 

Aktualny Zarząd tworzą: 
o Bochra Adam – prezes 
o Owczarz Stanisław – naczelnik 
o Smyrgała Ryszard – sekretarz 
o Osuch Krzysztof – skarbnik 
o Świątkowski Henryk – gospodarz  
• OSP Trzciniec - założona w 1964 roku, 

na dzień dzisiejszy zrzesza 46 druhów. 
Aktualny Zarząd tworzą: 
o Jakubczyk Dariusz – prezes 
o Nieróbca Krzysztof – naczelnik 
o Piątek Wincenty – sekretarz 
o Bigos Henryk – skarbnik 
o Korgul Krzysztof – gospodarz  
• OSP Zakrzów - założona w 2000 roku, 

na dzień dzisiejszy zrzesza 49 druhów, 
w tym 10 członków Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej. 

Aktualny Zarząd tworzą: 
o Pluta Piotr  – prezes 
o Jagiełło Wojciech – naczelnik 
o Czapla Mirosław – sekretarz 
o Czapla Sławomir – skarbnik 
o Anaszewicz Dariusz – gospodarz  

Dwie spośród wyznaczonych 
jednostek OSP naszej gminy (Łaziska i 
Las Dębowy) są włączone w system ra-
townictwa krajowego. Pięć jednostek 
zostało założonych w okresie międzywo-
jennym, trzy bezpośrednio po II wojnie 
światowej a tylko jedna jednostka w naj-
nowszej historii gminy (Zakrzów w 2000 
r.). Mimo niemal wiekowego stażu w 
służbie społeczeństwu jednostek OSP w 
Kamieniu i w Lesie Dębowym (po 83 
lata) nie są to jednak najstarsze stażem 
jednostki na Powiślu. Mianem najstarszej 
szczyci się OSP w Wilkowie założona w 
1888 roku. 

Celem działania jednostek 
Ochotniczej Straży wg ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej jest: 
- prowadzenie działalności mającej na 

celu zapobieganie pożarom oraz współ-
działanie w tym zakresie z instytucjami 
i organizacjami działającymi na terenie 
gminy, branie udziału w akcjach ratow-
niczych przeprowadzanych w czasie 
pożaru, powodzi i innych klęsk żywio-
łowych, 

- uświadamianie społeczeństwu o ko-
nieczności i sposobach ochrony przed 
pożarami oraz przystosowywanie go do 
udziału w ochronie p.poż, 

- branie udziału w obronie cywilnej. 

- rozwijanie wśród członków OSP zainte-
resowań w dziedzinie kultury, oświaty i 
sportu, 

- wykonywanie innych zadań wynikają-
cych z przepisów ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, 

Poza określonymi w/w ustawą zada-
niami, członkowie OSP wykonują inne 
czynności na rzecz swoich lokalnych 
środowisk takich jak: 
- sprawowanie pieczy i utrzymywanie w 

należytym stanie technicznym strażnic 
będących najczęściej miejscem uży-
teczności publicznej, 

- tradycyjny udział i uświetnianie uroczy-
stości kościelnych w swoich parafiach, 

- inspiracje i udział w czynach społecz-
nych na swoim terenie, 

- przy współudziale lokalnej policji za-
bezpieczanie imprez, festynów na tere-
nie gminy. 

Działalność straży pożarnej na te-
renie gminy jest finansowana przede 
wszystkim z budżetu gminy (80 – 100 tyś. 
zł.). Także z wypracowanych środków 
własnych (organizacja zabaw, wynajmo-
wanie sali itp.) jak również choć w nie-
wielkim stopniu z dotacji. Zważywszy na 
rolę jaką odgrywają jednostki OSP na 
terenie naszej gminy na rzecz społeczeń-
stwa, wyasygnowana z budżetu gminnego 
kwota winna być zwiększona nie na samo 
utrzymanie jednostek lecz na inwestycje i 
remonty (zakup nowoczesnego sprzętu i 
remont strażnic). Na terenie gminy o 
znacznym stopniu zagrożenia powodzio-
wego nie powinna nikomu przeszkadzać 
tak duża ilość jednostek OSP. Druhowie 
natomiast powinni swoją karnością, zaan-
gażowaniem i swoim postępowaniem w 
życiu codziennym zaskarbić sobie sympa-
tię nielicznych sceptyków.  

Ponieważ niniejszy artykuł pisa-
ny w marcu ukaże się w czasopiśmie 
„Powiśle Lubelskie” (kwartalnik) przy-
puszczalnie w miesiącu maju pozwolę 
sobie w imieniu zarządu RTP złożyć 
wszystkim druhom serdeczne życzenia 
zdrowia i pomyślności z okazji ich majo-
wego święta. 

Za umożliwienie skorzystania z 
materiałów statystycznych dotyczących 
gminnych jednostek OSP serdecznie dzię-
kuję panu Jackowi Ciostkowi. 

 
       Tadeusz Dzierżak 
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Kulturalna ostoja 
 
Utworzona w 1998 roku Gmina Bi-

blioteka i Dom Kultury w Łaziskach jest 
instytucją kulturalną działającą na terenie 
gminy. W wyniku rozszerzenia działalności 
biblioteki publicznej o działalność kultural-
ną powstał ośrodek na wysokim poziomie. 
Zaznacza się tu wyjątkową dbałość o dobre 
wieloletnie wyniki pracy bibliotek; co roku 
zapewniona jest stała kwota na zakup nowo-
ści, co sprzyja wzrostowi czytelnictwa. 
Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, li-
czący 11600 woluminów oraz 21 tytułów 
czasopism. Biblioteka w Łaziskach ma oko-
ło 520 czytelników (w gminie 1500) oraz 14 
000 wypożyczeń, w GD i DK w Łaziskach 
wraz z filiami w 2003 r. uzyskała 38 000 
wypożyczeń, co stawia ją na pierwszym  
miejscu w powiecie. W terenie znajdują się 
3 filie biblioteczne: w Kamieniu, w Bracie-
jowicach i w Kępie Piotrawińskiej. Pełnią 
one funkcje bibliotek publicznych i szkol-
nych. 

 
Gminna Biblioteka w Łaziskach 

 
W Gminnej Bibliotece i Domu Kul-

tury w Łaziskach pracują dwie osoby. Dy-
rektorem tej instytucji jest pani Małgorzata 
Wojciechowska. Na etacie bibliotekarki 
pracuje pani Anna Czyż.. W filiach pracują 
trzy bibliotekarki zatrudnione: dwie  na 
pełnych etacie, jedna na ¾.  

Rozszerzenie działalności biblioteki 
zainicjowało utworzenie kół zainteresowań 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od po-
czątku istnienia ośrodka działa: kółko pla-
styczne „Graffiti”, kółko wokalne „Niewiel-
ka Grupa”, kółko taneczne „Trzy Czwarte”, 
Teatrzyk „Składak” i zespół folklorystyczny 
„Powiśle”. Kółka zainteresowań prowadzą 
instruktorzy zatrudnieni na umowy zlecenie, 
na 3-4 godziny w tygodniu. 

Od lutego 1999 roku w Gminnej 
Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach 
działa grupa plastyczna „GRAFFITI”, 
skupiająca uczniów z całej gminy. Instrukto-
rem od początku działalności jest pani Marta 
Lorek. Obecnie uczęszcza na zajęcia do 
grupy starszej i młodszej 18 osób. Prace 
artystyczne są wystawiane w budynku bi-
blioteki, jak również na różnych innych 
wystawach. Młodzi artyści zdobywają liczne 
nagrody i wyróżnienia w konkursach pla-
stycznych. Bierzemy udział w imprezach 
organizowanych w naszej gminie, jak i poza 
nią. Między innymi uczestniczyliśmy w IX i 
X Wojewódzkim Przeglądzie Kółek Pla-
stycznych w Lublinie. 

Dziecięcy zespół wokalny „NIE-
WIELKA GRUPA” powstał w  listopadzie 
1997 r. w Filii Bibliotecznej w  Braciejowi-
cach, od 1998r. zajęcia odbywają się w 

Łaziskach.  Od początku jego istnienia aż do 
września ubiegłego roku  instruktorem był 
pan Paweł Januszek, obecnie „pałeczkę 
przejęła” pani Małgorzata Kłudka.  Zespół 
skupia w chwili obecnej 12 osób. Działal-
ność grupy prezentowana jest podczas im-
prez plenerowych i przeglądów zespołów 
wokalnych. 
 Kółko teatralne „SKŁADAK” 
pod kierunkiem Pani Hanny Jakoniuk upo-
wszechnia animacje teatralne wśród dzieci i 
młodzieży. Grupa przygotowuje okoliczno-
ściowe przedstawienia, dorocznie „Jasełka” 
na Wigilię dla ludzi samotnych organizowa-
ną przez Ośrodek Pomocy w Łaziskach. 
Członkami kółka teatralnego są głównie 
uczniowie szkół podstawowych.  
 Zespół taneczny „TRZY 
CZWARTE” obecnie działa pod kierun-
kiem pani Eleonory Świech. Grupa tańczy 
tańce współczesne a na zajęcia uczęszcza 
przeważnie młodzież gimnazjalna. Dla 
grupy młodszej prowadzone są zajęcia z 
rytmiki. 

Zespół folklorystyczny „POWI-
ŚLE” powstał jesienią 1997 roku w Filli  
Bibliotecznej w Braciejowicach. Obecnie 
spotkania obywają się w  GB i DK w Łazi-
skach. Instruktorem był pan Paweł Januszek, 
a od listopada 2003 pan Piotr Żyła.  Reper-
tuar stanowią stare ludowe piosenki, jak 
również utwory mówiące o życiu współcze-
snej wsi. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że 
chętnych do śpiewania tego repertuaru jest 
coraz mniej.  

Głównym celem prowadzenia za-
jęć w kółkach obok rozwijania zaintereso-

wań jest zaproponowanie różnych form 
spędzania wolnego czasu.  

Ośrodek wspiera szkoły w działa-
niach wychowawczych i promuje  gminę w 
regionie poprzez udział zespołów w prze-
glądach i występach okolicznościowych, 
m.in.: na „Sadach” w Józefowie n/ Wisłą, na 
„Jarmarku” w Opolu Lub., w Lublinie i w 
Końskowoli podczas Festynów Agrotury-
stycznych. Działalność wszystkich zespołów 
stanowi oprawę artystyczną dla lokalnych 
imprez odbywających się w GB i DK w 
Łaziskach.  
 Dom Kultury zaprasza wszystkich 
chętnych do korzystania z jego usług kultu-
ralnych, przygotowując ciekawy plan pracy 
na każdy rok. Do stałego repertuaru uroczy-
stości należy zaliczyć organizowany w 
czerwcu Festyn Literacki w Łaziskach  i 
Festyn Ludowy „Sobótka” w Piotrawinie. 
Ponadto organizowane są gminne konkursy 
recytatorskie i plastyczne.  
 Pięknie urządzona czytelnia 
sprzyja spotkaniom literackim, a prze-
stronna sala widowiskowa licznym bie-
siadom. To tu organizuje się okoliczno-
ściowe sesje rady gminy, spotkania eme-
rytowanych nauczycieli, itp.  Czasami z 
tych pomieszczeń korzysta Urząd Pracy. 
W listopadzie 2003 r. po raz pierwszy 
gościliśmy Regionalne Towarzystwo 
Powiślan.  
 W imieniu swoim i pani dyrektor 
zapraszam wszystkich zainteresowanych 
biblioteką i współuczestnictwem w jej 
rozwoju.  Zapraszamy!!! 

Marta Lorek 
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Głodno 
 

Wieś Głodno, obecnie sołecka w 
gm. Łaziska pow. opolski, leżąca przy 
nadwiślańskiej drodze z Janiszowa (An-
nopola) do Wilkowa, jest osadą bardzo 
starą, w ciągu wieków nie zmieniającą 
nazwy i przynależną w całym okresie 
swego istnienia do parafii Piotrawin. W 
dokumentach notowana jest po raz pierw-
szy w roku 1270, kiedy to książę sando-
mierski i krakowski Bolesław Wstydliwy 
potwierdził świętokrzyskiemu opactwu 
benedyktynów posiadanie kilku wsi za 
Wisłą, a wśród nich Głodna, Braciejowic i 
in. Można przypuszczać, że wsie te istnia-
ły i nadane zostały kościołowi i klaszto-
rowi na Łysej Górze już w czasie fundo-
wania opactwa przez Bolesława III Krzy-
woustego w pierwszej połowie XII w., a 
dokument z 1270 r. stanowił potwierdze-
nie stanu istniejącego od dawna. 
 W 1442 r. Władysław III, zwany 
później Warneńczykiem, przeniósł Głod-
no i sąsiednie wsie należące do opactwa 
łysogórskiego na prawo niemieckie 
(średzkie). 
 Według Liber beneficjorum... 
Długosza (1470-80) w Głodnie istniał 
folwark, było     11 łanów kmiecych, dwie 
karczmy z rolami i dobre jezioro; zagrod-

ników nie było. Lubelska księga podko-
morska tak określiła w 1496 r. granice 
Głodna z Janiszowem: „kopiec przy po-
toczku koło drogi z Janiszowa do Niedź-
wiady przy granicy z Łaziskami, krzakami  
i bagnami przy Jurkowym polu, Psią górą 
do potoczka, polami i łąkami do drogi z 
Janiszowa do Głodna i polami do granicy 
Kamienia”. 
 Do czasu kasaty opactwa święto-
krzyskiego w 1819 r. Głodno należało do 
benedyktynów, po czym majątek stał się 
własnością rządową Królestwa Polskiego 
i był        w XIX w. dzierżawiony przez 
różne rody, m. in. Rogoyskich (w latach 
sześćdziesiątych), Przegalińskich, a pod 
koniec wieku przez znanych z działalności  
społecznej i oświatowej Świdów. Podob-
no w dwudziestoleciu międzywojennym 
Głodno było przez pewien czas  w rękach 
Gerliczów, a na początku  lat trzydzie-
stych ub. wieku właścicielem folwarku,  o 
obszarze 224 ha, był Adam Pleszczyński. 
  W majątku Głodno urodził się w 
1861 r. znany inżynier architekt Broni-
sław Rogoyski. Na przełomie XIX/XX w. 
Maria Świdowa z Głodna była współzało-
życielką i działaczką Koła Ziemianek, 
organizowanego przez Marię Kleniewską 

z Kluczkowic, a następnie przewodniczą-
cą „janowskiego kółka” Zjednoczonego 
Koła Ziemianek (ZKZ) i członkiem Ko-
misji Rewizyjnej krajowego zarządu ZKZ 
w Warszawie. Jesienią 1915 r. działała w 
lubelskim  Komitecie Gwiazdkowym, 
organizującym święta dla Legionów Pol-
skich. 
 

Literatura: Dzieje Lubelszczyzny, 
T. III. Stanisław Kuraś: Słownik histo-
ryczno-geograficzny województwa lubel-
skiego w średniowieczu, Warszawa 1983, 
s. 37, 76;  Tadeusz Epsztein, Stanisław 
Górzyński: Spis ziemian Rzeczypospolitej 
Polskiej w roku 1930. Województwo lu-
belskie. Województwo lwowskie, Warsza-
wa 1990, s. 16;  Maria Kleniewska: 
Wspomnienia, Wilków 2002,       s. 40, 46, 
83, 89;  Jan Konefał: Legiony Polskie w 
Lubelskiem 1914-1918, Lublin 1999, s. 
253;  Stanisław Łoza: Architekci i budow-
niczowie w Polsce, Warszawa 1983, s. 
260 (błędna nazwa: Grodno zamiast 
Głodno); Województwo lubelskie w 15-tu 
tomach Słownika Geograficznego Króle-
stwa Polskiego, Lublin 1974, s. 68.   

Zbigniew R Muszyński

 

Z opowiadań Babuni - wspomnienie Łazisk 
 

Dwór moich dziadków Witolda 
(1880-1959) i Haliny z Kleniewskich 
(1883-1973) Iłłakowiczów w Łaziska, 
zabrany po wojnie i zamieniony na maga-
zyn, został na początku lat 50-tych podpa-
lony dla ukrycia nadużyć. Babcia nigdy 
nie mówiła „zabrali nam” i nigdy z tego 
powodu nie narzekała. Była społeczniczką 
i to pozwoliło jej - mimo oczywistej 
krzywdy - łatwiej przejść z jednego 
„przedwojennego” życia do drugiego - 
„powojennego”. Po pobycie w Zakopa-
nem i Rabce dziadkowie zamieszkali w 
latach 40-tych w Szczecinie. Babcia za-
czynała od sprzedaży rzodkiewek z wła-
snej działki. Dopiero potem, dzięki do-
skonałej znajomości języków znalazła 
pracę w bibliotece Wyższej Szkoły Eko-
nomicznej. 

Byłam w Łaziskach z Babcią po 
raz pierwszy w 1964 roku. Po ogrodzie, 
parku i dworze nie było już nawet śladu. 
Miejsce dawnych zabudowań wyznacza 
do dziś figura Matki Boskiej, która znaj-
dowała się na osi dworu. Została posta-
wiona w 1920 roku jako wotum za szczę-
śliwy powrót Dziadka z wojny. Z dworem 

łączyła ją aleja. Obok, nieopodal dworu 
znajdowała się drewniana kaplica, w któ-
rej przed wojną odprawiano msze. Wła-
śnie kończyło się nabożeństwo majowe 
czy czerwcowe i spora grupa mieszkań-
ców opuszczała kaplicę. Starszy, chromy 
mieszkaniec rozpoznał moją Babcię i 
razem z innymi podszedł do niej. „Pani 
dziedziczka uratowała mi nogę” - powie-
dział ze wzruszeniem. I obdarowano nas 
miodem i jabłkami. 
 Babcia przywiązywała wielką 
wagę do opieki zdrowotnej mieszkańców 
wsi. Chodziła do wsi i pomagała chorym, 
robiła opatrunki. We wsi była zorganizo-
wana przez dziadków apteka i przedszkole 
dla wiejskich dzieci. Była też szkoła i 
wszystkie młode panny z dworu miały 
obowiązek w niej uczyć. Był to oczywi-
ście wymóg babci. 
 Dwór był dwukrotnie rozbudo-
wywany. W miarę jak przychodziły na 
świat dzieci, do budynku projektu Stani-
sława Witkiewicza trzeba było dostawić 
kolejne skrzydło. Wszyscy trzej synowie: 
Jerzy Olgierd (1908-1984), Adam (1910-
1984) i Witold junior (1918-1966) urodzi-

li się w Łaziskach. Podczas drugiej rozbu-
dowy założono kanalizację, centralne 
ogrzewanie i zbudowano kilka łazienek. 
Było to na owe czasy rozwiązanie luksu-
sowe. Gabinet dziadka znajdował się w 
wieży zaprojektowanej przez Kazimierza 
Skórewicza. We dworze było parę salo-
nów. Jeden z nich nazwany był japońskim 
- wypełniały go meble i ceramika przy-
wieziona z podróży poślubnej dziadków 
(naokoło świata) z Japonii. Babcia miała 
2-3 bony zajmujące się dziećmi i nauczy-
cielki do nauki języków obcych, francu-
skiego, angielskiego i niemieckiego. 
 Wokół dworu był ogród z wielką 
ilością kwiatów i park z egzotycznymi 
drzewami. W ogrodzie młodzież jadała 
codziennie podwieczorki: zielone ogórki z 
miodem, biały ser, chleb z masłem i ma-
ślanka. Niedaleko stały stajnie dla koni 
cugowych, dziś już nieistnieją. Wszyscy 
jeździli konno. Był też oczywiście samo-
chód. 
 Dziadek był bardzo towarzyski. 
Dużo jeździł za granicę. Chociaż był ad-
wokatem, nie wykonywał zawodu. Mająt-
kiem, w którym była także gorzelnia (ma-
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jątek był bardzo uprzemysłowiony), za-
rządzał administrator. Babcia miała udzia-
ły w rodzinnej cukrowni opolskiej. We 
dworze zawsze byli goście i zostawali na 
długo. Zaraz po pierwszej wojnie świato-
wej zjechała tu na rekonwalescencję Ka-
zimiera Iłłakowi-czówna, znana poetka i 
sekretarka Piłsudskiego, córka Klemensa 
Zana i kuzynki Iłłakowiczów. Została 
zapamiętana jako osoba bardzo inteligent-
na i stanowcza. To towarzyskie nastawie-
nie Dziadka odziedziczył też syn Witold. 
Będąc w wojsku w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu przyjechał raz 
niezapowiedziany z dużą grupą kolegów 
kawalerzystów. Konno z Grudziądza do 
Łazisk! 

 Babcia lubiła organizować tak 
zwane żywe obrazy. Projektowała je jesz-
cze jesienią uzgadniając z ogrodnikiem 
przyszłoroczną szatę ogrodu: kwiatów, 
krzewów, drzew. „Żywe obrazy” insceni-
zowała bowiem w ogrodzie. Namawiała 
sąsiadów i gości do odpowiednich ról i 
latem odbywał się - ku zadowoleniu 
wszystkich - pokaz. 
 Największą rodzinną uroczysto-
ścią w Łaziskach były imieniny Babci. 
Rodzina i sąsiedzi przyjeżdżali wówczas z 
życzeniami. Raz wydarzył się zabawny 
przypadek. Mój stryj Witold i córka 
Przemysława Kleniewskiego z Kluczko-
wic Maria urodzili się w tym samym dniu, 
w marcu. Wysłani posłańcy z wiadomo-

ścią o narodzinach minęli się po drodze. 
Najbliższe kontakty, z racji zbliżonego 
wieku, utrzymywano z właścicielami 
pobliskiego Piotrawina i Kamienia oraz 
innymi okolicznymi majątkami. 
 Kiedy w latach 30-tych rozpoczął 
się kryzys gospodarczy Babcia postanowi-
ła otworzyć pensjonat. Ponieważ była 
osobą praktyczną i wszystko traktowała 
bardzo serio, najpierw udała się do Szwaj-
carii i tam zatrzymując się w małych hote-
likach i pensjonatach podpatrywała jak 
funkcjonują takie małe zakłady. Pensjonat 
we dworze w Łaziskach przyjmował w 
sezonie jednorazowo około 20-30 osób.  

 

 

Po przyjezdnych posyłano konie do Opo-
la. Gdy goście zjawiali się na śniadaniu 
pokojówki robiły szybko w ich pokojach 
tak zwany „pierwszy porządek”. 
Po śniadaniu, gdy udawano się na konne 
przejażdżki, wycieczki bryczką, kąpiele w 
Wiśle czy grzybobrania, pokojówki doko-
nywały tak zwany „drugi porządek”, po-
ważniejsze sprzątanie pokoi. Jednocześnie 
codziennie jeden kolejny pokój był w tym 
czasie gruntownie czyszczony, łącznie z 
myciem okien. Wszystko było doskonale 
zorganizowane. Przedsięwzięcie okazało 
się opłacalne, zwłaszcza, że produkty 
żywnościowe były własne, na miejscu. 
 Wszystkie pamiątki i zdjęcia z 
dworu w Łaziskach zginęły w czasie po-
wstania warszawskiego w mieszkaniu 
dziadków przy ulicy Kredytowej.

Dwór w Łaziskach 
Ligia Iłłakowicz-Grajnert 

 
 

 

Ludzie Łazisk 
 

Urodziłam się w Opolu Lubel-
skim, są to więc moje rodzinne strony, 
które opuściłam jako maleńkie dziecko. 
Wszystko znam tylko z opowiadań. Czar 
nazw: Łaziska, Zagłoba, Kamień, Nie-
zdów, Szczekarków, Kluczkowice i in-
nych słyszanych w dzieciństwie tkwił we 
mnie i odezwał się dużo później, gdy 
usiłowałam odtworzyć dzieje sprzed lat. 
Niestety okazało się to trudne, gdyż wiele 
osób nie żyje i tylko fotografia, metryka 
lub inny dokument mogą być wskazówką. 
 W każdej miejscowości byli 
ludzie, którzy w jakiś sposób ją kształto-
wali. Żyjąc w określonym miejscu i czasie 

przyczyniali się do tworzenia właściwego 
im klimatu, tego co nazywamy „genius 
loci”. W większości przypadków byli to 
zwykli, skromni ludzie i ten „duch miej-
sca” ma największe znaczenie dla potom-
nych zamieszkujących tę ziemię.  
 Jednym z „ludzi Łazisk” był mój 
dziadek Feliks Sybilski. 

Feliks Jan Sybilski urodził się w 
1889 roku w Jaszewicach koło Zakrzewia 
w woj. radomskim, gdzie ojciec jego, 
powstaniec 1863 r. był dzierżawcą mająt-
ku. Rodzicami byli: Aleksander Dionizy 
Sybilski i Bronisława Skrzetuska. Popo-
wstaniowe represje (w tym zsyłka na 

Syberię i konfiskata posiadanej huty 
szkła) zmusiły Sybilskich do opuszczenia 
rodzinnej Radachówki koło Kołbieli i 
szukania możliwości egzystencji gdzie 
indziej. Rodzina borykała się z różnymi 
trudnościami, a wykształcenie dzieci wy-
magało wielu wyrzeczeń i wzajemnej 
pomocy. Początkowo Feliks zamieszkał u 
swojej ciotki Marii Charzewskiej, której 
pomagał w prowadzonym przez nią skle-
pie.  
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Kamień 1908 rok. Od lewej: Bronisława 

Skrzetuska, Feliks Sybilski 
  

W tym okresie mają miejsce 
pierwsze kontakty z „imperium państwa 
Kleniewskich”, wspominał bowiem, że 
„chodził do pracy sezonowej do cukrowni 
w Zagłobie, po drugiej stronie Wisły”. 
Zaś w 1908 r. praktykował w gorzelni w 
Kamieniu. Być może w tym okresie pra-
cował już tam Ignacy Skrzetuski (brat 
matki Feliksa), o którym wiadomo na-
pewno, że w 1920 r. zarządzał tym fol-
warkiem. Z pewnością ta praktyka była 
zachętą do poszerzenia wiadomości w 
dziedzinie przetwórstwa rolniczego w 
profesjonalnym zakresie. 

Korzystając z pomocy starszego 
brata - Jana Sybilskiego, który już usamo-
dzielnił się pracując jako administrator 
majątków na Podolu, przenosi się do nie-
go i kończy gorzelnictwo na renomowanej 
wówczas Akademii Rolniczej w Dubla-
nach w pobliżu Lwowa. Powraca do Ła-
zisk (gdzie przenosi się również jego 
matka) i w 1913 r. podejmuje pracę u 
państwa Witoldostwa Iłłakowiczów. Pro-
wadzi gorzelnię oraz pełni nadzór tech-
niczny nad młynem, olejarnią i tartakiem. 
Obdarzony przez pracodawców dużym 
zaufaniem posiada ich plenipotencje i 
powierzają mu ponadto nadzór KASY. 
 

 

Agregat prądotwórczy. Od prawej: Adam-
czyk, praktykant p. Bogdan 

 
 W Łaziskach w folwarku Średnie 
była jeszcze cegielnia, ale jej już nie nad-
zorował. Majątek w tamtym czasie, jak 
widać, był już uprzemysłowiony oraz 
posiadał duże plantacje buraków cukro-
wych (dostarczanych do cukrowni w Za-
głobie) i plantacje chmielu (na potrzeby 
browaru w Kluczkowicach). 
 Wyrazem dobrych wzajemnych 
stosunków i uznania jest urządzenie przez 
państwa Iłłakowiczów uroczystych ob-
chodów 25-lecia pracy Feliksa Sybilskie-
go. We wspomnieniach, z tej uroczysto-
ści, córki Feliksa, Anny, zachowała się 
przede wszystkim nadzwyczaj serdeczna i 
życzliwa atmosfera podkreślająca to wy-
darzenie. W uroczystym obiedzie, który 
poprzedzony był celebrowaną Mszą Świę-
tą uczestniczyli właściciele Łazisk i do-
mownicy, urzędnicy z rodzinami z mająt-
ków sąsiadujących z Łaziskami oraz miej-
scowi księża. 
 5 sierpnia 1919 r. Feliks Sybilski 
bierze ślub z Heleną Jarugą w kościele 
parafialnym we Wrzelowcu. Z tej okazji 
państwo Iłłakowiczowie ofiarowują pięk-
ny złoty zegarek z dewizką i wygrawero-
wanym okolicznościowym napisem. He-
lena Jaruga (ur. 1899 r.) rodowita war-
szawianka, przyjeżdża do Kluczkowic z 
panią Wandą Kleniewską (z domu Pfe-
iffer) jako nauczycielka jej najmłodszego 
syna. Oprócz tego uczy w miejscowej 
szkole. 
 Sybilscy mieli dwoje dzieci Annę 
i Andrzeja. Anna w 1942 r. wyszła za mąż 
za Mieczysława Cisłaka, wówczas urzęd-
nika gminy w Opolu Lubelskim. W 1944 
r. historia w postaci reformy rolnej brutal-
nie wkracza w rzeczywistość i usiłuje 
zniszczyć stosunki międzyludzkie. Burząc 
„porządek świata” nie jest, w tym przy-
padku, w stanie naruszyć niematerialnych 
więzi z dawnych czasów. Dekretem 
PKWN o wprowadzeniu Reformy Rolnej 
z dnia 6 września 1944 roku Feliks Sybil-
ski „otrzymał nadział ziemi - jedna czwar-
ta majątku Łaziska”. Oczywiście Feliks 
Sybilski nigdy nie skorzystał z owych 
nadań, a nagabującym go o sprzedaż od-
powiedział, że „nie swojego nie sprzeda-
ję”. W 1946 r. Feliks i Helena Sybilscy 
wraz z córką i synem oraz ich rodzinami 

przenieśli się do Oliwy i Sopotu. Po woj-
nie państwo Witoldostwo Iłłakowiczowie, 
którzy zamieszkiwali w Szczecinie, od-
wiedzili Sybilskich i Cisłaków w Sopocie. 
Pani Halina Iłłakowicz kilkakrotnie nawet 
zatrzymywała się na parę dni. 
 

 
Feliks Sybilski 

Helena Sybilska zmarła w 1952 
r., a Feliks a 1957 r. Oboje pochowani 
zostali na cmentarzu katolickim w Sopo-
cie. 
 Jeszcze dygresja o wspomnia-
nych wyżej Pfeifferach. Pfeifferowie byli 
współudziałowcami Fabryki Motorów 
„Perkun” w Warszawie założonej w 1904 
r., zaś ojciec Heleny - Antoni Jaruga był 
długoletnim (od 1904 r.) pracownikiem 
umysłowym tej fabryki. W ten sposób 
powiązały się ze sobą losy rodziny Sybil-
skich i Kleniewskich. Ale „życie zatoczy-
ło koło”. Siostra pani Wandy - Halina 
Pfeifferówna wyszła za mąż za Karola 
Szlenkiera. Ojciec panny Pfeiffer kupił 
około 1900 r. w posagu córce dworek 
resztówkę w Radachówce (w tej, którą po 
powstaniu 1863 r. opuścili Sybilscy). 
Dworek do dziś jest w posiadaniu rodziny 
państwa Szlenkierów, mieszka tam syn 
pani Haliny. Stoi również krzyż upamięt-
niający tragiczną śmierć Haliny i Karola 
Szlenkierów, którzy podobnie jak Wanda 
i Przemysław Kleniewscy zginęli jako 
zakładnicy w pierwszych dniach (6 sierp-
nia 1944 r.) powstania warszawskiego.                  
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Życie dalej toczy się po jakiejś 
spirali czasu, bowiem w następnym po-
koleniu rodziny te ponownie o siebie 
„zahaczyły”. Szukałam Huty Radachow-
skiej, wiedząc o niej z przekazów rodzin-
nych, a dotarłam tam w momencie gdy 
pan Szlenkier, pogłębiając staw, odkopał 
elementy huty i zastanawiał się nad jej 
pochodzeniem. Następstwem tego spo-
tkania jest długoletnia przyjaźń, a wido-
mym znakiem (staraniem pana Szlenkie-
ra) nazwa Huta Radachowska widniejąca 
na przystanku autobusowym przy dwor-
ku, w pobliżu wsi Radachówka. Nazwa ta 
występowała w XIX wieku, bowiem 
figuruje w metryce urodzenia.  
 

Elżbieta Kasperowicz 
Sopot, luty, 2004 r. 

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

 

Życiorys 
 

 
 
Nazywam się Wanda Szupenko, 

urodzona dnia 1 stycznia 1901 roku w 
Mińsku Litewskim z ojca Kazimierza 
(zmarł w Rosji w 1917 r.) i matki Marii 
Magdaleny z Przewłockich Szupenko 
(zmarła 21 marca 1910 r.). Jestem wyzna-
nia rzymsko-katolickiego, narodowości 
polskiej. Niezamężna. 
 W 1914 roku po wybuchu I woj-
ny światowej, ojciec z rodziną wyjeżdża 
w głąb Rosji do Kimelu pod Uralem, 
wskutek czego ku mej rozpaczy przery-
wam naukę po ukończeniu z bardzo do-
brym wynikiem czterech klas gimnazjum 
w Mińsku Litewskim. W Rosji przeby-
wam w bardzo ciężkich warunkach od 
1914 roku do 1918, kolejno w Kimielu 
pod Uralem, Samarze nad Wołgą (Kujby-

szew), Rajewce pod Uralem oraz w Kriu-
kowie i Krzemieńczugu nad Dnieprem. 
 W 1916 r. przyjechałam z Kimie-
lu do Samary, aby ulżyć ojcu w utrzyma-
niu reszty rodzeństwa i rodziny (macocha, 
młodsza siostra i brat) zdobywając pracę i 
ewentualną możliwość nauki. W tymże 
1916 roku po ukończeniu krótkiego kursu 
przygotowawczego pracuję przez kilka 
miesięcy jako nauczycielka w tzw. 
ochronce dla polskich dzieci w Samarze. 
Od 1 listopada 1916 roku do 1 październi-
ka 1917 roku prowadzę w osadzie Rajew-
ka pod Uralem szkołę Centralnego Komi-
tetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego 
dla dzieci uchodźców polskich (mam 
zaświadczenia, tyczące obydwu prac, lecz 
czas ich trwania nie może być zaliczony 
do lat służby państwowej, gdyż zaczyna-
jąc pracę nie miałam jeszcze 16 lat, a 
kończąc niecałe 17). Ponieważ straciłam 
łączność z ojcem, macochą i rodzeństwem 
(rozruchy), w 1917 roku wyjechałam na 
Ukrainę (Kriukow i Krzemieńczug n. 
Dnieprem), gdyż odnalazłam tam rodzinę 
matki ewakuowaną tam z Warszawy. W 
1919 roku 9 sierpnia przyjechałam do 
Warszawy. Tam wystarałam się o miejsce 
zamieszkania w bursie Rady Głównej 
Opiekuńczej (ul.Polna 40), złożyłam eg-
zamin wstępny do 5-cio letniego Semina-
rium Nauczycielskiego Towarzystwa 
Ochrony Kobiet (później SS. Zmar-
twychwstania Pańskiego). W roku 1923 
ukończyłam je z pierwszą lokatą. 
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 Od 1 sierpnia 1923 roku do 1 
stycznia 1933 roku pracowałam jako kie-
rownik szkoły w Łaziskach powiat Puła-
wy. Również od 1 sierpnia staję się człon-

kiem Związku Nauczycielstwa Polskiego i 
jestem nim do tej pory (55 lat!). Biorę 
czynny udział w pracach ogniska (prze-
wodnictwo na konferencjach, referaty, 
lekcje pokazowe, udział w Zjazdach w 
Warszawie, w Kongresie Pedagogicznym 
we Lwowie (1933 r.) itp. 
 Pracuję społecznie jako członek 
Dozoru Szkolnego, prowadzę stale kursy 
wieczorowe dla dorosłych, organizuję 
uroczystości narodowe, przedstawienia 
teatralne, prowadzę punkt pierwszej po-
mocy w nagłych wypadkach dla okolicz-
nych wsi. Jestem też czynnym członkiem 
Związku Kresów Zachodnich (kieruję 
koloniami dla polskich dzieci i młodzieży 
ze Śląska i Niemiec zorganizowanych w 
Garbowie). 
 W międzyczasie pracuję nad sobą 
i kończą następujące kursy: 1) rok 1924 - 
kurs oświaty pozaszkolnej w Opolu, 2) 
rok 1925 - kurs Wakacyjny Uniwersytecki 
w Zakopanem (ZNP), 3) rok 1926 - Pań-
stwowy kurs Robót Ręcznych i Rysunku 
w Busku, 4) rok 1929-1930 - Państwowy 
Wyższy Kurs Nauczycielski w Lublinie 
(grupa fizyko-matematyczna), 4) rok 1932 
- Państwowy Kurs Wakacyjny dla Kie-
rowników Szkół Powszechnych w Lubli-
nie, 6) rok 1933 - Państwowy Kurs Pro-
gramowy dla Kierowników Szkół Po-
wszechnych w Lublinie. 
 Od stycznia 1933 roku do 1 
sierpnia 1934 roku jestem kierownikiem 
szkoły w Puławach, pełniąc jednocześnie 
funkcje członka Komisji Egzaminacyjnej 
dla Eksternów szkół Powszechnych. Kie-
rują świetlicą dla Młodzieży Pozaszkol-
nej, jestem również prelegentką na kur-
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sach dla pracowników świetlicowych, 
pracuję w Ognisku ZNP. 
 Od 1 sierpnia 1934 roku do 1 
sierpnia 1974 roku czyli przez 40 lat pra-
cuję w Lublinie w czym: od 1 VIII 1934 
roku d 1 VIII 1935 jako kierownik szkoły 
Nr 30. Od 1 VIII 1935 roku do 1 XI 1950 
roku jako kierownik szkoły Nr 7. Od 1 XI 

1950 roku do 1 VIII 1953 r. jako naucz.-
kierownik pracowni fizyczno-chemicznej 
w IV Liceum Ogólnokształcącym i szkoły 
Nr 3 (jedenastolatka). Od 1969 roku do 
1974 r. - jako nauczycielka rencistka w 
szkole podstawowej Nr 19 (pół etatu i 
zastępstwa). 

 [Od redakcji: powyższy życiorys 
przechowywany w Archiwum Państwo-
wego Muzeum na Majdanku, VII-1140, 
przedrukowujemy z „Echa Łazisk”, gru-
dzień 2003] 

Wanda Szupenko

 
 

Kalendarium Szkoły Powszechnej w Łaziskach w okresie 
od 15 sierpnia 1923 do 9 stycznia 1933 

 
 

15 VIII 1923, Łaziska - po ustą-
pieniu kierownika Józefa Laskowskiego 
nominację otrzymała Wanda Szupenko, 
jako druga siła - Helena Mentrakówna. 
Obie po seminarium Nauczycielskim w 
Warszawie. 4 IX 1923, Puławy - złożenie 
przysięgi służbowej jako kierowniczki 
Szkoły Powszechnej przez Wandę Szu-
penko. 13 X 1923, Łaziska - obchody 
150-lecia Komisji Edukacji Narodowej. 8-
9 XI 1923 - obchody Powstania Listopa-
dowego. Za pieniądze zebrane na impre-
zie kupiono dla szkoły 12 par nożyczek. 
10 III 1924, Łaziska - pogadanka o Wil-
sonie. 19 III 1924, Łaziska - konferencja 
nauczycielska - lekcje metodyczne. 12-14 
IV 1924, Łaziska - nauki przygotowaw-
cze, spowiedź i Komunia Święta. 24 IV 
1924, Łaziska - dzięki ofiarności państwa 
Iłłakowiczów urządzono boisko szkolne, 
które zostało ogrodzone parkanem. 3 V 
1924, Wrzelowiec - udział dzieci szkol-
nych w uroczystym pochodzie w dniu 3 
maja. Przed pochodem udział dzieci w 
Mszy Świętej. 27 VI 1924, Wrzelowiec - 
odbyła się spowiedź i Komunia Święta dla 
dzieci najmłodszych i dla wszystkich 
pozostałych uczniów. 28 VI 1924, Łaziska 
- przedstawienie amatorskie odegrane 
przez uczniów, dochód z którego został 
użyty na zakup pomocy szkolnych: cyr-
kla, ekierek, kątomierza, metra, probówki, 
lampki spirytusowej itp. 1 VII 1924, Łazi-
ska - zebranie rodziców szkolnych. Tema-
tem zebrania było umeblowanie szkoły 
nie mającej ławek. Właścicielka majątku 
[Halina Iłłakowicz] obecna na zebraniu 
ofiarowała się ponieść koszt całkowitego 
umeblowania jednej klasy, a więc 15 
ławek dwumiejscowych, katedry, krzesła, 
szafy, tablicy. 1 VIII 1924, Łaziska - z 
rozporządzenia Inspektoratu Szkolnego 
został podniesiony stopień organizacyjny 
szkoły z 2 klasowej na 3 klasową.  

 
 

Przed szkołą w Łaziskach. Od lewej w 1-szym rzędzie: Antoni Jaruga, Zofia Jaruga, 
przedszkolanka, N.N., N.N.; w 2-gim rzędzie: Stanisława Ruszczyk, buchalter z Łazisk, 

p.Miecia- kierowniczka sklepu, Wanda Szupenko, Adam Sybilski (z białym kotem), 
praktykant Wolski; w 3-cim rzędzie: Feliks Sybirski, N.N., N.N., Helena Mentrak – 

nauczycielka.
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Nominację na 3-cią siłę otrzyma-
ła pani Janina Worszyłłówna. 15 VIII 
1924, Łaziska - odbyło się zebranie, na 

którym ustalono z Dozorem Szkolnym, że 
z powodu braku pieniędzy tylko 2 sale 
będą zaopatrzone w sprzęt szkolny. 20 X 

1924, Łaziska - rozpoczęcie roku szkol-
nego. Wcześniej remontowano szkołę i 
dobudowano 3-cią klasę. 20 XI 1924, 
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Łaziska - konferencja rejonowa. Lekcję 
wzorową z języka polskiego i gimnastyki 
prowadziła pani Helena Mentrakówna. 29 
XI 1924, Łaziska - odczyt o Powstaniu 
Listopadowym dla ludu. Zawiązanie kur-
sów czytania i pisania dla dorosłych. 18 
XII 1924, Łaziska - wizytacja szkoły 
przez ks. kanonika Telatyckiego jako 
delegata biskupiego. 19 XII 1924, Łaziska 
- spowiedź i Komunia Święta dla dzieci 
szkolnych. 8 V 1925, Łaziska - nauczy-
cielka pani Woroszyłłówna otrzymuje 
urlop zdrowotny. Przychodzi pani Leoka-
dia Skoczkówna. 15 VI 1925, Puławy - 
wyjazd pani Kierowniczki do Inspektoratu 
w celu podniesienia stopnia organizacji 
szkoły w Łaziskach. 20-24 VI 1925, War-
szawa - wyjazd 14 dzieci na wycieczkę do 
stolicy. Wycieczka 5-cio dniowa. 21 IX - 
4 X 1925, Łaziska - przerwa w lekcjach z 
powodu kopania kartofli. 1 X 1925, Łazi-
ska - rozpoczęcie roku szkolnego. 
Uczęszcza 176 dzieci. Pani Janina Woro-
szyłłówna przenosi się do szkoły po-
wszechnej w zamojskim. Przybywa Eu-
stachia Kozłowska. 6 III 1926, Łaziska - 
szkoła z trzy klasowej przekształca się w 
cztero klasową. Ze szkoły z Niedźwiady 
przybywa pani Stanisława Ruszczykówna. 
III-IV 1926, Łaziska - epidemia chorób 
wśród dzieci, szkarlatyna, świerzb, odra, 
wypadki śmiertelne. W Janiszowie i w 
Łaziskach zmarło po dwoje dzieci. 4 IX 
1926, Łaziska - pani Helena Mentrakówna 
wyjeżdża do WKN (Wyższe Kursy Na-
uczycielskie) do Warszawy. W szkole 
miejsce zajmuje kontraktowa siła pani 
Kamila Iwanicka. Liczba uczniów 162. 1 
IX 1926, Łaziska - do szkoły uczęszcza 
178 dzieci. 1927, Łaziska - dzięki stara-
niom pani kierowniczki Wandy Szupenko, 
szósty i siódmy oddział zakłada Związek 
Zuchów im. Marszałka Piłsudskiego, 
który wydawał pisemko „Życie Zuchów”. 
3 XI 1927, Warszawa - pani kierowniczka 
szkoły w Łaziskach Wanda Szupenko 
wyjeżdża na zaproszenie Prezydenta Rze-
czypospolitej i Ignacowej Mościckiej do 
Zamku Królewskiego na raut. Numer 
zaproszenia 339. 8 III 1928, Łaziska - dla 
starszych klas urządzono pogadankę w 
sprawie niebezpieczeństwa pożarów. 24 
III 1928, Łaziska - lekcje praktyczne na 
Konferencji Rejonowej. Lekcję z języka 
polskiego w IV oddziale prowadziła w 
zastępstwie pana Dziwisińskiego pani 
kierowniczka Wanda Szupenko. Pani 
Wanda Szupenko zrzekła się prowadzenia 
konferencji rejonowych. Przewodni-
czącym został pan Jan Nowakowski z 
Braciejowic.  
21-23 III 1928, Łaziska - odbyły się reko-
lekcje szkolne. 7 VI 1928, Lublin - 25 
dzieci wzięło udział w wycieczce do Lu-

blina. 25 V 1928, Łaziska - wizytacja 
Inspektora Szkolnego J.Muchy. Następnie 
odbyła się konferencja z udziałem Prezesa 
Dozoru szkolnego Feliksa Sybilskiego i 
grona nauczycielskiego w liczbie 16 osób. 
Obecni: Nowakowska, Jaroszewska, Ob-
lewska, Kubinówna, Maciborkówna, 
Pawlikowska, Szupenko, Iwanicka, Cie-
niewska, Ruszczykówna, Nowakowski, 
Dziwisiński, Zacharski, Gliwicki, Borek, 
Belon. Nieobecny: Laskowski. 8 X 1928, 
Łaziska - pismo z Kuratorium Okręgu 
Lubelskiego do Wandy Szupenko: „Na 
mocy upoważnienia Pana Ministra Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go przyznaje się Jej prawo do noszenia 
medalu Dziesięciolecia Niepodległości”. 
 

 
Nad Wisła w Piotrawinie, 27 października 
1929 r. Od lewej: dzieci: Wrzesiński, Anna 

Sybilska, N.N., Jurek Wrzesiński, N.N.; doro-
śli: Zofia Wrzesiński, Helena Sybilska, Wrze-
siński – administrator Piotrawina, Zofia Jaru-

ga, Feliks Sybilski, N.N. 
 

1928/1929, Łaziska - zapisanych dzieci do 
szkoły 178. Oddział VI i VII wydaje pi-
semko szkolne „Życie Zuchów” i odbija 
je na szapirografie. 6-20 II 1929, Łaziska - 
przerwa szkolna z powodu mrozów, za-
mieci i panującej grypy. 28 VI 1929, Ła-
ziska - do klasy następnej nie promowano 
35 dzieci. Na terenie szkoły istniał Zwią-
zek Zuchów, sklepik uczniowski, kasa 
oszczędnościowa. Urządzono szkolne 
obchody : 11 listopada, 29 listopada, 27 
stycznia, 19 marca, 3 maja oraz Święto 
Dziecka. Abonamentowano czasopisma: 
„Płomyk”, „Płomyczek”. Biblioteka ma 
146 książek, więcej o 26 w stosunku do 
roku ubiegłego. 1929/1930, Łaziska - do 
szkoły uczęszcza 164 dzieci. 1 IX 1929 - 
30 VI 1930, Łaziska - pani Wanda Szu-
penko otrzymała płatny urlop do WKN do 
Lublina. Kierowniczką została Helena 
Mentrakówna. Równocześnie mianowaną 
została siła kontraktowa pani Eugenia 
Pelicówna. Promocję uzyskało 95 dzieci. 
Pozostało w oddziałach 59 dzieci. Wy-
cieczka do Kazimierza i Puław uczniów 
oddziałów V, VI i VII. 1930/31, Łaziska - 

uczęszcza 141 dzieci. Liczba etatów na-
uczycielskich wynosi 4. W dniu 3 wrze-
śnia rozpoczęcie roku szkolnego. 20 IX 
1930, Opole - konferencja kierowników 
szkół. 11 XI 1930, Łaziska - obchody 
Odzyskania Niepodległości na terenie 
szkoły z udziałem rodziców i miejscowej 
ludności. Utrudniony wyjazd do kościoła 
z powodu epiedmii szkarlatyny i odry. 29 
XI 1930, Łaziska - 100-lecie Powstania 
Listopadowego, pogadanki, pieśni i de-
klamacje. 19-20 XII 1930 Łaziska - w 
kaplicy miejscowej odbyły się spowiedź i 
Komunia Święta. 24 I 1931, Łaziska - 
urządzono dla dzieci choinkę. Koszty 
urządzenia poniosło grono pedagogiczne, 
częściowo zaangażowano w tym roku 
miejscową inteligencję. 29 I 1931, Łazi-
ska - Rada Pedagogiczna na posiedzeniu 
zdecydowała o wydaleniu ucznia M.M. z 
oddziału V gdyż poziom naukowy i za-
chowanie jego są nieodpowiednie. 1 II 
1931, Łaziska - odegrano jasełka w szko-
le. 19 III 1931, Łaziska - bogaty program 
obchodów imienin Marszałka Piłsudskie-
go. 26 III 1931, Łaziska - obchody „Świę-
ta książki”. 26 V 1931, Łaziska - obchody 
„Święta dziecka” i „Święta matki”. 25 VI 
1931, Łaziska - uroczyste zakończenie 
roku szkolnego. Następnego dnia dzieci 
starsze z oddziałów odbyły wycieczkę do 
Kazimierza. 27 czerwca w kościele w 
Piotrawinie uroczystą Mszą Świętą za-
kończono rok szkolny. Po południu dzieci 
zebrały się ponownie na boisku szkolnym, 
gdzie zostały rozdane nagrody dla wyróż-
niających się. Na zakończenie dzieci 
otrzymały  od głównej opiekunki słody-
cze, a od kierownictwa szkoły muzykę, 
przy dźwiękach której bawiły się kilka 
godzin. 1 IX 1931, Piotrawin - rozpoczę-
cie roku szkolnego nabożeństwem w ko-
ściele. 3 IX 1931, Łaziska - grono na-
uczycielskie: kierowniczka szkoły pani 
Wanda Szupenko, nauczycielki: Helena 
Mentrakówna, Stanisława Ruszczykówna 
i Eugenia Pretwicowa. 9-12 IX 1931, 
Łaziska - powszechny spis ludności, ko-
misją spisową było grono nauczycielskie. 
21-22 XII 1931, Łaziska - rekolekcje, 
spowiedź i Komunia Święta. 11-12 II 
1932, Łaziska - przerwa w nauce, mróz 24 
stopni Celsjusza, zaspy, śnieżyce oraz 
zamieci. 13 II 1932, Puławy - powiatowa 
konferencja nauczycielska. 3-4 VI 1932, 
Łaziska - zapisy dzieci na rok szkolny 
1932/33. 28 VI 1932, Kępa Piotrawińska - 
zakończenie roku szkolnego wspólnie z 
dziećmi z Kępy. Występy zespołów ta-
necznych ze szkoły z Łazisk. Ilość dzieci 
181, przy czym nie promowano i nie skla-
syfikowano 53 uczniów. 1 IX 1932, Łazi-
ska - rok szkolny rozpoczęto nabożeń-
stwem w miejscowej kaplicy. Skład Gro-
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na Nauczycielskiego: pani Wanda Szu-
penko - Kierownik szkoły, nauczycielki: 
Helena Mentrakówna, Eugenia Pretwico-
wa. 11 IX 1932 Łaziska - pogadanki w 
związku z życiem i działalnością Żwirki i 
Wigury. 15 IX 1932, Łaziska - ilość 
uczęszczających dzieci 182, promowa-
nych 139, nie promowanych 57.  27-28 IX 
1932, Łaziska - lekcje nie odbyły się z 

powodu święta parafialnego i nabożeń-
stwa za spokój świętej pamięci Prezyden-
towej Michaliny Mościckiej. 24 IX 1932, 
Łaziska - pogadanka w związku z 250 
rocznicą zwycięstwa pod Wiedniem. 5 X 
1932, Opole - młodzież wyjechała na film 
pt. „Dziesięciu z Pawiaka”. 11 XI 1932, 
Łaziska - uroczystości związane z roczni-
cą odzyskania niepodległości: tańce, 

śpiewy, deklamacje. 9 I 1933, Łaziska - 
pani kierowniczka Wanda Szupenko 
trzymała po 10 latach pracy w szkole w 
Łaziskach propozycję pracy w Szkole 
Podstawowej w Puławach zwanej „Pod  
kościółkiem”. 

Edmund Chadała - Świdnik 

 
 

 

Wanda Szupenko pseudonim Elżbieta, Krystyna. 
 
[Od redakcji: skromność, ale także ów-
czesne warunki polityczne nie pozwoliły 
Wandzie Szupenko w swoim wydruko-
wanym powyżej życiorysie przedstawić 
działalności podziemnej, za którą została 
skazana przez UB na więzienie. Poniższy 
fragment życiorysu Wandy Szupenko 
przedrukowujemy z książki Janiny Kieł-
boń i Zofii Leszczyńskiej, Kobiety Lu-
belszczyzny represjonowane w latach 
1944-1956, t.I, Lublin, ss. 563-464.] 
 [...] We wrześniu 1939 [Wanda 
Szupenko] organizowała pomoc dla żoł-
nierzy, następnie dla Polaków wysiedlo-
nych z Poznańskiego i Pomorza. Prowa-
dziła tajne nauczanie. 
 Od 1942 r. była związana z 
ZWZ-AK. Zaprzysiężona 16 V 1942 r., 
rozpoczęła pracę konspiracyjną w refera-
cie „Sahara”, komórki istniejącej w ra-
mach II Oddziału Komendy Okręgu AK 
w Lublinie. Gromadziła informacje o 
obozie na Majdanku i więzieniu na Zam-
ku, w tym o życiu i pracy więźniów, o 
dokonanych tam zbrodniach, o potrzebach 
więźniów. 
 W 1943 r. na pięciu polach Maj-
danka działali więzieni członkowie AK. 
W.Szupenko otrzymywała z obozu rapor-
ty i sporządzała sprawozdania o sytuacji 
więźniów dla Komendy Okręgu, która 
przekazywała je do Komendy Głównej 
AK. Na polecenie Oddziału II Komendy, 
w kwietniu 1944, W.Szupenko zorgani-
zowała wywiad na kolei i poczcie. Orga-
nizacja wywiadu pozostawała w ścisłym 

związku z planami rozbicia transportów 
ewakuacyjnych z obozu. 
 Po zajęciu Lublina przez Armię 
Czerwoną W.Szupenko kontynuowała 
działalność w konspiracji. W sierpniu 
znalazła się w szpitalu, gdzie przebywała 
do grudnia 1944 r., skąd, jak zeznawała, 
miała kierować OPUS-em, niosącym 
pomoc osobom uwięzionym przez 
NKWD i UB. Zdołała ukryć archiwum 
komórki wywiadu - „Sahara” i OPUS 
(przekazała je do Muzeum na Majdanku 
w 1971 r.). 
 Została aresztowana przez 
NKWD dnia 29 XII 1944 r. Po przepro-
wadzonym śledztwie, w dniu 19 I 1945 r. 
odbyła się rozprawa przed Wojskowym 
Sądem na Zamku. Przewodniczył ppor. 
Edward Rataj. 
 W toku przewodu sądowego 
miano ustalić, że oskarżona „do dnia 29 
XI 1944 r. brała udział w związku konspi-
racyjnym pod nazwą Armia Krajowa, a 
działalność jej przejawiała się w tym, że 
19 listopada 1944 r. od nieznanego sobie 
członka tegoż związku przyjęła kwotę 
około 100 000 zł (sto tysięcy złotych) w 
celu niesienia pomocy członkom organi-
zacji AK, aresztowanym oraz podopiecz-
nym tegoż związku. Ponadto ustalono, że 
faktycznie rozdzieliła w sposób wskazany 
z tym, że kwotę około 30 000 (trzydziestu 
tysięcy) wręczyła dla szpitala miejskiego 
im. Jana Bożego w Lublinie - czym dopu-
ściła się przestępstwa”. 
 Wandę Szupenko uznano winną i 
na mocy art. 1 Dekretu PKWN z 30 X 

1944 r. skazano na dziesięć lat więzienia 
oraz utratę praw publicznych i obywatel-
skich praw honorowych na sześć lat. Nie 
udowodniono jej pracy w wywiadzie 
Komendy Okręgu AK, a sądzono jedynie 
za pracę w OPUS. 
 W wyniku amnestii została w 
czerwcu 1945 roku z więzienia zwolnio-
na. 
 Gdy lubelskie władze oświatowe 
1 XI 1950 r. pozbawiły ją stanowiska 
kierownika szkoły, złożyła protest do 
Ministerstwa Oświaty. Te uchyliło decy-
zję, jednak W.Szupenko nie powróciła na 
dotychczasowe stanowisko. Została kie-
rownikiem Międzyszkolnej Pracowni 
Fizyko-Chemicznej przy II Szkole Ogól-
nokształcącej. Jako metodyk, publikowała 
artykuły o nauczaniu fizyki i chemii w 
czasopiśmie „Chemia w szkole”. W 1958 
r. przeszła na emeryturę, ale pracowała w 
szkolnictwie do 1974 r. 
 Za zaangażowanie w konspiracji 
otrzymała 1 IV 1944 r. od płk Kazimierza 
Tumidajskiego, komendanta okręgu AK 
Lublin, Srebrny Krzyż Zasługi z Miecza-
mi. W roku 1979 Wandzie Szupenko 
przyznany został Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski.  
 Wanda Szupenko zmarła 27 XII 
1986 r. w Lublinie. Została pochowana na 
cmentarzu przy ul.Lipowej. 
 Źródła: APMM, OPUS, sygn. 7 
Dokumenty; Słownik biograficzny miasta 
Lublin, Lublin 1996, t.II, s. 270-271. 

Janina Kiełboń,  
Zofia Leszczyńska 

 
 

 

Historia mego udziału w „Organizacji” 
 

[Od redakcji: urodzony w Łazi-
skach Jerzy Olgierd Iłłakowicz (1908-
1984), syn ostatnich właścicieli majątku, 
był majorem Narodowych Sił Zbrojnych, 
pseudonim „Zawisza”, dowódcą Oddziału 
VI Sztabu Komendy Głównej NSZ. W 

1945 roku, tuż przed wejściem Rosjan 
„przeszedł” na Zachód aby opiekować się 
„Brygadą Świętokrzyską” i pozostał na 
emigracji. „Organizacja” wymieniona w 
tytule wspomnień Jerzego Olgierda Iłła-
kowicza była niejawną kontynuacją roz-

wiązanego przez władze sanacyjne w 
lipcu 1934 roku Obozu Narodowo-
Radykalnego. Według Tadeusza Todtle-
bena (Zbigniew Siemaszko, Narodowe 
Siły Zbrojne, Londyn 1982, s.14:) „Orga-
nizacja tajna miała ustrój hierarchiczny, 
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podzielona była nie na „stopnie wtajemni-
czenia” a na szczeble, obrazujące poziom 
wyrobienia ideologicznego, stopnia za-
ufania do charakteru i „morale”, gotowo-
ści do pracy dla dobra narodu. Na wszyst-
kich szczeblach członkowie składali przy-
rzeczenie tajnej pracy i dochowania ta-
jemnicy istnienia i składu osobowego 
organizacji. Szczeblem kierowniczym był 
„Zakon Narodowy”, który drogą wyborów 
wyłaniał corocznie Komitet Wykonawczy 
z kierownikiem na czele. Członkowie 
Zakonu wiedzieli, że część ich stanowi 
Komitet Polityczny, formowany drogą 
kooptacji, którego skład personalny nie 
był ujawniany. [...] Ta organizacja tajna 
była w okresie okupacji zapleczem poli-
tycznym zarówno Związku Jaszczurcze-
go, jak NSZ, Służby Cywilnej, Organiza-
cji Zachodniej i innych przejawów życia 
konspiracyjnego.” Źródła udziału Iłłako-
wicza w „Organizacji” odnajdujemy na 
Powiślu, w Łaziskach. Ze strony interne-
towej 
http://www.czyz.alpha.pl/relacje/illakowic
z.html, na której znajduje się Historia 
mego udziału w „Organizacji” Jerzego O. 
Iłłakowicza wybraliśmy fragmenty doty-
czące Powiśla:] 
 Życie człowieka jest wielką nie-
wiadomą i tylko Pan Bóg wie, jakimi 
drogami się potoczy. Moje pierwsze ze-
tknięcie się z „Organizacją” było tego 
rodzaju, że absolutnie nie dawało powo-
dów przypuszczać, że z tego będą jakieś 
następstwa. Miałem wtedy 14 lat, chodzi-
łem do gimnazjum A.Mickiewicza w 
Warszawie, uczyłem się źle, zachowywa-
łem jeszcze gorzej; rodzice mieli ze mną 
dużo kłopotów. Uczyłem się intensywnie 
tylko ostatni miesiąc przed końcem roku i 
jakoś prześlizgiwałem się do następnej 
klasy. 

W tym czasie do najbliższych na-
szych sąsiadów na wsi należał majątek 
Kamień, którego właścicielką była wdo-
wa, pani Cywińska. Miała dwóch synków, 
starszy miał 12 lat, młodszy 10, chciała 
jeszcze jeden rok przetrzymać ich w do-
mu. Poszukiwała wychowawcy - nauczy-
ciela i ktoś w Warszawie powiedział jej, 
że jest młody człowiek, któremu lekarze 
po chorobie zalecili spędzenie roku na wsi 
dla podreperowania zdrowia. Pani Cywiń-
ska (my z bratem nazywaliśmy ją ciocią 
Anulą) spotkała go, podobał jej się; zaan-
gażowała go. I tak Oleś Heinrich [Alek-
sander Heinrich - przed wojną jeden z 
pierwszych członków ONR.  

Zamordowany w Oświęcimiu w 
1941 roku] trafił w nasze strony. Był 
bardzo miły, ogromnie inteligentny, bar-
dzo towarzyski i grał doskonale w brydża; 
szybko stał się ulubieńcem całego oko-

licznego ziemiaństwa. Majątek moich 
rodziców, Łaziska, był o 4 kilometry od 
Kamienia i letnie wakacje i wszystkie 
święta spędzaliśmy razem, albo my u 
nich, albo oni u nas. Bardzo szybko za-
przyjaźniłem się z Olesiem i tak już pozo-
stało do końca, aż do jego tragicznej 
śmierci w Oświęcimiu.  

 

 
Jerzy Olgierd Iłłakowicz 

 
 Lata płynęły, ja zdałem maturę i 

wyjechałem na studia za granicę. Naj-
pierw skończyłem rolnictwo w Louvin w 
Belgii, ale ponieważ nie miałem zamiaru 
gospodarować na wsi, pojechałem na 
studia ekonomiczne do Lozanny w Szwaj-
carii. W to wplotłem trzy i pół roku Lon-
don School of Economics w Londynie. Po 
zdaniu ostatecznych egzaminów w Lo-
zannie zacząłem pracować w Banku Cu-
krownictwa w Warszawie. W czasie tych 
wszystkich lat wakacje i święta spędzałem 
przeważnie w kraju, często widując się z 
Olesiem. 
 To był pierwszy etap na drodze 
„organizacyjnej”. Drugim etapem był mój 
ślub w 1934 roku a panną Morzycką [Ire-
na Morzycka-Iłłakowiczowa, pseudonim 
„Irena-Barbara”, była w czasie okupacji 
oficerem II Oddziału Sztabu Komendy 
Głównej NSZ. Pracowała w Sekcji A 
(antykomunistycznej). Na wiosnę 1943 
roku została aresztowana przez gestapo, 
które poszukiwało jej męża i po ciężkim 
śledztwie wysłana do KL-Majdanek. Po 2 
miesiącach wykupiona przez organizację. 
Prawdopodobnie jednak wykupienie spo-
wodowało zdekonspirowanie jej przez 
wywiad PPA. Została zamordowana skry-
tobójczo w październiku 1943 roku]. 
Morzyccy byli stosunkowo bliskimi ku-
zynami Gluzińskich. Tam poznałem braci 
Gluzińskich: Tadeusza, a później Kazi-

mierza, który w tym czasie pracował na 
Śląsku. Mieszkaliśmy bardzo blisko pań-
stwa Gluzińskich i Tadeusz wziął mnie 
pod „opiekę” polityczną. Miałem trochę 
początków, bo moja Babka, Maria Kle-
niewska, była osobą bardzo polityczną i 
należała do bliskiego koła Romana 
Dmowskiego. Ale ja, nie studiując na 
uczelniach polskich, musiałem się zazna-
jamiać ze wszystkim od początku. Tade-
usz Gluziński był mi w tym ogromnie 
pomocny. 
 Wreszcie nadszedł dzień na sa-
mym początku 1935 roku, kiedy Tadeusz 
zatelefonował i zaprosił do siebie na pa-
rogodzinną rozmowę. Zastałem u niego 
Wiktora Martiniego, którego dotąd nie 
znałem. Tadeusz przystąpił do rzeczy i 
poinformował mnie, że istnieje dwustop-
niowa organizacja tajna. 
 Pierwszy stopień to Sekcja; drugi 
- Konfederacja Czarnieckiego, w skrócie 
„C”. Proponuje mi wejście od razu do „C” 
ze względu na moje wykształcenie i wiek 
(26 lat). Czy się zgadzam - odpowiedzia-
łem twierdząco; złożyłem na ich ręce 
przepisaną przysięgę. 
 [Włączenie Jerzego Olgierda 
Iłłakowicza w skład Komitetu Polityczne-
go w 1944 roku także wiązało się pośred-
nio z Powiślem i Łaziskami:] 
 A teraz przechodzę do zupełnie 
innego tematu, a mianowicie do osoby 
ks.prof. Jana Salamuchy [Jan Salamucha 
(ur.1903), członek Koła Filozoficznego 
Władysława Tatarkiewicza, zwolennik 
wprowadzenia logiki do polskiej filozofii 
chrześcijańskiej, tomista. Kapelan AK. 
Zamordowany przez ukraińskich własow-
ców podczas powstania warszawskiego w 
sierpniu 1944 roku]. Ks. Salamucha od 
paru lat przed wojną spędzał letnie wypo-
czynkowe wakacje na zaproszenie mojej 
Matki w naszym majątku Łaziska. W tym 
moja Matka szła w ślady swojej matki, 
która od dziesiątków lat miała zawsze 
pełen dom potrzebujących odpoczynku, 
dobrego klimatu, odżywienia. 
Ks.Salamucha przyjaźnił się z całą moją 
rodziną i wszyscy uważaliśmy go za zu-
pełnie nadzwyczajnego człowieka. Mając 
lat 29 został młodszym profesorem filozo-
fii tomistycznej na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. Jednocześnie poznał 
Kazia Gluzińskiego, który kierował na 
Śląsku naszą grupą organizacyjną i zapra-
szał ks.Salamuchę z odczytami i cieka-
wymi dyskusjami. Ks.Salamucha pocho-
dził z bardzo biednej chłopskiej rodziny. 
Kościół w Polsce miał ten dar wynajdy-
wania wśród ludu polskiego genialnych 
jednostek, których rodzice często czytać i 
pisać nie umieli. Ks.Salamucha podzielił 
los wszystkich profesorów Uniwersytetu 
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Jagiellońskiego i został wywieziony do 
Dachau. Powstał krzyk protestu w całym 
świecie i Niemcy zaczęli ich powoli 
zwalniać, pozostawiając księży na sam 
koniec. Ks.Salamucha był jednym z ostat-
nich. Dotarł do Warszawy i został wika-
rym w kościele św.Jakuba. Przez wspól-
nych znajomych dowiedziałem się o jego 
powrocie i zaraz nawiązałem kontakt. Od 
tego czasu aż do swojej śmierci był moim 
spowiednikiem, a kiedy moja żona została 
zamordowana - pocieszycielem i ducho-
wym doradcą. 

 W roku 1944, koło marca czy 
kwietnia Kazio Gluziński na jednym z 
naszych spotkań zawiadomił mnie, abym 
takiego a takiego dnia po południu zaszedł 
do ks.Salamuchy - chcieliby ze mną po-
gawędzić. Kazia zastałem na miejscu i 
zaraz przystąpił do rzeczy. Oświadczył na 
początek, że ks.Salamucha jest naszym 
kolegą organizacyjnym. Że organizacja 
składa się z 4 poziomów, a nie trzech. Że 
nad Zakonem Narodowym jest Komitet 
Polityczny tzw. „A”, w którego rękach 
skupiają się wszystkie decyzje odnośnie 
całości organizacji. Wymienił członków 

„A”, ale jak się później przekonałem, nie 
wszystkich. I wreszcie zakończył, że „A” 
postanowiło przyjąć mnie do swego gro-
na. Czy przyjmuję tę decyzję. Odpowie-
działem już po raz trzeci w życiu potwier-
dzająco. Wtedy zabrał głos ks.Salamucha 
i powiedział, że zna mnie dobrze ponad 
10 lat, i że jest mu przyjemnie, że „A” 
wybrało go, aby z Kaziem odebrać ode 
mnie przysięgę do „A”. Przysięgę złoży-
łem, uściskaliśmy się i rozeszli do swoich 
zajęć. 

Jerzy Olgierd Iłłakowicz 

 
  

 

Tablica ku czci Marii Kleniewskiej 
 

Parafia Zagłoba, która w tym ro-
ku obchodzi uroczyście 80-lecie swojego 
istnienia, obejmuje swoim terytorium 
część gminy Wilków i część gminy Łazi-
ska. Została ustanowiona dzięki staraniom 
Marii Kleniewskiej. Z okazji jubileuszu 
dwa towarzystwa: Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie (Oddział Lubelski) i Regio-
nalne Towarzystwo Powiślan w Wilkowie 
nad Wisłą postanowiły ufundować w 
kościele w Zagłobie tablicę upamiętniają-
cą społeczną działalność Marii Kleniew-
skiej. O narodzinach inicjatywy wspomi-
naliśmy w nr 3 „Powiśla Lubelskiego” z 
2003 r. w artykule „Wizyta ziemian na 
Powiślu lubelskim”. Nasze Regionalne 
Towarzystwo poświęciło także jubile-
uszowi parafii specjalny, wydany w 
zwiększonym nakładzie, majowy numer 
naszego „Powiśla Lubelskiego”.  

Uroczystość odsłonięcia tablicy 
odbyła się 2 maja. Poprzedziła ją msza 
święta odprawiona przez arcybiskupa 
Józefa Życińskiego. W wypełnionym po 
brzegi kościele było wielu członków RTP. 

 
Po mszy świętej i odsłonięciu tablicy. Od lewej: Bogdan Bandzarewicz, Wojciech 

Włodarczyk, Ligja Iłłakowicz-Grajnert, siostra Łucja Łajca, ks. Arcybiskup Józef Ży-
ciński, Witold Iłłakowicz-junior i senior, siostra Barbara Madej, Marek Łoś, Małgo-

rzata Iłłakowicz 
Ławki kolatorskie zajęli prawnukowie 
Marii Kleniewskiej: Ligia Iłłakowicz 
Grajnert i Witold Iłłakowicz z rodziną. W 
swoim kazaniu arcybiskup nawiązał do 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
do religijnej i społecznej działalności 
Marii Kleniewskiej, wspomniał też o 
Pięciu Braciach Męczennikach zamordo-
wanych w 1003 r., których relikwie ofia-
rował kościołowi w Zagłobie. Warto do-
dać, że kult Pięciu Braci Męczenników 
rozwija się głównie w Kazimierzu Bisku-
pim, w którym odbywały się w latach 30-
tych ubiegłego wieku „zjazdy rekolekcyj-
ne” Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego. 
 Przed odsłonięciem tablicy słowo 
o Marii Kleniewskiej wygłosił prezes 
Regionalnego Towarzystwa Powiślan 

Wojciech Włodarczyk. Odsłonięcia doko-
nali: prezes oddziału lubelskiego PTZ dr 
Marek Łoś i prezes RTP Wojciech Wło-
darczyk (także członek PTZ). Tablicę 
poświęcił ksiądz arcybiskup. Granitowa 
tablica wmurowana została w północną 
ścianę kruchty. Projekt tablicy przygoto-
wali adiunkt Janusz Smaza z warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, konser-
wator wielu zabytków polskich na Kre-
sach (m.in. kościoła w Żółkwi) i Wojciech 
Włodarczyk. Wykorzystano, nieznacznie 
zmieniając, tekst zaproponowany przez 
Halinę Doria Dernałowicz w 1976 r. Tekst 
tablicy został zaaprobowany uchwałami 
obu Towarzystw (7 września 2003 r. - 
PTZ i 14 września 2003 r. - RTP): 

 „Maria z Jarocińskich Kle-
niewska / *29 czerwca 1863 +10 września 
1947 / fundatorka tej świątyni / założy-
cielka Stowarzyszenia Ziemianek (1895) / 
Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego (1924) 
/ inicjatorka wielu prac społecznych / 
całym życiem służyła Bogu i  Ojczyźnie / 
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Od-
dział Lubelski / Regionalne Towarzystwo 
Powiślan w Wilkowie nad Wisłą”. Tablicę 
zdobi herb Kleniewskich - Zagłoba. 
 Po uroczystości odsłonięcia i 
poświęcenia tablicy proboszcz zagłobskiej 
parafii ksiądz Jerzy Hanaj zaprosił współ-
organizatorów uroczystości na obiad i 
spotkanie z księdzem arcybiskupem. W 
spotkaniu brali udział między innymi: 
ksiądz dziekan Józef Chwalisz, starosta 
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opolski Zenon Rodzik i wicestarosta An-
drzej Rozwód, wójt gminy Łaziska Ro-
man Radzikowski, przewodniczący Rady 
Gminy Łaziska Henryk Kołodziejczyk, 
przedstawiciele rodziny Marii Kleniew-
skiej, prezesi wzmiankowanych Towa-
rzystw z małżonkami, wiceprezes RTP, a 
zarazem redaktor naczelny „Powiśla Lu-
belskiego” i dyrektor gimnazjum wilkow-
skiego Bogdan Bandzarewicz, autor tekstu 
do jubileuszowego numeru „Powiśla Lu-
belskiego” - Janusz Ogiński, siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Maryi pochodzące z 
parafii Zagłoba: siostra Barbara Madej z 
Zagłoby i siostra Łucja Łajca z Majdan 

oraz szczególnie zasłużeni członkowie 
Rady Parafialnej: Bożena Przychodzeń, 
Stanisław Cisłak, Jan Czarnecki, Andrzej 
Kowalski, Krzysztof Kowalski, Mirosław 
Łosik, Piotr Makoś i Wiesław Turski. 
 Wmurowanie tablicy nie byłoby 
możliwe bez życzliwej aprobaty księdza 
Jerzego Hanaja, który od samego począt-
ku sprzyjał przedsięwzięciu obu towa-
rzystw. Jednak decydujące było tu zaan-
gażowanie i pomoc profesora Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
stołecznej Akademii Sztuk Pięknych i 
jednocześnie dyrektora Międzyuczelnia-
nego Instytutu Konserwacji i Restauracji 

Dzieł Sztuki Andrzeja Kossa. To głównie 
dzięki profesorowi Kossowi, a także Janu-
szowi Smazie i społecznej postawie 
Krzysztofa Furmanka, właściciela „Za-
kładu kamieniarskiego” w Daleszycach 
koło Kielc (26-021 Daleszyce, ul. Święto-
krzyska 9) tablica ku czci Marii Kleniew-
skiej mogła być wykonana i zamontowa-
na. W imieniu inicjatorów składam 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
upamiętnienia społecznej i duchowej 
działalności Marii Kleniewskiej, serdecz-
ne podziękowania. 

Wojciech Włodarczyk 
 

 

Regulamin nagrody RTP 
 

Po decyzji (z dnia 1 lutego 2004 
r.) o ustanowieniu nagrody Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan, Zarząd RTP na 
posiedzeniu w dniu 28 marca 2004 r. 
podjął jednomyślną uchwałę o przyjęciu 
„Regulaminu nagrody Regionalnego To-
warzystwa Powiślan w Wilkowie nad 
Wisłą”. Nagrodę stanowić będzie dyplom 
i specjalny brązowy medal ze znakiem 
Towarzystwa zaprojektowany przez arty-
stę z warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Zarząd rozpatrzy pierwsze kandyda-
tury do nagrody RTP na przełomie 2004 i 
2005 roku. Wręczenie nagrody będzie 
miało specjalny, uroczysty charakter. Już 
od dziś każdy może zgłaszać na ręce 

członków Zarządu RTP propozycje swo-
ich kandydatur. 
 Regulamin: 
 „1. Regionalne Towarzystwo 
Powiślan ustanawia „Nagrodę Regional-
nego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie 
nad Wisłą”. Nagroda jest przyznawana co 
roku i ma charakter honorowy. 
 2. Nagroda przyznawana jest 
osobom, które w sposób szczególny i na 
trwałe przyczyniły się do wzbogacenia 
Powiśla lubelskiego i które uczyniły to w 
sposób całkowicie bezinteresowny, a więc 
także nie związany bezpośrednio z ich 
zawodowymi obowiązkami. 

 3. Każdy może zgłosić kandyda-
tów do nagrody. Razem ze zgłoszeniem 
kandydata powinno być dołączone uza-
sadnienie. Kandydaci nie muszą być 
mieszkańcami Powiśla. Z kandydowania 
wykluczeni są członkowie władz Regio-
nalnego Towarzystwa Powiślan. 
 4. Kapitułę nagrody stanowi 
Zarząd Regionalnego Towarzystwa Powi-
ślan, który raz w roku jedno ze swoich 
posiedzeń poświęca przyznaniu nagrody. 
 5. Sylwetki laureatów nagrody 
wraz z uzasadnieniem drukowane będą na 
łamach „Powiśla Lubelskiego”.” 

 
Redakcja 

 
 

 

Sprostowanie 
 W numerze 2(6), kwiecień 2004, „Powiśla Lubelskiego” w przypisach do artykułu pana Zbigniewa 
R.Muszyńskiego „Harcerstwo w Karczmiskach” wdarł się błąd. Zamiast prawidłowego zapisu nazwiska: „Ryszard To-
walski” wydrukowaliśmy błędnie: „Ryszard Kowalski”. Autora i czytelników przepraszamy. 

Redakcja 
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