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Nowe władze RTP 

Nagroda RTP za rok 2014  

       dla prof. Wiktora Z. Łyjaka 

Joanna Kowalska wójtem gm. Wilków 

Aktywni Seniorzy 

Narodowe Czytanie 

X Warsztaty Archeologii Doświadczalnej  

Wiatr północny 

Powiślańskie dobra benedyktyńskie – 

       część 5 

Adam Chmielowski – powstaniec 

       oddziału Leona Frankowskiego  

Kazimierz Wydrychiewicz (1805-1869) 

       i jego spadkobiercy 

 Korekta i uzupełnienie 

 
        

         Obraz Adama Chmielowskiego Ecce homo malowany od 1879 r. 
 

 Na łamach „Powiśla Lubelskiego” wielokrotnie powracamy do tych samych tematów. Obchodzimy kolejną rocznicę Powstania 

Styczniowego. Dodajemy coraz to nowe informacje, uzupełniamy i korygujemy wcześniejsze. Narasta jak w kolejno odsłanianych archeolo-

gicznych warstwach wiedza o insurekcji sprzed 152 lat. Co nam to daje? Pozwala lepiej zrozumieć bieg wydarzeń a przede wszystkim 

wzmacnia nasze oceny wsparte o fakty z najbliższego nam otoczenia. Sens ogólniejszy zbrojnego zrywu widać jednak dopiero z dalszej 

perspektywy. Mimo negatywnego stosunku pozytywistów z końca XIX wieku do Powstania Styczniowego, za sprawą Legionów, Józefa 

Piłsudskiego i odzyskania Niepodległości w 1918 roku zyskało ono kluczowe miejsce w polskiej historii, w kształtowaniu naszej polskiej 

samowiedzy. W perspektywie lokalnej, krótkiej, naocznej, namacalnej Powstanie Styczniowe to przede wszystkim losy jej uczestników. To 

w nich odkładają się te archeologiczne nawarstwienia. 

 Na Powiślu lubelskim bohaterami Powstania Styczniowego byli ks. proboszcz Józef Błażowski i Ignacy Sadkowski leśniczy dóbr 

Polanówka. Ale przez Powiśle przeszedł też powstaniec Albert Chmielowski a właściciel Kazimierz Wydrychiewicz przyczynił się do zwy-

cięstwa pod Żyrzynem. Te dwa przypadki są szczególnie interesujące gdy rozpatrzy się je w ujęciu ich projektów życiowych, głębszych 

kolein losu a jednocześnie presji codziennych wyborów. Chmielowski po doświadczeniach walki z zaborcą i porzuceniu sztuki wybrał służbę 

Bogu. Wydrychiewicz zbudował w ćwierć wieku imponujący majątek, który bez zaplecza rodziny i własnego stabilnego moralnego kośćca 

legł w gruzach wraz z jego śmiercią. Czy to, że udało się na tym gruzowisku zbudować Kleniewskim kolejne gospodarcze imperium, nie 

miało za podstawę nie tylko pracę, od której przecież Wydrychiewicz nie stronił, ale także głęboką wiarę nowych właścicieli w Boga i prze-

konanie o znaczeniu rodziny i wartości jej wielopokoleniowej spuścizny? 

 Chmielowskiego i Wydrychiewicza zestawiamy w tym numerze „Powiśla Lubelskiego” nie tylko z powodu miejsc im wspólnych: 

Secemina i Powiśla, wspólnych zresztą przez przypadek. W ich życiorysach odnajdujemy motywy i stojące za nimi wartości, z którymi i nam 

przychodzi mierzyć się codziennie. Musimy wybierać. 

Wojciech Włodarczyk 
 

Druk „Powiśla Lubelskiego” został sfinansowany przez gminę Łaziska 
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Nowe władze RTP 
 

W dniu 18 stycznia 2015 roku w 

Sali Biblioteki Gminnej w Wilkowie odby-

ło się VI Walne Zgromadzenie Wyborcze 

Regionalnego Towarzystwa Powiślan. 

Walne Zgromadzenie zostało zwołane z 

półrocznym opóźnieniem spowodowanym 

obowiązkami zawodowymi członków 

władz Stowarzyszenia, wyborami samo-

rządowymi i wyjazdem prezesa za granicę.  

Minioną kadencję 2011-2015 na-

leży uznać za wyjątkowo owocną. W 

sprawozdaniu prezes RTP Wojciech Wło-

darczyk zwrócił uwagę, że zostały w tym 

czasie: wmurowano tablicę ku czci ks. ks. 

Józefa Błażowskiego (odsłonięcie 20 

stycznia 2013), odsłonięto symboliczny 

grób kpt. Mikołaja Komarewicza (15 

września 2013)  oraz pomnik upamiętnia-

jący ofiary II wojny światowej z Zastowa 

Karczmiskiego (21 września 2014). Ponad-

to, chociaż w ciągu ostatnich 3 lat nie 

wydaliśmy żadnej książki, niezwykle roz-

winęło się „Powiśle Lubelskie”. Nasz 

kwartalnik ukazuje się od roku w nakładzie 

1500 egzemplarzy i objętości minimum 20 

stron i rozdawany jest bezpłatnie przede 

wszystkim w dwóch gminach: Wilkowie i 

Łaziskach. Zwrócił też uwagę, że teksty w 

„Powiślu Lubelskim” mają coraz bardziej 

fachowy charakter i stale powiększa się 

grono autorów. Została uruchomiona stro-

na internetowa z archiwalnymi numerami. 

RTP zainicjowało też szereg patriotycz-

nych uroczystości. 

Za wyraz aprobaty dla naszej 

działalności, wrośnięcia na stałe w świa-

domość naszej lokalnej wspólnoty i wyraz 

uznania dla członków RTP może być fakt 

zajęcia po wyborach samorządowych w 

listopadzie 2014 roku ważnych stanowisk 

przez członków naszego Stowarzyszenia. 

Dość wymienić stanowisko zastępcy prze-

wodniczącego Rady Gminy w Wilkowie, 

które piastuje wiceprezes RTP pani Mario-

la Filiks czy stanowisko zastępcy prze-

wodniczącego Rady Powiatu zajmowane 

przez przewodniczącego Komisji Rewi-

zyjnej RTP pana Andrzeja Rozwoda. W 

trakcie VI Walnego Zgromadzenia zgłosiło 

się do RTP wielu nowych mieszkańców 

Powiśla. Po zakończeniu obrad i przyjęciu 

przez nowy Zarząd kandydatów nasze 

Towarzystwo liczyło 59 członków. 

Obrady VI Walnego Zgromadze-

nia Wyborczego poprzedziły „Jasełka” 

przygotowane przez uczniów szkoły pod-

stawowej należącej do Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Wilkowie. Członkowie Towa-

rzystwa i licznie przybyli rodzice mogli 

obejrzeć i wysłuchać niezwykłego widowi-

ska przygotowanego przez panie: Ewę 

Czaplę, Irenę Adrianek (członek RTP), 

Małgorzatę Daczka i Beatę Pietroń (czło-

nek RTP). 

Na obrady VI Walnego Zgroma-

dzenia przybyła pani Joanna Kowalska 

nowa wójt gminy Wilków. W swoim 

przemówieniu zapewniła o wsparciu naszej 

działalności nazywając RTP „naszym 

Towarzystwem”, co zebrani na Walnym 

Zgromadzeniu członkowie przyjęli z uzna-

niem. 
  

 
 

Zarząd Regionalnego Towarzystwa Powiślan wybrany 18 stycznia 2015 roku na kadencję 2015-18, z nową panią wójt Joanną Kowalską.  

Od lewej: Zofia Markiewicz – skarbnik RTP, Janina Walencik – członek Zarządu, Mariola Filiks – wiceprezes RTP, Grażyna Włodarczyk – członek 

Zarządu, Monika Mędrek – członek Zarządu i redaktor „Powiśla Lubelskiego”, Bogusław Bernacki – członek Zarządu, Joanna Kowalska  wójt gmi-

ny Wilków, Wojciech Włodarczyk – prezes Regionalnego Towarzystwa Powiślan, Grażyna Jarska – sekretarz RTP, Bogdan Bandzarewicz – członek 

Zarządu, Monika Lejwoda – członek Zarządu. Fotografował Andrzej Sikora.



____________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 1(61), styczeń 2015 ___________________________ 

3 

 

Do Komisji Mandatowo-skruta-

cyjnej Walnego Zgromadzenia wybrano: 

Wiesławę Bednarz – przewodnicząca i 

członkinie: Joannę Rządkowską i Leokadię 

Zyska. Po sprawozdaniach prezesa, skarb-

nika, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń-

skiego władze Regionalnego Towarzystwa 

Powiślan uzyskały od Walnego Zgroma-

dzenia absolutorium. W wyniku wyborów 

na kadencję 2015-18 zostali wybrani: do 

VI już Zarządu: Wojciech Włodarczyk –

prezes, Mariola Filiks – wiceprezes, Gra-

żyna Jarska – sekretarz, Zofia Markiewicz 

– skarbnik, członkowie Zarządu – Monika 

Lejwoda, Monika Mędrek, Janina Walen-

cik, Grażyna Włodarczyk, Bogdan Ban-

dzarewicz i Bogusław Bernacki; do Komi-

sji Rewizyjnej: przewodniczący – Andrzej 

Rozwód, członkinie – Sabina Lasota i 

Rena Wicha; do Sądu Koleżeńskiego: 

przewodniczący – Janusz Ogiński, człon-

kinie – Joanna Kuś i Beata Pietroń. 

 W dyskusji i wolnych wnioskach 

Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie 

uchwałę o podwyższeniu składki człon-

kowskiej do 40 złotych rocznie i wpisowe-

go do 10 zł.  

Ponieważ z pracy w Zarządzie 

RTP zrezygnował Władysław Mądzik 

Zarząd Towarzystwa przedstawił Walne-

mu Zgromadzeniu Wyborczemu propozy-

cję nadania panu Mądzikowi godność 

członka Honorowego RTP. W uzasadnie-

niu prezes RTP podkreślił, że ostatnie 

inicjatywy – dwa kamienne pomniki oraz 

uroczystości patriotyczne w Zagłobie i 

Wilkowie, a także konsekwentne badanie 

czasów okupacji i zdobywanie sponsorów 

Towarzystwa w pełni uzasadniają przy-

znanie tego wyjątkowego wyróżnienia. 

Walne Zgromadzenie jednogłośnie poparło 

wniosek Zarządu. Dodajmy, że jest to 

pierwsze członkostwo honorowe naszej 

organizacji a przyznaje się je za „wybitne 

zasługi dla Stowarzyszenia” (zapis w Sta-

tucie RTP). 

Prezes Wojciech Włodarczyk 

przypomniał, że w lutym 2016 będziemy 

obchodzili 20-lecie RTP. Z tej okazji zo-

stanie przygotowany specjalny numer 

„Powiśla Lubelskiego”. Prezes zwrócił się 

do pani Joanny Kowalskiej, wójta gminy 

Wilków, aby władze gminne i powiatowe 

wstąpiły do władz państwowych o odzna-

czenia dla najbardziej zasłużonych działa-

czy naszego Towarzystwa, przede wszyst-

kim tych osób, które od samego początku, 

bez przerwy, przez dwie dekady pracują 

społecznie dla naszej małej ojczyzny.   

Pan Andrzej Sikora zajmujący się 

z ramienia gminy stroną internetową RTP 

poinformował o nowym adresie, pod któ-

rym można znaleźć numery archiwalne 

RTP: www.powislelubelskie.pl . 

Zgłosił także wniosek aby nasze Towarzy-

stwo formalnie wystąpiło do władz gminy 

o uratowanie historycznej remizy strażac-

kiej w Wilkowie.  Budynek ten mógłby 

być przeznaczony dla organizacji pozarzą-

dowych, stać się miejscem spotkań, wy-

staw, miejscem prezentacji historii Powiśla 

(muzeum ewentualnie izba pamięci). 

Na pierwszym posiedzeniu nowe-

go Zarządu, po podziale funkcji, rozpa-

trzono kandydatury do nagrody RTP za rok 

2014. Po dyskusji uznano jednogłośnie, że 

nagrodę RTP za rok 2014 otrzyma prof. 

Wiktor Z. Łyjak za niezwykle pogłębione, 

krytycznie opracowane badania archiwalne 

południowej części Powiśla lubelskiego. 

Termin wręczenia nagrody (medalu i dy-

plomu) zostanie ustalony później. 

VI Walne Zgromadzenia Regio-

nalnego Towarzystwa Powiślan można 

uznać za wyjątkowe ze względu na wysoką 

frekwencję, podjęte decyzje ale także sym-

patyczny klimat wokół naszego Towarzy-

stwa. Na internetowym zawiadomieniu o 

Walnym Wyborczym Zgromadzeniu RTP 

odnotowano ponad 300 „wejść”. 
 

Wojciech Włodarczyk 

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

Nagroda RTP za rok 2014 dla prof. Wiktora Z. Łyjaka 
 

Nowy Zarząd RTP (zob. wyżej) na swoim pierwszym po ukonstytuowaniu się posiedzeniu w dniu 18 stycznia br. przyznał 

nagrodę Regionalnego Towarzystwa Powiślan za rok 2014 panu prof. Wiktorowi Z. Łyjakowi za opracowanie materiałów archiwal-

nych z początku XIX wieku folwarków Głodno, Braciejowice i Kępa Gostecka oraz wsi Braciejowice i Zakrzów (w niniejszym nume-

rze są to dodatkowo: folwark Głodno oraz wsie Głodno i Niedźwiada). Publikowane archiwalia wyznaczają nową jakość w naszych 

badaniach dziejów naszego regionu. Zwróciliśmy się do laureata o krótki tekst przybliżający czytelnikom „Powiśla Lubelskiego” jego 

działalność i więzy z naszym regionem. 
 

Poproszono mnie bym napisał o 

swoich związkach z Powiślem Lubelskim. 

Znając moje wyczyny w zakresie objętości 

dostarczanych tekstów, zastrzeżono, by 

były to najwyżej dwie strony, wraz z foto-

grafiami. Rozumiejąc tę troskę, gdyż „Po-

wiśle Lubelskie” nie powinno stawać się 

trybuną wystąpień rodzinnych, proszę o 

wyrozumiałość, gdyż rodowód swojej 

gałęzi Łyjaków doprowadziłem do około 

1750 roku. Zacznijmy jednak od końca. 

Mój Ojciec Zygmunt urodził się 

na Kępie Gosteckiej, służył w wojsku, a 

jako felczer w stopniu podoficera skiero-

wany został do Skierniewic. Tam poznał 

moją Mamę - Marię, która mając 21 lat 

była już absolwentką Uniwersytetu War-

szawskiego, gdzie studiowała historię 

sztuki. Rodzice Mamy pochodzili z drob-

nej szlachty, Dziadziuś - Jan (Polak z Li-

twy), legionista Piłsudskiego, był kapelmi-

strzem orkiestry wojskowej, a Babcia Ja-

dwiga reprezentowała mazowiecki ród 

Karaszewskich. Karaszewscy to znakomita 

rodzina - Jan, doc. dr w zakresie geologii 

(brat Babci), jako pierwszy odkrył w Pol-

sce ślady dinozaurów, czym sprawił nie-

mały kłopot luminarzom nauki twierdzą-

cym z całą mocą, że takich gadów u nas 

nie było. Inny kuzyn - Stefan Karaszewski, 

żołnierz kampanii wrześniowej, otoczony 

przez Niemców w Moszczenicy pod Piotr-

kowem Trybunalskim, zanim zginął śmier-

cią samobójczą, własnoręcznie zniszczył 

kilka czołgów. Czyn bohatera upamiętnio-

no pomnikiem. 

Urodziłem się w Skierniewicach 1 

czerwca 1954 r. nieświadomie czcząc 

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Rodzice 

nie chcieli ryzykować przyjścia na świat 

kolejnego geniusza - zostałem jedynakiem. 

Moim ojcem chrzestnym miał być brat 

ojca - Wiesław, lekarz medycyny, wsła-

wiony później Sanktuarium na Kępie Go-

steckiej, lecz sprawił mi zawód i nie doje-

chał na uroczystość do Skierniewic. W 

jego zastępstwie wystąpił brat Mamy - 

Jerzy Anacki, księgowy. Imiona - Wiktor 

Zygmunt odziedziczyłem po Dziadku i 

Ojcu. 

W 1955 r. mieszkaliśmy już we 

Wrocławiu, Ojciec podjął studia weteryna-

ryjne na Akademii Rolniczej. W lecie 

wożono mnie na Kępę Gostecką. Podróż 

była długa i pasjonująca: najpierw pocią-

giem do Nałęczowa, później wąskotorów-

ką do Opola Lubelskiego, a dalej - jak 

popadło - do Kamienia lub Braciejowic, 

skąd już pieszo na Kępę. Pamiętam, że 

obok przystanku autobusowego w Bracie-

jowicach mieszkał bardzo sympatyczny 

Pan, osiadły tutaj w wyniku Akcji Wisła. 

Mój Dziadzio Wiktor mówił na niego - 

Sieroża. Zostawialiśmy u niego bagaże, a 

po przybyciu na Kępę, Ojciec siadał na 

najlepszy z rowerów (oczywiście produkcji 

http://www.powislelubelskie.pl/
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radzieckiej) i jechał po nasze rzeczy. Bio-

rąc pod uwagę wakacyjne przyjazdy, naj-

pierw z Wrocławia, a później z Rzeszowa, 

sądzę, że na Kępie spędziłem więcej niż 

jeden rok dziecięcego życia. 

Patrząc z Kępy, z oddali fascynu-

jąco prezentowały się bryły soleckich 

świątyń. Tam właśnie udawaliśmy się do 

kościoła, oczywiście nie całą rodziną, gdyż 

trzeba było pilnować schedy i doglądać 

żywego inwentarza. Były to prawdziwe 

wyprawy: najpierw drogą do wału, często 

przez niezmierne błota, później już górą, 

suchą nogą po dużym wale i dalej po ma-

łym wale, w kierunku przewozu. Te błota 

były istną kępską zmorą, a pamiętam, gdy 

w ramach szarwarku gospodarze budowali 

cementową drogę, która w przyszłości 

miała być pokryta asfaltem, Pan Stasik 

powiedział do mnie (gdyż szczytną pracę 

społeczną odrabiałem tego dnia w zastęp-

stwie Dziadka), że drogę tę buduję także 

dla siebie, gdyż będę jeździł po niej tak-

sówką. Taksówką nazywano w tych stro-

nych samochód osobowy, a jego rzadkie 

pojawianie się skłaniało ciekawych do 

odbywania biegu z podwórka bądź chałupy 

w kierunku drogi, by zobaczyć, do kogóż 

to ktoś przyjechał. Nie myślałem wówczas 

o własnej taksówce, a nawet uważałem 

taką myśl za abstrakcyjną, lecz już nieba-

wem miało się okazać, że Pan Stasik miał 

rację. Kontynuując marsz w kierunku Sol-

ca, po lewej stronie zostawała tak zwana 

Korea (kto mógł przypuszczać, że po la-

tach nagram w prawdziwej Korei Połu-

dniowej dwie płyty CD). Przez Wisłę 

można było przeprawić się łodziami (py-

chówkami) lub jednym z dwóch promów 

funkcjonujących na żagiel lub na podob-

nych zasadach jak łodzie. Przewoźnikiem i 

właścicielem jednej łodzi był brat mojego 

Dziadzia - Józef Łyjak. Po drugiej stronie 

Wisły cumowano na Kłudziu - dawnym 

przedmieściu niegdysiejszego miasta Sol-

ca. Stamtąd można było iść „pod lądem”, 

wzdłuż rzeki Krępianki, a gdy woda była 

zbyt wysoka - drogą na górze stromego 

urwiska. Marsze „pod lądem” były dla 

mnie fascynujące, gdyż wśród wapiennych 

osuwisk można było znaleźć części kopal-

nych zwierząt - mam kilka takich skamie-

lin w swojej kolekcji. W zimie zdarzało 

się, że Wisła zamarzała i można ja było 

przebywać pieszo, patrząc bacznie na 

oznaczenia, by nie wejść na cienki lód lub 

nie wpaść do przerębli. 

Jako dziecko nie zaprzątałem so-

bie głowy pochodzeniem rodu Łyjaków. 

Wiedziałem, że Dziadzio urodził się na 

Kępie Gosteckiej, a Babcia - Julianna z 

domu Lemiech, będąc od wczesnych lat 

sierotą, wychowała się wraz z siostrą u 

kuzynostwa Długoszów na Kępie Solec-

kiej. Dopiero niedawno, prowadząc kwe-

rendy archiwalne w obrębie akt metrykal-

nych parafii choteckiej i soleckiej, zaczą-

łem odnotowywać wszystkich napotka-

nych Łyjaków. Mogłem przy tym stwier-

dzić, że Łyjakowie nie pochodzą z Kępy 

Gosteckiej, lecz trafili tutaj dopiero przed 

125 laty. 
 

 
 

Autor od najmłodszych lat obracający się w 

odpowiednim towarzystwie 
 

Pierwszym takim Łyjakiem (mo-

im Pradziadkiem), był  Szymon, ur. 12 

października 1865 r. w Polu Jarontowskim. 

Jako mieszkaniec Kępy Gosteckiej zawarł 

on 9 lutego 1891 r., w Solcu, związek 

małżeński z Agnieszką ze Smyrgałów, 

panną liczącą 19 lat, urodzoną i zamiesz-

kałą na Kępie Gosteckiej, córką Wojciecha 

i Elżbiety z domu Maryniak. Ich najstar-

szym synem był Józef, urodzony 31 paź-

dziernika 1891 r. i następnego dnia 

ochrzczony w Solcu. Gdy konfrontowałem 

datę ślubu z dniem i miesiącem urodzenia 

Józefa, przypomniałem sobie o tym, co 

mówił mi mój Dziadzio, choć w tym wy-

padku sytuacja żadną miarą nie wskazuje 

na takie okoliczności. W tamtych realiach, 

było w dobrym tonie, jeżeli pan młody 

prowadził do ołtarza pannę z zaokrąglo-

nym brzuszkiem - mówiono o nim wów-

czas, że jest zuchowaty. Jeżeli natomiast 

mijały miesiące i lata, a młodzi nie mogli 

doczekać się potomstwa, szeptano po ką-

tach, że małżonek jest niezdatni. Rozumu-

jąc takimi kategoriami, Szymon Łyjak był 

bezsprzecznie zdatni, co zaowocowało 

liczną rodziną mieszkającą w kraju i za 

granicą. 

Szymon Łyjak urodził się w Polu 

Jarontowskim w parafii choteckiej. Można 

zauważyć, że po drugiej stronie Wisły na 

takiej wysokości znajdowały się Jaronto-

wice, Okrągły Dół i Nierupce (pod Za-

krzowem), należące do Powiśla Lubelskie-

go. W świetle badań genealogicznych 

okazało się, że Łyjakowie z mojej linii 

zasiedlali Pole Jarontowskie już w połowie 

XVIII wieku. Nie wiadomo, jak było 

wcześniej. Akta metrykalne parafii Chot-

cza zachowały się dopiero od 1810 r., co 

uniemożliwia prowadzenie przedmioto-

wych prac badawczych. 

W archiwach państwowych i ko-

ścielnych spotykam wielu entuzjastów, 

którzy chcą dowiedzieć się czegoś o prze-

szłości swoich rodzin. Często w takich 

przypadkach, dowiadując się od obsługi, 

że jestem profesorem, zwracają się do 

mnie o pomoc, szczególnie wówczas, gdy 

trzeba odczytać i przetłumaczyć zapisy 

sporządzone w języku łacińskim bądź 

rosyjskim, a niekiedy nawet „odtajnić” 

szpetnie nabazgrane wyrazy odnotowane 

po polsku. Służę im zawsze pomocą, gdyż 

radość sprawia mi to, że prawdziwi Polacy 

nie wstydzą się swoich korzeni. Mając to 

właśnie na względzie, mniemając przy 

tym, że wszyscy Czytelnicy „Powiśla Lu-

belskiego” przejawiają takie zainteresowa-

nia i tylko kwestii czasu należy pozostawić 

ich poszukiwania własnego rodowodu, 

wskażę, z jakimi efektami doszedłem do 

najgłębszych korzeni chłopskiego rodu 

Łyjaków. 

Najstarszym Łyjakiem, o jakim 

udało się zasięgnąć informacji, był Jan 

Łyjak, gospodarz zamieszkały w Polu 

Jarontowskim, zmarły 16 października 

1830 r. w wieku 80 lat, zatem urodzony 

około 1750 roku. Jego żoną była Elżbieta z 

Madejów, zmarła w wieku 90 lat, w Polu 

Jarontowskim, 13 lipca 1843 roku. 

Wśród ich potomstwa był Tomasz 

Łyjak, urodzony 19 grudnia 1806 r. w Polu 

Jarontowskim. W wieku 19 lat, 7 lutego 

1825 r. poślubił on pannę Petronelę Figu-

równę (ur. 23 maja 1806 r.), córkę Kazi-

mierza Figury i Elżbiety z Bielów, gospo-

darzy w Baranowie, w parafii choteckiej. 

Wiadomo, że Petronela Łyjak zmarła 30 

października 1849 r., a 7 stycznia 1850 r. 

Tomasz Łyjak powtórnie ożenił się z Anną 

z Mazurów, urodzoną w Białobrzegach, 

wdową po Jakubie Krupie, zmarłym w 

Woli Soleckiej 5 sierpnia 1847 roku. To-

masz Łyjak zmarł 7 maja 1854 r. w Polu 

Jarontowskim. 

Franciszek Łyjak przyszedł na 

świat w Polu Jarontowskim 9 września 
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1832 r., jako syn Tomasza i Petroneli z 

Figurów. Przed 1857 r. ożenił się z Salo-

meą z Kłosowskich, gdyż 25 czerwca tego 

roku ochrzczono ich córkę Ludwikę. W 

aktach choteckich nie natrafiłem na odno-

śny akt ślubu, wobec czego należy żywić 

nadzieję, że wpisano go do ksiąg którejś z 

okolicznych parafii i kwestią czasu jest 

odkrycie tego przekazu. Syn Franciszka i 

Salomei - Szymon, ur. 12 października 

1865 r. był właśnie tym, który jako pierw-

szy z Łyjaków zawędrował na Kępę Go-

stecką.  

Konkludując, można bez trudu 

ustalić, że moja gałąź Łyjaków wywodzi 

się z nadwiślańskiego Pola Jarontowskiego 

(dziś miejscowość nosi nazwę Jarentow-

skie Pole), a wylew Wisły z 1813 r. spra-

wił, że inni Łyjakowie, np. z Baranowa, 

znaleźli się po drugiej stronie rzeki. Nie 

trzeba było wielu lat, by rodzina straciła 

świadomość łączących ją więzi na tyle, że 

zdarzały się Łyjakowe związki małżeńskie, 

gdzie oboje młodzi nosili nazwisko Łyjak. 

Zostawiając ów wątek, przypomnę, że jak 

świadczą o tym akta małżeństw parafii 

soleckiej, przynajmniej od 1891 r. mój 

Pradziad Szymon mieszkał na Kępie Go-

steckiej, co bezdyskusyjnie dowodzi 125-

letnich więzi Łyjaków z tymi okolicami i 

jest odpowiedzią na pytanie, jakie to 

związki łączą z Powiślem Wiktora Zyg-

munta Łyjaka, autora tego tekstu. 

Dziadzio Wiktor starał się dbać o 

moją edukację. Gdy miałem już 5 lat, 

zmarł na Kępie Soleckiej kuzyn Długosz, u 

którego wychowywała się moja Babcia. 

Pogrzeb trwał cały sierpniowy dzień: prze-

prawa przez Wisłę, marsz do kościoła w 

Solcu, Msza św., obrzędy na cmentarzu 

Św. Barbary, powrót, a potem przyjęcie 

zwane stypą. Namówiłem wówczas Dzia-

dzia, by dał mi skosztować (wielokrotnie) 

serwowany przy takiej okazji alkohol. 

Miało to dla mej przyszłości skutek zba-

wienny, choć spotkało się z burzliwą dez-

aprobatą Ojca. Jest oczywiste, że alkohol 

niszczy szare komórki. Z perspektywy lat 

wydaje mi się, że tego właśnie dnia alko-

hol pokonał drzemiące we mnie szare 

komórki odpowiedzialne za lenistwo, opie-

szałość i inne brzydkie i grzeszne rzeczy. 

Jako nowy człowiek pomagałem w pra-

cach polowych (wkrótce umiałem orać, 

kosić kosą, wiązać snopki), słowem, włą-

czałem się czynnie do wszelkich prac wiej-

skich. Szybko przyswoiłem sobie powi-

ślańską gwarę, co każdorazowo spotykało 

się z dezaprobatą moich Rodziców - czasy 

towarzysza Gomułki nie sprzyjały takim 

atawizmom - według nauk Stalina tworzo-

no nowego, świadomego człowieka na 

miarę tamtych strasznych czasów, a wszel-

kiego rodzaju naturalny folklor pozostawał 

w złym tonie. 

Dziadzio Wichtór Łyjok (gdyż tak 

na Kępie wymawiano jego imię i nazwi-

sko, a On sam nigdy nie powiedział ina-

czej, czym do szewskiej pasji doprowadzał 

mojego wykształconego Ojca) kochał 

swego wnusia - imiennika. Często wyrażał 

troskę o to, bym nie skończył gorzej, niż 

jego synowie - doktory. Podczas letnich 

zabaw tanecznych odbywanych w budynku 

szkoły na Kępie Gosteckiej, myląc czuj-

ność Babci udawałem się z Dziadziusiem 

do bufetu usytuowanego po drugiej stronie 

drogi. Dziadzio - na dobry początek - na-

bywał ćwiartkę ciepłej wódki, do tego 

jakąś wędlinę, polewał do kieliszków (lub 

musztardówek) i wymawiał pod moim 

adresem sakramentalne słowa: Wnusiu, 

zebyś sie dobze ucył. Wódkę popijaliśmy 

orynżadą. Ten szlachetny gest zaowocował 

później w innym wymiarze, gdyż nauka w 

rozumieniu szkolnym była dla mnie czymś 

obrzydliwym i nie do przyjęcia. Finalizu-

jąc wątek moich ożywionych kontaktów z 

Kępą Gostecką, skończyły się one wraz z 

przeprowadzką do Warszawy. Wcześniej, 

w Rzeszowie, niebawem po rozpoczęciu 

nauki w liceum i średniej szkole muzycz-

nej, jadąc na rowerze nie dostrzegłem 

hamującej ciężarówki z przyczepą i o jej 

krawędź rozciąłem sobie skórę na głowie. 

Działo się to obok apteki, gdzie udzielono 

mi pierwszej pomocy, a na pogotowiu 

chirurg zszył mi ranę, po czym wysłano 

mnie do domu. Oczywiście pieszo, gdyż 

społeczeństwo socjalistyczne miały two-

rzyć silne jednostki. Kto wie, czy ów incy-

dent nie był dla mnie zbawienny w skut-

kach: od tego czasu poświęciłem się for-

sownym ćwiczeniom na organach, co po 

latach doprowadziło mnie, jako pierwsze-

go w Polsce, do Złotej, później Platynowej 

Płyty, która po zmianie kryteriów jest 

Podwójną Platynową Płytą, w dodatku za 

nagrania utworów Johanna Sebastiana 

Bacha. 

Sakramentalne słowa Wnusiu, ze-

byś sie dobze ucył, miałyby sens wówczas, 

gdyby szkołę przystosowano do kształce-

nia jednostek wybitnych. Pamiętam, co do 

dziś napełnia mnie grozą, warszawskie X 

Liceum Ogólnokształcące im. Królowej 

Jadwigi, gdzie jakiś potwór pytał mnie o 

gleby w Boliwii, a np. na temat produkcji 

stali trzeba było recytować dane z Roczni-

ka Statystycznego. Twierdzę wszem i wo-

bec, że tak prowadzony proces edukacyjny 

wywiera odwrotny skutek na zawsze po-

zbawiając uczniów inicjatyw intelektual-

nych. Trzeba nie lada sprytu, by przyjmu-

jąc postać przetrwalnikową dotrwać do 

matury, a później poradzić sobie z tym 

egzaminem. Mnie się to jakoś udało, lecz 

dotąd nie rozumiem, dlaczego np. woda to 

H2O, skoro są to dwa gazy - gdzie jest to 

mokre, pod postacią jakich literek się kry-

je, tego nikt nie był mi w stanie wytłuma-

czyć. Podobnie było później z innymi 

naukami, szczególnie ścisłymi, a także 

filozofią, socjologią, których organicznie 

nie cierpię. Po półrocznym pobycie w X 

LO zostałem uczniem znakomitego war-

szawskiego Liceum Muzycznego, a jako 

jego pierwszy absolwent klasy organów, w 

formie najwyższego wyróżnienia, zagra-

łem w Filharmonii Narodowej koncert z 

orkiestrą. Miałem wówczas 19 lat. 

Wyższe studia w klasie znakomi-

tości polskiej organistyki, Profesora Jo-

achima Grubicha, liczne koncerty w kraju i 

za granicą, praca w charakterze organisty, 

w tym także w warszawskim kościele p.w. 

Św. Krzyża, gdzie m.in. grałem podczas 

Mszy św. emitowanych „na żywo” przez 

Polskie Radio, co przełożyło się na ponad 

170 transmisji sprawiając, że od 9
00

 do 

10
00

 byłem obecny niemal w każdym, nie 

tylko polskim domu, przyniosły mi roz-

głos, lecz także skłoniły do refleksji, że w 

młodym wieku osiągnąłem już wszystko w 

dziedzinie muzycznej. Stojąc niejako przy 

ścianie, postanowił zająć się drugą frapują-

cą mnie dziedziną - historią. 

Historyków mamy wielu, lecz 

moim zamiarem było wyciągnięcie na 

światło dzienne prawdziwych dziejów 

polskiego budownictwa organowego. Za-

rabiając wcale niezłe pieniądze mogłem 

finansować prace badawcze w różnych 

archiwach i bibliotekach. Byłem przy tym 

wyznawcą i żywym przykładem tezy gło-

szonej przez nieodżałowanej pamięci Ks. 

Prof. zw. dr hab. Stanisława Librowskiego, 

zaklętej w święte słowa: do nauki biedni 

niech się nie pchają. W 2002 r., w Instytu-

cie Sztuki PAN obroniłem rozprawę pt. 

„Organy w Diecezji Płockiej od XIV wie-

ku do 1818 roku”, napisaną pod kierun-

kiem Prof. zw. dr hab Jerzego Kowalczy-

ka, uzyskując tytuł doktora nauk humani-

stycznych. W tym czasie miałem już ze-

brane materiały do książki habilitacyjnej, 

lecz uzyskanie tego stopnia wiązało się z 

kilkuletnimi zabiegami. Wreszcie w Cen-

tralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

postanowiono, że wobec tematyki publika-

cji: „Organy w kościołach ewangelickich 

w Królestwie Polskim w latach 1815-

1864”, w której wykazałem się umiejętno-

ścią transkrypcji rękopiśmiennych tekstów 

niemieckich pisanych minuskułą i udo-

wodniłem związki łączące budownictwo 

organowe w Królestwie ze Śląskiem, naj-

lepszym miejscem do przeprowadzenia 

przewodu będzie Uniwersytet Wrocławski. 
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Po pomyślnych recenzjach i kolokwium 

uzyskałem 12 marca 2008 r. stopień dokto-

ra habilitowanego w zakresie wiedzy o 

sztuce. Otworzyło mi to drogę do dalszej 

kariery pedagogicznej i naukowej. W tym 

samym roku uzyskałem stanowisko profe-

sora na Uniwersytecie Jana Kochanow-

skiego w Kielcach i powierzono mi kiero-

wanie Zakładem Historii, Teorii i Edukacji 

Muzycznej w ramach Instytutu Edukacji 

Muzycznej. Pracuję tam do dzisiaj i cieszę 

się, że jednym z moich magistrantów jest 

Pan Kamil Jóźwik, organista solecki, któ-

rego namówiłem do podjęcia trudu stu-

diowania w tej dość odległej od Solca 

uczelni. 

Zmiana wizerunku, z muzyka na 

humanistę, wielokrotnie wprawia mnie w 

stan wesołości, zdarzają się bowiem osoby, 

które podchodząc do mnie po koncertach 

proszą o przekazanie pozdrowień temu 

drugiemu Wiktorowi Z. Łyjakowi (czasa-

mi mówią, że ojcu), który pisze takie cie-

kawe artykuły. Tłumaczę wówczas, że mój 

Ojciec był lekarzem weterynarii i history-

kiem wojskowości w stopniu doktora habi-

litowanego i pułkownikiem, a autorem 

wskazywanych pozycji jestem ja. Może 

jest w tym trochę mojej winy, gdyż gram 

koncerty jako Wiktor Łyjak, a pisząc uży-

wam imienia Wiktor i inicjału Z. przed 

nazwiskiem. Tłumaczę to w ten sposób, że 

mój Dziadziuś Wiktor także umiał pisać i 

nie chciałem, by niesłusznie przypisywano 

mu moje teksty. Przyznam, że rzeczywi-

ście, moja wielostronna działalność może 

stanowić niejaki problem dla postronnych 

osób, gdyż opublikowałem dotąd ponad 

120 artykułów i książek, co muzykom 

(nawet najlepszym) nieczęsto się zdarza. 

Podczas wieloletnich kwerend ar-

chiwalnych znajdowałem różne przekazy, 

których opracowanie odkładałem na póź-

niej. Było tak również z materiałami doty-

czącymi Powiśla Lubelskiego, do czasu, 

gdy mój młodszy Przyjaciel, Dr Marcin 

Zgliński, wykładowca na ASP oraz redak-

tor naczelny Katalogu Zabytków Sztuki w 

Polsce w Instytucie Sztuki PAN, skontak-

tował mnie z Panem Prof. Wojciechem 

Włodarczykiem. Wystarczyła jedna kawa i 

oto macie Państwo cykl artykułów, których 

pisanie sprawia mi ogromną satysfakcję. 

Czuję przy tym, że jestem wśród „swoich” 

i „bez pudła” trafiam w miejscowe ocze-

kiwania, choć tematyka jest niełatwa. 

Obok tego pracuję nad kilkoma książkami, 

z których najwięcej miejsca zajmie trzy-

tomowa praca o Solcu nad Wisłą, stolicy 

powiatu w latach 1810-1842. Znajdą się w 

niej także wątki powiślańskie, bo przecież 

nie da się oddzielić naszej wspólnej historii 

splecionej nie tylko tęczą obubrzeżnej sagi 

rodu Łyjaków, lecz także mostem, którego 

powstanie jeszcze bardziej uświadomi nam 

tę jedność. 

Zdarza się, że usunięcie słupów 

granicznych, wyschła rzeka czy zanikły 

potok sprawiają niejakie zakłopotanie, 

gdyż nie wiadomo, w jaki sposób zacho-

wać się wobec nowych okoliczności. Most, 

którego - da Bóg - doczekamy się wreszcie 

wiosną tego roku, a przede wszystkim 

świadomość odwiecznej zmienności biegu 

wiślanych nurtów, może sprawić niejedną 

przemianę w naszej świadomości. Już teraz 

warto zmierzyć się z myślą, że korzenie 

rodowe wielu naszych Czytelników skry-

wają zamierzchłe głębie przeszłości pozo-

stającej po drugiej stronie wielkiej i kapry-

śnej wody. Znajdowanie takich związków 

rodzinnych uświadomi nam jeszcze moc-

niej, że stanowimy jedną wielką, wspaniałą 

i spokrewnioną ze sobą polską społeczno-

ścią. 
 

Wiktor Z. Łyjak
 

  
 

Przy stole gry organów Bazyliki katedralnej w Łowiczu. Zdjęcie po lewej: wśród Przyjaciół, od lewej Prof. Piotr Paleczny, Pani Karolina Nadolska, 

pianistka, asystentka Prof. Piotra Palecznego, w środku autor, po prawej stronie mec. Małgorzata Łyjak, żona autora, a dalej wielbiciel muzyki  

poważnej Jerzy Kolanowski, osobisty sekretarz Prof. Piotra Palecznego. 

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

Joanna Kowalska wójtem gminy Wilków 
 

Lat 46. Wieloletni pracownik administracji samorządowej. Absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie. Studia podyplo-

mowe na kierunku rachunkowość i finanse. Przez dwie kadencje Radna Rady Gminy Wilków. Działaczka społeczna, członek Rady 

Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. 

To informacje zamieszczone w oficjalnym cv obecnej Pani Wójt Gminy Wilków. W rozmowie z przedstawicielem Redakcji 

pani Wójt przedstawiła nieco więcej szczegółów. Oto co powiedziała: „Urodziłam się, i wychowywałam na terenie tutejszej Gminy, 

Jestem więc rodowitą powiślanką. Od lat z uwagą obserwowałam to co dzieje się na terenie naszej Gminy; jak żyją mieszkańcy, i jak 

ona się przeobraża. Prowadząc własne gospodarstwo rolne doświadczyłam wszystkich problemów z którymi borykali się i nadal bo-

rykają tutejsi rolnicy. Przez dwie kadencje, uczestniczyłam w pracach Samorządu Terytorialnego, jako Radna Rady Gminy, zdobywa-

jąc przy tym wiele cennego doświadczenia. W czasie pracy w Starostwie Powiatowym miałam możliwość porównania zmian jakie 

dokonują się w naszej gminie z innymi gminami Lubelszczyzny, i nie tylko… Właśnie te porównania stały się jednym z zasadniczych 
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powodów do mojej decyzji o kandydowaniu na urząd Wójta. Nie chcę żyć gorzej niż mieszkańcy innych gmin. Chcę aby nasza gmina 

i jej mieszkańcy w pełni korzystali z udogodnień i ulepszeń, które w innych gminach funkcjonują od lat. Są standardem, My zaś zosta-

liśmy daleko w tyle. Chcę zmienić oblicze gminy dla jej mieszkańców, a pośrednio i dla siebie, wierząc że przy pomocy Samorządu i 

współpracy z mieszkańcami zamiary swe zrealizuję.” 

Redakcja 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktywni Seniorzy – integracja, zabawa, wypoczynek 
 

 
 

Członkowie Klub Seniora z Wilkowa podczas występu w sali widowiskowej Zespołu Szkół w Potoku-Stany.  

Pierwsza z lewej Zofia Markiewicz – prezes Klubu Seniora. Przed mikrofonem Maria Czupyt 
 

 Klub Seniora w Wilkowie syste-

matycznie realizuje główny cel stowarzy-

szenia jakim jest integracja działających na 

terenie gminy stowarzyszeń i współpraca z 

zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami spoza 

terenu gminy. 

 W minionym roku braliśmy mię-

dzy innymi czynny udział w święcie ziół w 

Dobrem, w chmielakach w Rogowie, gdzie 

oprócz występu naszego zespołu śpiewa-

czego uczestniczyliśmy, z sukcesami, w 

konkursie na Miss Chmielaków!, w kon-

kursach na potrawy, w których można 

wykorzystać chmiel. 

  W sierpniu 2014 r. zrealizowali-

śmy nasze zamierzenia sprzed trzech lat, 

które przekreśliła powódź. Zaprosiliśmy 

do nas zaprzyjaźniony z nami Klub Senio-

ra z Potoka Wielkiego, którego działalność 

była dla nas wielką inspiracją i zmotywo-

wała nas do działania. Zorganizowaliśmy 

gościom z Potoka Wielkiego rekonesans 

po całej gminie. Podziw wzbudził  w nich 

widok ze Skarpy Dobrskiej, spacer po 

nowych wałach przeciwpowodziowych 

wywołał zdumienie i niedowierzanie iż 4 

lata wstecz była tu wielka woda. Odwie-

dziliśmy z gośćmi Grodzisko w Żmijowi-

skach gdzie wysłuchaliśmy interesującej 

prelekcji o historii tego miejsca pani Kata-

rzyny Tajer. Podsumowaniem tej wizyty 

było wspólne spotkanie z naszymi wła-

dzami i członkami Klubu Seniora w 

Dworku Przepiórka. W rewanżu zostali-

śmy zaproszeni w październiku do Potoka 

Wielkiego na Dzień Seniora. 

 W sali widowiskowej Zespołu 

Szkół w Potoku-Stany miała miejsce wzru-

szająca, pełna wzajemnej życzliwości 

uroczystość, w której udział wzięły 

wszystkie stowarzyszenia z gminy Potok 

Wielki, kapłani, władze gminy, przedsta-

wiciele władz wojewódzkich. Nasz Klub 

Seniora prezentowało dwudziestu człon-

ków, towarzyszył nam ówczesny wójt G. 

Teresiński. 

 Program artystyczny przygotowa-

ła młodzież tamtejszego Zespołu Szkół. 

Pięknie prezentowała się w strojach regio-

nalnych. Uczniowie zaprosili seniorów z 

Wilkowa do wspólnej zabawy, łamiąc w 

ten sposób bariery wieku, sprawności i 

umiejętności tanecznych. W znakomitych 

humorach wracaliśmy do domu, wspomi-

nając z sympatią seniorów z Potoka Wiel-

kiego i wszystkich, którzy nas gościli. 

W listopadzie, kilkunastoosobowa 

grupa seniorów z naszego klubu odpoczy-

wała i korzystała przez ponad tydzień, z 

uroków Zakopanego i okolic. 

Na rok 2015 mamy równie ambit-

ne i ciekawe plany. 

 
Grażyna Jarska  

z-ca prezesa Klubu Seniora  
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X Warsztaty Archeologii Doświadczalnej w Żmijowiskach 
 

Tradycją stało się uczestnictwo Klubu Seniora z Wilkowa w warsztatach organizowanych na terenie grodziska w Żmijowi-

skach. Dnia 26 lipca 2014 r. wzięliśmy udział w Warsztatach Archeologii Doświadczalnej w Żmijowiskach. W trakcie warsztatów 

realizowany był program edukacyjny „Tradycja smaku”, kierowany do seniorów. Dofinansowany został przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu: Warsztaty edukacyjne w Muzeum Nadwiślańskim. W trakcie warsztatów Pani Hanna 

Lis odtwarzała słowiański jadłospis oraz sposoby przygotowania pożywienia. Tego dnia, na blaszce bez tłuszczu, smażyła „zielone 

bliny” (placki z posiekanymi ziołami: mleczem, rdestem, babką lancetowatą, bluszczem kurdybankiem, gwiazdnicą i kwiatami czar-

nego bzu). Ten oryginalny przysmak bardzo nam smakował. Pani Marta Wasilczyk uczyła w jaki sposób ulepić z gliny naczynie tech-

niką wczesnośredniowieczną: z wałeczków, obtaczając naczynie na kole wolnoobrotowym. Pan Dariusz Sadło prezentował wytwa-

rzanie łuków, włóczni, strzał oraz techniki miotania oraz strzelania z łuku. Pan Artur Bokła zaprezentował tradycyjne techniki wytwa-

rzania ognia za pomocą ręcznego świdra i łuku ogniowego. Dla chętnych były ćwiczenia praktyczne. Członkinie Klubu Seniora przy-

gotowały pierogi z grochu, kapusty, soczewicy i sera, które szczególnie smakowały organizatorom warsztatów. 

W przygotowaniu artykułu pomocą służyła pani Katarzyna Tajer – asystent muzealny.                               Grażyna Jarska 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Narodowe  Czytanie 
Parafia Rzymskokatolicka w Wilkowie p.w. Św. Floriana i Św. Urszuli i Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie zorgani-

zowały dla mieszkańców Gminy Wilków Narodowe Czytanie. W przesłaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komo-

rowskiego było zaproszenie do uczestnictwa w III edycji Narodowego Czytania i do lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. 

W niedzielę 7 września 2014 roku w Kościele Parafialnym w Wilkowie między mszami świętymi odbyło się czytanie frag-

mentów „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W akcji wzięła udział młodzież gimnazjum publicznego w Wilkowie, nauczyciele, bibliote-

karze, seniorzy, regionaliści z terenu Gminy Wilków. 
 

Katarzyna Szast, Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wiatr północny 
 

Po prostu nie chce się wierzyć. Bo 

co ten stary Koźmian wypisuje? Przecie-

ram zmęczone lekturą oczy i czytam po raz 

wtóry: Wspaniałe Opola gmachy. Czyżby 

tu, w pobliżu targowiska, gdzie wiosenną i 

jesienną porą w poniedziałki człowiek 

taple się po kostki w błocie i gdzie jakieś 

wschodnie ludy sprzedają nam na grzbiet i 

siedzenie łachy za dwa grosze; w mieście, 

w którym nie ma ani jednej restauracji z 

prawdziwego zdarzenia, za to rzuca się w 

oczy nadmiar sklepów meblowych z gra-

tami tak niemożliwymi, jakbyśmy byli 

plemieniem koczowniczym, a nie osia-

dłym; gdzie wyć się chce z nudów i jedy-

nym mocniejszym doznaniem jest uczucie 

zawiści na widok nowego samochodu 

sąsiada; gdzie młodzież z krzykiem buntu 

się budzi i z jękiem zawodu zasypia – 

czyżby więc tu, pytam, była w minionym 

czasie jakaś ATLANTYDA?  

 Dla przypomnienia wyjaśniam za 

Platonem (Timaios, Kritias), że Atlantyda 

była wyspą na Oceanie Atlantyckim, leżą-

cą naprzeciwko Cieśniny Gibraltarskiej, 

zamieszkałą przez „najlepszy i najpiękniej-

szy rodzaj ludzi”, którzy stworzyli „wiel-

kie i podziwu godne mocarstwo”, pełne 

„wspaniałych budowli z kamienia białego, 

czerwonego i czarnego” o dachach z „bla-

chy z oryszalku”. Ale ponieważ, jak wie-

my z Biblii i prastarych mitów, „wiele razy 

przychodziła zguba rodzaju ludzkiego” , 

bogowie zatopili Atlantydę, karząc w ten 

sposób jej mieszkańców, których napełniła 

„chciwość niesprawiedliwa i potęga”. 

 Któż wobec tego zamieszkiwał te 

wspaniałe Opola gmachy? Oczywiście nie 

chłopi i nie Żydzi, bo ci pierwsi orali i 

siali, a ci drudzy gnieździli się w nędznych 

opolskich chałupach i kamieniczkach. 

Czytelnicy „Powiśla Lubelskiego” wiedzą, 

że gmachy te były siedzibą Lubomirskich, 

a niektórzy z czytających te słowa potrafi-

liby nawet wymienić imię jednego z nich 

oraz imię jego pięknej „wesołej aż do 

pustoty” małżonki, której mimo całego jej 

piękna paryscy jakobini, całkowicie na nie 

obojętni, zdecydowali się uciąć głowę. 

Rozalia jeszcze żyła i słychać było jej 

zaraźliwy śmiech, gdy przez Opole prze-

jeżdżał w drodze za granicę następca ro-

syjskiego tronu Paweł Piotrowicz, znany 

później pod imieniem cara Pawła I, w tej 

podróży używający wszakże przybranego 

nazwiska hr. von Norden. Przejeżdżając 

wstąpił do Lubomirskich i tu zanocował. 

Rano na odjezdnem, „gdy wsiadał do 

otwartego pojazdu, w dzień, w którym 

zimny i przykry wiatr się zerwał, zapytał 

się, z której strony jest wiatr? Gdy ktoś się 

odezwał: To jest wiatr północny – odrzekł 

z uśmiechem: Chciałbym uczynić go dla 

was pomyślnym.” (Kajetan Koźmian Pa-

miętniki) 

  Nic nie wskazuje na to, że nie 

mówił szczerze. Objąwszy władzę kilkana-

ście lat później, uwolnił przecież z oko-

wów więziennego pohańbienia Kościusz-

kę, Niemcewicza i innych weteranów bi-

twy maciejowickiej. Jednak ten wiatr pół-

nocny, jak zaczął wiać, tak wiał nadal, 

niosąc postępującą zagładę. 

 Na różne bowiem sposoby przy-

chodzi zguba: od ognia, od wody i od 

wiatru. 

 Są wiatry, które obezwładniają, 

czynią człowieka bezsilnym, pozbawiają 

go tchu – należy do nich niewątpliwie 

ciepłe, niekiedy gorące i wilgotne sirocco. 

Są też inne, które chłoszcząc ożywiają, 

dają zastrzyk energii, inspirują do działań, 

również działań niszczących – i do takich 

zalicza się wiatr borealny czyli północny. 

 Czy pod wpływem tego właśnie 

wiatru znajdowała się Rozalia Rzewuska, 

córka owej zgilotynowanej śmiejącej się 

piękności, gdy „przeniosła Opole i Nie-

zdów w obce ręce, z niemałą swoją stratą, 

z większą nierównie dla okolicy”? Otóż na 

pytanie to należy odpowiedzieć twierdzą-

co. Wszystko i wszystkich owiewał ten 

północny wiatr, niszczący gmachy, parki, 

dzieła sztuki, pamiątki rodzinne, warsztaty 

przemysłowe, pola uprawne, uniwersytety, 

świątynie, archiwa, biblioteki, a także 

ludzi, z których część wywiał na obczyznę 

i wywiewa zresztą aż do dzisiaj. Aż doszło 

do takiego spustoszenia, że gdy jestem w 

Warszawie i tęsknię za Powiślem (a zaw-

sze tęsknię za Powiślem, gdy jestem w 

Warszawie), to przyłapuję się na tym, że 
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tęsknię tylko za ziemią, jej zapachem, 

kwitnieniem i zielonością, bo nie ma tam 

żadnych materialnych pomników przeszło-

ści, których utrwalony pod powiekami 

obraz mógłby towarzyszyć mojej tęskno-

cie. Owszem, ostały się jakieś resztki, 

okruszyny, ale wybaczcie, ja nie jestem 

ptaszkiem. Mnie trzeba tamtych wspania-

łych Opola gmachów. 

 Owemu życzeniu pana von Nor-

den nie należało zawierzać. I jego uśmie-

chowi nie należało zawierzać, według 

wskazania arcybiskupa Zygmunta Szczę-

snego Felińskiego (Pamiętniki), że lepsze 

są ich groźby od ich faryzejskich uśmie-

chów. Inny pan von Norden (Aleksander I) 

też miał dobre chęci. A jeszcze inny pan 

von Norden (Aleksander II) dużo obiecy-

wał i również potrafił, kiedy chciał,  

uprzejmie się uśmiechać. Kolejne wciele-

nie pana von Norden (Stalin) to po prostu 

już samo ojcostwo. Wszyscy oni chcieli 

uczynić północny wiatr pomyślnym dla 

Polaków. I uczynili, zmieniając Polskę w 

upiór Atlantydy. 

 Ale powróćmy jeszcze na chwilę 

do Lubomirskich oraz nieszczęsnej, choć 

może bardziej nieszczęśliwej Rozalii Rze-

wuskiej. Otóż jeden z przedstawicieli tego 

możnego i rozkrzewionego rodu, obdarzo-

ny pewnym talentem pisarskim,  wspomina 

w swoich pamiętnikach o wspaniałym balu 

maskowym u książąt Borghese w Rzymie 

w 1866 roku. Była na nim rodowa i towa-

rzyska śmietanka Włoch i Europy. Wśród 

markizów i książąt wymieniony jest też 

Honorato Caetani, „przystojny mężczyzna, 

brunet z siwym kosmykiem” (Józef Lubo-

mirski Historia pewnej ruiny). Matką księ-

cia była Kaliksta, córka Rozalii Rzewu-

skiej, dziedziczki Opola, które za podszep-

tem złych doradców oddała w niegodne 

ręce (Koźmian). Tak oto pomiędzy mło-

dym włoskim księciem a jego polskim 

dziedzictwem rozwarła się przepaść. Do-

kładnie taka sama, jak między potomkami 

Kleniewskich czy Iłłakowiczów a ich po-

wiślańskim dziedzictwem. Europa patrząc 

na wschód może zaledwie domyśla się 

istnienia niegdyś w obszarze obecnego 

spustoszenia wspaniałych Opola gmachów. 

W istocie jednak mało ją obchodzi, że 

istniała tu niegdyś Atlantyda, którą unice-

stwił północny wiatr*. Sami musimy jej 

szukać i ją opisywać. 
 
 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy** 

 
 

 * Według przybliżonych szacun-

ków wartość polskich materialnych i du-

chowych dóbr, które uległy zniszczeniu 

lub grabieży przez wschodniego sąsiada 

tylko w XX wieku kształtuje się na pozio-

mie „ok. 3,14 bln zł, co stanowi kwotę 785 

mld euro” (Dariusz Piotr Kucharski Kosz-

towne sąsiedztwo, „W Sieci Historii”, 2 

stycznia 2015). 

 ** Przepraszam Czytelników za 

moją długą nieobecność. Jeżeli mam wśród 

Was jakichś sympatyków, to Tych zapew-

niam, że nie zapomniałem i tak czy inaczej 

jestem wierny „Powiślu Lubelskiemu”, 

jakkolwiek wciąż nie mogę obiecać, że 

odnajdziecie mnie w każdym numerze. 

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

Powiślańskie dobra benedyktyńskie w dobie kasaty - część 5 
 

Minął 2014 rok, w którym ukaza-

ły się cztery odcinki cyklu traktującego o 

dziejach Powiśla w dobie kasaty benedyk-

tynów z Łysej Góry. Za wcześnie jest 

jeszcze na podsumowanie, gdyż związane 

z tym, niemal niekończące się historie 

splatają się w piękny warkocz wspomnień. 

Problemem, który utrudnia redagowanie 

cyklu jest nadmiar, a nie brak rękopi-

śmiennych materiałów źródłowych. Z ich 

odczytywaniem jest często tak, że nawet 

autor (choć wprawiony w bojach paleogra-

ficznych) godzinami rozważa sens nie-

chlujnych zapisów, gdzie szereg liter skła-

da się w ciąg zygzaków utworzonych z 

liter „m” i „n”, do złudzenia przypomina-

jących „w” i „u”, a nad literą „i” nie wy-

stępują kropki. Radość z pokonania takich 

trudności jest jednak duża, z czym łączy 

się niezbita pewność, że nawet najwięksi 

entuzjaści-amatorzy nie poradziliby sobie z 

dokonywaniem transliteracji dawnych 

tekstów, a to dopiero stanowi klucz do 

uzyskiwania rzetelnych informacji na zaj-

mujące nas tematy. 

W piątym odcinku cyklu, po Bra-

ciejowicach, Zakrzowie i Kępie Gosteckiej 

przyszedł czas na Głodno i Niedźwiadę, 

gdzie także w 1819 roku odnotowano per-

sonalia włościan. Zanim jednak podane 

zostaną ich imiona i nazwiska, warto na-

wiązać do pierwszego odcinka, w którym 

znalazły się m.in. informacje o żywym 

inwentarzu folwarcznym. Z niemałym 

trudem i przy pomocy życzliwych osób 

ustaliłem wówczas, co oznaczały określe-

nia, a w zasadzie swojego rodzaju „przy-

domki” nadawane zwierzętom - koniom i 

krowom. Prowadząc badania nad przeszło-

ścią szpitalnego kościoła w Nowej Słupi, 

gdzie także sprawowali administrację be-

nedyktyni świętokrzyscy, ku memu zasko-

czeniu odnalazłem spis inwentarza liczący 

sobie już niemal 350 lat, do którego wpi-

sano nazwy krów, w kilku wypadkach 

zbieżne z tymi, jakie występowały w po-

wiślańskich dobrach benedyktyńskich w 

1819 roku. Sądzę, że skoro nauka polska 

nie zmierzyła się jeszcze z takim tematem, 

warto ujawnić ten wykaz odnotowany w 

1679 roku: Kosmala czerwona [,] Grani-

cha pstra [,] Sowula pstra [,] Bielicha 

biała [,] Smolicha czarna [,] Kropicha 

pstra [,] Nędzula graniasta [,] Biedruła 

pstra [,] Sadula sada [,] Lysocha pstra. 

Przeróżne Łycochy, Kosmale i Sowule, 

stojąc na powiślańskich łąkach, przez wie-

ki barwiły nizinny krajobraz świadcząc o 

zamożności tutejszych właścicieli i wło-

ścian. 

Nadszedł jednak 1819 rok, a wraz 

z nim wiele zmieniło się na Powiślu. 1 

czerwca do Głodna przybyli komisarze i 

oznajmili zarządcy dóbr klasztornych, 

księdzu Bernardowi Suwalskiemu, że na 

mocy wezwania z 29 maja 1819 r. otrzy-

manego z Komisji Województwa Lubel-

skiego stawili się tutaj, by ustalić termin, w 

którym będą mogli dokonać zajęcia dóbr 

na rzecz funduszu religijnego. Przywołali 

przy tym dekret arcybiskupa i prymasa 

Królestwa Polskiego, Franciszka Skarbka 

Malczewskiego, z 17 kwietnia 1819 roku. 

Co wydaje się nie bez znaczenia, arcybi-

skup Malczewski zmarł następnego dnia 

po podpisaniu tego dokumentu. Do 23 

czerwca, to jest do dnia poprzedzającego 

dokonanie przejęcia mienia klasztornego, 

miał nim zarządzać ksiądz Suwalski, który 

złożył przysięgę, że w wyznaczonym cza-

sie udzieli wszelkich informacji na temat 

majątku i dokumentów związanych z tymi 

dobrami (pełny tekst przekazu znajduje się 

w Aneksie I). 

W związku z planem zajęcia Dóbr 

Głodno wraz z przyległościami, w biurze 

Komisji Województwa Lubelskiego przy-

gotowano projekt do kontraktu ustalając z 

góry, że pierwszymi dzierżawcami, od 24 

czerwca 1819  do 24 czerwca 1820 r., będą 

benedyktyni świętokrzyscy. Ten ze wszech 

miar bezcenny przekaz, którego pełny 

wypis zamieszczono w Aneksie II, wart 

jest szerszego omówienia. 

Koszt dzierżawy określono na 

11122 złotych polskich i 17 groszy, które 

należało wpłacić z góry w trzech ratach, 

używając monety srebrnej mającej kurs w 

Królestwie Polskim: połowa sumy miała 

znaleźć się w kasie 1 lipca, a dwie pozosta-

łe raty 1 października i 1 stycznia 1820 

roku. Zastrzeżono z góry, że benedyktyni 
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na rzecz dotrzymania warunków dzierżawy 

złożą kaucję zabezpieczającą. Gdyby jed-

nak nastąpiły uchybienia co do terminów 

płatności, benedyktyni mieli poddać się 

egzekucji ze strony władzy wojewódzkiej, 

która będzie mogła użyć w tym celu woj-

ska lub dokonać sekwestracji. W ostatecz-

ności groziła im eksmisja z dzierżawio-

nych dóbr. Dzierżawiący mieli opłacać 

wszelkie podatki publiczne, składki, liwe-

runki przywiązane do gruntu, nie spodzie-

wając się za to bonifikacji ze strony fundu-

szu religijnego. Na dzierżawionym terenie 

benedyktyni mieli bezpłatnie wykonywać 

czynności należące do wójta i do policji, 

strzec całości jego granic, a w obliczu 

nieprawidłowości odwoływać się do komi-

sji wojewódzkiej z siedzibą w Lublinie. 

Kosztami opisania dóbr, co wiąza-

ło się z zatrudnieniem taksatorów, obcią-

żono benedyktynów, podobnie jak koszta-

mi kontraktu i należnego stempla opłaty 

skarbowej. Byli oni jednak wolni od wy-

nagradzania komisarzy wydelegowanych 

do tej czynności. 

Dzierżawa miała objąć wszelkie-

go rodzaju budowle folwarczne znajdujące 

się w Dobrach Głodno, z tym, że jeżeli ich 

stan wymagałby podjęcia środków zarad-

czych, za dokonane naprawy benedyktyni 

nie mogli żądać bonifikacji. 

Benedyktyni świętokrzyscy stając 

się dzierżawcami własnych dotąd dóbr, nie 

mogli ich przedzierżawić komu innemu. 

Wyjątek stanowiły karczmy i młyny, lecz 

zastrzeżono, że zakonnicy mogą tak robić 

wyłącznie na rzecz chrześcijan. 

Obok budowli, dzierżawiący 

przejmowali inwentarz gruntowny, który 

obejmował obsiane pola i rośliny ogrodo-

we. Benedyktyni mieli oddać go później w 

całości, pozostawiając dobrze uprawione i 

obsiane zdrowym ziarnem pola, nawiezio-

ne gnojem ugory, pola podorane przy-

najmniej w trzeciej części, zostawione 

nietknięte łąki. Gdyby uchybili temu zapi-

sowi, mieli płacić karę na rzecz funduszu 

religijnego, na którą składały się koszty 

opłaty za zaległą robociznę oraz za wypa-

sione bądź podkoszone łąki. Na wypadek, 

gdyby dotychczasowi właściciele - bene-

dyktyni z Łysej Góry - nie zostawili ob-

siewów stosownych do obszerności grun-

tów, lub gdyby nie użyto któregoś z rodza-

jów zbóż, w następnym roku mieli zgłosić 

się do komisji wojewódzkiej, by kontrolo-

wała uprawę roli, ilość zboża wziętego ze 

spichrza, jego rozsianie i przyoranie.  

Dzierżawca miał zatem we wła-

snym interesie prowadzić rejestry zbioru 

zboża, siana, omłotu oraz poboru niesta-

łych dochodów. Dochody stałe, pochodzą-

ce z czynszów, produktów, naturaliów i 

pańszczyzny miały być objęte osobnymi 

rejestrami, by można było wylegitymować 

się nimi przed deputacją. 

W projekcie do kontraktu precy-

zyjnie odniesiono się do terminów obsiania 

pół: zasiewy ozime miały być wykonane 

najpóźniej w październiku, a jare do 16 

maja. W razie uchybień w tym względzie 

dzierżawca miał płacić karę za niedowsie-

wy: korzec pszenicy wyceniono na 80 zł, 

korzec żyta na 48, a owsa na 40 zł. Od 

powyższego obowiązku nie można było 

wnosić odwołania, w tym również do sądu, 

a jedynie składać apelację do deputacji 

zajmującej się suprymowanymi dobrami. 

Ważną kwestię stanowiła słoma 

uzyskiwana po omłotach. W żadnym wy-

padku i pod rygorem wysokiej kary nie 

można jej było wywozić poza obręb dzier-

żawionego terytorium, chyba, że za rozka-

zem rządu, na jego potrzebę. 

W jednym z punktów projektu do 

kontraktu znalazł się postulat, by dzier-

żawca starał się prowadzić pasiekę, sadził 

drzewa owocowe i zakładał chmielniki, co 

przyniesie mu większy zysk z posesji. 

Łąki zapewniały paszę, dlatego 

zastrzeżono, by żywy inwentarz pozosta-

wał w ilości adekwatnej do tego rodzaju 

areałów. Benedyktynów zobowiązano przy 

tym do utrzymania owego stanu podczas 

dzierżawy, kierując w ich stronę wniosek, 

by starali się osuszać pola i łąki przy po-

mocy rowów melioracyjnych. 

Do dzierżawy nie należały lasy, 

lecz benedyktyni mogli z nich korzystać 

pod warunkiem, że są zasobne w drewno 

na tyle, by dwa razy w tygodniu wywozić 

z nich z miejsc wskazanych przez Urząd 

Leśny: letnią porą, po jednej furze leżące-

go drewna bądź gałęzi, a w zimie po dwie 

fury. Gdyby drewno potrzebne było w 

gorzelni, lub chciano by go użyć do innych 

celów, należało nabywać je za gotówkę. 

Nie wolno było samowolnie prowadzić 

wyrębu, a kary za takie defraudacje były 

bardzo wysokie: 18 zł za każdą sztukę 

drzewa w obwodzie lubelskim, a za to 

samo w innych obwodach województwa 

lubelskiego po 36 zł. 

Dzierżawca nie mógł wymagać od 

gajowych robocizny, czynszów, danin i 

podobnego rodzaju czynności przewidzia-

nych dla włościan, a także wykonywania 

szarwarków, posyłek i uczestniczenia w 

przewozach, gdyż ich zadaniem był dozór 

nad lasami. 

Na terenie Dóbr Głodno znajdo-

wały się ścieżki i drogi, a także mosty 

położone nad rowami. Dzierżawca zobo-

wiązany był do utrzymywania ich w nale-

żytym porządku w obrębie gruntów fol-

warcznych, natomiast włościanie mieli 

naprawiać je na terytorium należącym do 

gromady. W gestii benedyktynów leżała 

troska o naprawę traktów i pozostających 

na nich mostów i grobli, do czego służyć 

miało drewo - wydawane w ramach dosta-

teczności lasów - z funduszu religijnego. 

Klęski elementarne były zgubne 

w skutkach dla każdego gospodarstwa, 

wobec czego zalecano największą ostroż-

ność podczas obchodzenia się z ogniem. 

Gdyby jednak przydarzył się pożar, bene-

dyktyni mieli użyć wszelkich sposobów, 

by stłumić ogień, także w lasach, których 

nie byli dzierżawcami. Jeżeli pożar wy-

buchł z winy dzierżawcy, jego czeladzi 

bądź niedbalstwa, stawał się on odpowie-

dzialny za wszelkie wynikłe z tego tytułu 

szkody.  

Straty powstałe wskutek nie-

szczęść i klęsk, za które uważano szcze-

gólny i powszechny nieurodzaj, podpalenie 

przez podłożenie ognia lub od uderzenia 

pioruna, powódź, gradobicie, a także dzia-

łania wojenne, mogły być wynagradzane 

na zasadach ustalonych dla dóbr rządo-

wych. 

 Warto zwrócić uwagę na troskę, 

jaką władze Królestwa Polskiego przywią-

zywały do spraw szkolnictwa. Z ogólnej 

kwoty dzierżawnej obejmującej 11122 złp. 

i 17 gr., aż jedna trzecia, a więc 3707 złp. 

10 gr. i 2 szelągi miała wpływać do woje-

wódzkiej kasy szkolno-religijnej. Rozpa-

trując sprawy ówczesnych jednostek mo-

netarnych, warto wiedzieć, że nie obowią-

zywał tu system dziesiętny. Niewątpliwie 

w specyfikacji nawiązano do podziałów 

znanych z epoki Księstwa Warszawskiego, 

gdy jeszcze używano szelągów równych ⅓ 

grosza. Od 1815 r., gdy szelągi wyszły 

oficjalnie z użycia, 30 groszy równe było - 

jak dotąd - jednej złotówce. Wobec tego w 

inny sposób dokonywano przeliczeń, cze-

go przykładem jest kwota z dzierżawy 

Dóbr Głodno przeznaczona na rzecz kasy 

szkolno-religijnej. 

Obok szkół finansowanych przez 

władze istniały szkoły wiejskie, które 

utrzymywały się ze składek pieniężnych i 

deputatów. Dzierżawiący dobra mieli za-

chować takie instytucje w miejscach, gdzie 

dotąd istniały, a nadto bezpłatnie przydzie-

lić nauczycielowi ogród i mieszkanie, w 

którym mógłby uczyć dzieci chłopskie. 

Na zakończenie zostawiłem kwe-

stie włościańskie, gdyż dziś powszechnie i 

bezpodstawnie wyznaje się pogląd, że w 

dawnej Polsce chłopi pozbawieni byli 

wszelkich praw. Było w istocie inaczej, co 

łatwo zauważyć studiując przywoływane 

zapisy.  

W projekcie do kontraktu szeroko 

ujęto sprawy osad chłopskich, które nie 
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powinny zamieniać się w pustki, gdyby 

nawet podupadał zajmujący je włościanin. 

Benedyktyni mieli obowiązek pomóc ta-

kiemu człowiekowi, a gdyby opuszczenie 

osady odbyło się z innych względów, 

sprawić, by została zaludniona od nowa. 

Obejmujący osadę wraz z budynkami miał 

otrzymać od dzierżawcy pomoc w postaci 

inwentarza. Gdyby pusta osada pozostawa-

ła daleko od folwarku i nie znajdowały by 

się na niej zabudowania, dzierżawca miał 

obowiązek przywrócić jej istnienie, gdyż 

nie mógł liczyć na obniżenie kosztów 

dzierżawy w wyniku takiego braku. 

Utrzymanie we właściwym stanie 

budynków włościańskich należało także do 

obowiązków dzierżawcy. W tym celu 

chłopom trzeba było dostarczać drewno z 

lasów należących do dóbr duchownych po 

uprzednim powiadomieniu władz woje-

wódzkich. 

Włościanie nie mogli być ciemię-

żeni przez dzierżawcę. Obowiązywał ich 

wymiar prac ujętych w spisie powinności, 

a pańszczyzny nie można było zamieniać 

na inne czynności, choćby pozornie wy-

dawały się korzystne dla chłopów. Nie 

mogły ich obowiązywać tak nazwane dar-

moszki [,] zdzierki [,] pruznice [,] warty [,] 

stroze, wyiąwszy Policyine, y tym podobne 

[,] do ktorych rowniez nalezą uzywane w 

wielu mieyscach zmuszane y nie okryslone. 

Gdyby dzierżawca uchybił temu zapisowi, 

włościanin miał uzyskać potrójne wyna-

grodzenie za wykonaną pracę. Zastrzeżono 

nadto, że gdyby jednak chłopi byli trakto-

wani niestosownie przez dzierżawcę, ten 

musiał by ponieść karę, a oprócz tego na 

jego koszt zaprowadzony miał być wójt 

dbający o los chłopów. 

Benedyktynom z własnej inicja-

tywy nie wolno było procesować się z 

włościanami, a mogli to robić jedynie za 

zezwoleniem Komisji Wojewódzkiej. 

Folwark w Głodnie zatrudniał 11 

pracowników. W wykazie (umieszczonym 

w Aneksie IV) wspomniano ich personalia, 

wiek, czas pracy i wynagrodzenie. Obo-

wiązki zastępcy wójta pełnił 5 czerwca 

1819 r. Jan Polaczek, pisarzem był Jan 

Bidzieński, karbowym Jan Jaskowski, 

włodarzem Karol Kędziora, polowym 

Wojciech Kiszka, gajowym Marcin Gor-

cyca, parobkiem Franciszek Łyiak, forna-

lem Wojciech Tomala, poganiaczem 

Wincenty Swiętek, pastuchem Jan Ma-

cieyczak, a dziewką była Marianna Ko-

walczykowa. 

Bardziej obszerna jest lista chło-

pów z Głodna i Niedźwiady, sporządzona 

8 czerwca 1819 roku. W dwóch poprzed-

nich odcinkach omówiono już zasady 

spisywania powinności i danin, wobec 

czego można od razu przejść do rejestru, 

pozostawiając zainteresowanym lekturę 

pełnego tekstu umieszczonego w Aneksie 

IV. Warto wspomnieć, że aktach umiesz-

czono dwa egzemplarze takiego spisu, lecz 

ze względu na to, że niewiele różnią się 

one między sobą, w całości zacytowano 

jeden z nich. 

W Głodnie notowani byli wów-

czas: Wacław Antoczak (chałupnik), Ka-

zimierz Barski (kowal), Jakub Fata (rol-

nik), Maciej Glista (rolnik), Majcher Gli-

sta (komornik), Marcin Glista (chałupnik), 

Marcin Gorcyca (gajowy), Jan Hechlew-

ski vel Hichlewski (chałupnik), Szymon 

Jagiełła (chałupnik), Karol Kędziora 

(włodarz), Wojciech Kiszka (polowy), 

Jacek Koglarski (karczmarz), Wojciech 

Lidak (rolnik), Szczepan Mech (chałup-

nik), Florian Mosinski (chałupnik), Jan 

Mosiński (chałupnik), Stanisław Mosinski 

(chałupnik), Kasper Swiątek (chałupnik), 

Błażej Szmit (rolnik), Piotr Szmit (cha-

łupnik), Walenty Wąsikiewicz (chałup-

nik). 

 We wsi Niedźwiada mieszkali 

wtedy: Hankiel Borkowicz (rolnik), Józef 

Długosz (chałupnik), Stanisław Głogowski 

(chałupnik), Kazimierz Piskur  (chałup-

nik), Wojciech Szmit (rolnik), Stanisław 

Zagrobka (chałupnik). 
 

*  *  *  *  *  *  *  * 

Należy już zakończyć piąty odci-

nek naszego cyklu. W następnym numerze 

znajdzie się relacja o wydzierżawieniu 

dóbr pobenedyktyńskich leżących po pra-

wej stronie Wisły. Jest o czym pisać, a 

można w takim kontekście zauważyć, że 

wieś Głodno nazywała się dawniej Kłodno 

(o czym wspomniano w jednym z przeka-

zów pochodzących z 1819 roku). Nie bę-

dzie już wykazów mieszkańców powiślań-

skich wsi. Wykorzystano je w komplecie, 

co nie oznacza, że nie ma innych, te jednak 

nie mieszczą się już czasowym obrębie 

naszych rozważań. 

Wiktor Z. Łyjak 
 

 

Dla potrzeb niniejszego studium 

wykorzystano następujące materiały: Bi-

blioteka Wyższego Seminarium Duchow-

nego w Sandomierzu, sygn. G 1355; po-

szyt dotyczy kościoła szpitalnego p.w. Św. 

Michała w Nowej Słupi, inwentarz krów 

podano na s. 67; Archiwum Państwowe w 

Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych, 

sygn. 1457, s. 107-110, 122-124, 135-145, 

563-566, 641-643, 676-677. 
 

Aneks I 

Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 1457, s. 563-566. 

Działo się w Dobrach Głodno do XX Benedyktynow Swiętokrzyskich nalezących, w Powiecie Kazimierskim, Obwodzie i Woiewodztwie 

Lubelskim sytuowanych, w Folwarku pod N
o
 1. dnia pierwszego Czerwca 1819. roku. 

Protokoł 

Do przeczytania Dekretu Suppressyi W. JX Bernardowi Suwalskiemu Prokuratorowi, Prowizorowi i Sekretarzowi Zgromadzenia 

Klasztornego XX Benedyktynow Swiętokrzyskich, oraz Rządcy i Plenipotentowi Dobr tegoz Klasztoru.- Niemniey do odebrania przy-

sięgi od tegoz JX Suwalskiego.- 

Nizey podpisani Kommissarze Delegowani, stosownie do otrzymanego wezwania Kommissyi Wojewodzkiey Lubelskiey Reskryptem z 

daty 29. Maja r.b. N: 13..814. i 14,324.- Przybywszy w dniu dzisieyszym do Dobr Głodna, oznaymili Cel przybycia swego, W. JX Su-

walskiemu w tych Dobrach znaydującemu się, i temiz Dobrami, jako tez i innemi wszystkiemi Klasztoru XX Benedyktynow Swięto 

Krzyskich, tak tu w Woiewodztwie Lubelskim, jako tez w Woiewodztwach, Sandomierskim i Krakowskim sytuowanemi, Rządzącemu,- i 

tegoz wezwali, ażeby oznaczył Mieysce, i Czas dla siebie naydogodnieyszy, w ktorym by Kommissarze, poruczoną sobie Czynnosc, w 

obecnosci Officialistow w Dobrach tychże znayduiących się, uskutecznic mogli.- 

Gdy ządane mieysce Kommissarzom wskazane zostało, wezwali W JX Suwalskiego Prokuratora Prowizora, i Sekretarza Zgromadze-

nia Klasztornego Benedyktynow Swięto Krzyskich, czyli w tych Dobrach więcey Zgromadzenia Klasztornego nie znayduie się, i czyli 

by XX: Opat, Przeor - Podprzeorzy, i inni stawic się dla odebrania od Nich przysięgi nie mogli.- Gdy na takowe Żądania Delegowa-

nych Kommissarzy oswiadczył JX Suwalski, iż żaden Przełozony Klasztorny, w Klasztorze na Łysey Gorze w Wojewodztwie Sandomir-

skim mieszkaiący, dla takieyże Kommissyi w Dobrach w trzech Wojewodztwach połozonych, to iest tu w Lubelskim, Sandomirskim, i 

Krakowskim, odbywaiącey się, a osobliwie że w ostatnich dwoch Woiewodztwach Znacznieysze i daleko większe znayduią się Dobra, 

nie mniey, i Gmachy Klasztorne i Kościelne, stawic się nie może, będąc Zaiętemi do okupacyi Dobr tamże położonych.- Przeto Dele-
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gowani Kommissarze poprzestaiąc na takowym Słusznym przełozeniu, i przekonanemi będąc, że W. JX Suwalski rowniez Przełożony, i 

w Imieniu Zgromadzenia stawający, iest Rządcą tych Dobr, i pełnomocnikiem, przystąpili do Dzieła. i tak: 

Odczytali Kommissarze tu w Kopii Załączone, upowaznienie Swoje, do Uskutecznienia okupacyi funduszow Supprymowanych.- Na-

stępnie.- 

Dekret Arci Biskupa i Primasa Krolestwa Polskiego s.p. Malczewskiego w dniu 17. Kwiett b.r. wydany, tu w Kopii załączony, a na 

Bulli Papiezkiey wspieraiący się. Podług ktorego Dekretu wszystkie fundusze na uposazenie Klasztorow, i innych Beneficyow słuzące, 

na rzecz funduszu Religiynego w Krolestwie Polskim od dnia 24. Czerwca rb. 1819. na zawsze odebrane bydz maią, Ninieyszym Pro-

tokołem odbieraią się;- Oswiadczyli razem Kommissarze Delegowani temuz JX Suwalskiemu, i Officialistom Folwarcznym, oraz Za-

stępcy Woyta Gminy Głodna, w Imieniu Przełozonych, i Zgromadzenia Klasztornego, stawającym: Iz Dochody z funduszu Supprymo-

wanego do 23. Czerwca rb. 1819. Zgromadzenie w porządku dotychczasowym pobierac będzie, Cięzary także do tego funduszu przy-

wiązane, w ktorych mieści się Rata Czerwcowa r.b. 1819. Podatkow publicznych, znosic mają. 

Oswiadczyli daley Kommissarze Delegowani tymże stawającym, w Imieniu Rządu i Deputacyi Postanowieniem Xięcia Namistnika 

Krolewskiego z dnia 3. Kwietnia r.b. 1819 ustanowioney, do zarządzenia funduszami Supprimowanemi, że Rząd czuwając nad Ich 

losem, potrzebne Im na utrzymywanie się wskaże fundusze.- Chce razem azeby dotychczasowy porządek przy wypełnianiu podług 

stopni Zakonnych Obowiązkow przez Zgromadzenia, az do dalszych Urządzen, żadney nie podlegało zmianie; wszystko w Klasztorze 

odbywac się, i przełozonym jak dotąd, ulegac ma.- 

Wreszcie Delegowani Kommissarze oswiadczyli Zgromadzonym, iż Deputacya chcąc miec nie wątpliwe przekonanie o rzetelnosci 

obiasnień Przełożonego W. JX Suwalskiego, jako w Imieniu Przełozonych Klasztoru i Zgromadzenia Klasztornego stawającego, 

względem stanu punduszow Supprymowanych, Remanentow, i tym podobnych, do Dzieła okupacyinego sciągaiących się przedmiotow, 

przepisała powinnosc Złozenia Przysięgi, przez Przełozonych Klasztoru i Prowizorow na Rotę nizey umieszczoną.- Do ktorey to przy-

sięgi Kommissarze Delegowani wezwawszy: 

W. JX Bernarda Suwalskiego Prowizora.- 

takową jak następnie odebrali:- 

Ja Bernard Suwalski przysięgam P. Bogu Wszechmogącemu w Troycy S. Jedynemu, iz na kazde wezwanie Kommissarzy Delegowa-

nych do Suppressyi funduszow Duchownych z Mocy powyzey Cytowanego Dekretu, o stanie funduszow, dzisieysze uposazenie Klasz-

toru tuteyszego stanowiących.- 

O Remanentach Klasztornych wszelkiego Rodzaju i Dokumentach.- 

O Sprzętach Kościelnych.- 

O Remanentach Dobr, i do Nich nalezących Aktach, i Dokumentach, nie mniey o wszystkich innych ninieyszey Suppressyi dotyczących 

Kathegoryach, potrzebne Informacye, Obiasnienia, i dowody, powodując się tylko samą czysta prawdą, i rzetelnością, dostarcze i 

udziele, nie chcę, i nie będę, nic ukrywał mnie wiadomego, i ani przy ninieyszey Okupacyi na Szkodę funduszu Ogolnego Religiynego 

postępowac nie będę, tak mi Panie Boże dopomoz, i niewinna Syna Jego Męka 

X. Bernard Suwalski Prowizor Dobr, Prokurator Sekretarz i Plenipotent mp 

Po czym protokoł obecnym, odczytany, zakonkludowany, i przez wszystkich podpisany został.- 

X. Bernard Suwalski 

Jan Polaczek Ekonom Folwarku Głodno i Zastępca Woyta Gminy Głodno 

Marcin Momontowicz Ekonom Folwarku Bracijowskie[g]o 

Szczepan Dobrzanski b. Pisarz 

Przez Nas Delegowanych Kommissarzy 

J Ratajewicz Komm Dele  X. J Pułgrabski KD mpp 
 

Aneks II 

Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 1457, s. 135-145. 

Proiekt do Kontraktu Dzierzawnego Dla Zgromadzenia XX Benedyktynow S
o
 Krzyskich o Dobrach przez suppressye na Fundusz 

Ogolny Religiyny odebrane 

Działo się w Lublinie w Biorze Kommissyi W[ojewódz]twa Lubelskiego dnia [nie wpisano] Czerwca 1819 roku 

§ I
szy

 

Kommissya W[ojewódz]twa Lubelskiego na Fundamencie uczynioney Deklaracyi w dniu 10 Czerwca rb: zatwierdzoney przez [nie 

wpisano] w dniu [nie wpisano] wydzierzawia Dobra Głodno z wszelkiemi do nich przyległosciami nalezącemi [,] a w załączonym tu 

Wykazie wyszczegolnionemi uzytkami Ryczałtym na rok ieden [,] to iest od dnia 24 Czerwca rb: az do tegoz dnia Roku przyszłego 

1820. i to w tym sposobie [,] iz Zgromadzenie przez swoich Przełozonych w przeciągu tego czasu Dzierzawy wszelkie uzytki z rzeczo-

nych realnosci, bez nadweręzenia ich całosci, podług swey własney woli przeciez podług zasad Ekonomicznych ciągnąc y uzywac oraz 

nalezącey Intraty stałe y niestałe pobierac mocne będzie [,] pod nizey następuiącemi warunkami.- 

§ 2
o
 

Zgromadzenie Duchowne XX: Benedyktynow Klasztoru S
o
 Krzyza obowiązuie się stosownie do Deklaracyi wyzey cytowaney, płacic 

regularnie bez zadnego zawodu do Kassy Szkolno Religiyney Woiewodzkiey Summę Zp 3707. g 10 Sz 2. iako ⅓ Część Summy ogolney 

roczney Dzierzawy Zp 11122 g 17 wynoszącey a to praenumerando czyli z gory, w monecie Srebrney Kurs w Kraju maiącey w trzech 

Ratach następuiących [,] iako to:- 

1. Połowe summy Dzierzawney do zapłacenia przypadaiącey to iest Zp [nie wpisano] dnia 1 Lipca rb: 

2
o
 Jedne czwartą część summy Dzierzawney czyli Zp [nie wpisano] w dniu 1. Pazdziernika rb: nakoniec- 

3
o
 Resztuiącą kwotę do zapłaty nateraz to iest Zp [nie wpisano] w dniu 1. Stycznia roku przyszłego 1820.- 

§ 3
ci
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Gdy wydzierzawienie Dobr Ryczałtem na zas na fundamencie szczegołowego y tak pewnego wyciągu Intraty do skutku doprowadzenia 

się [,] ktoren by niewątpliwie i podług zasad Ekonomicznych wynalezione obeymował, wiadomosci, przeto zadna Akcya co do wyrazo-

nych w tym wyciągu szczegołow mieysca miec niemoze.- 

§ 4
y
 

Niewolno iest Zgromadzeniu dotąd Administrowanych y pod Jego zagospodarowanie oddanych [dóbr] przedzierzawiac [,] a to pod 

odpowiedzialnoscią z Kompetencyi [,] iaka Zgromadzeniu na przyszłosc wypłacana bydz ma [,] Karczmy i Młyny mogą wprawdzie 

bydz obcym wydzierzawione [,] pierwsze przecie wyłącznie tylko Chrzescianom [,] drugie Młynarzom z Professyi takze tylko Chrze-

scianom- 

§ 5
y
 

Zgromadzenie Duchowne obowiązuie się [,] iż gdyby swych warunkow ninieyszego Kontraktu nie dopełniło, y gdyby iaka Pretensya 

przez fundusz Religiyny po upłynioney Dzierzawie roszczona bydz miała [,] takowa ciązyc będzie Kompetencye [,] ktore Zgromadzeniu 

w czasie swoim przez Deputacyą do Supprimowania funduszow Religiynych wyznaczone zostaną, a to w mieyscu Kaucyi Fundusz 

Religiyny zabezpieczaiący [,] od ktorey złozenia inaczey Zgromadzenie uwolnionym bydz by nie mogło- 

§ 6
ty
 

Co się tyczy wszelkiego rodzaju Budowli, Zgromadzenie będzie się Kontentowac takiemi [,] iakie się obecnemi znayduią, y zrzeka się 

przeto wszelkie Pretensye y Bonifikacye za te nawet [,] ktoreby postawione zostały z powodu gwałtowney potrzeby, a to z tego względu 

[,] iz Deputacya zadnych kosztow na ten przedmiot łozyc niemoze [,] do puki respective Dobra na nowo zaanszlagowanemi y urządzo-

nemi nie będą- 

§ 7
y
 

Zgromadzenie obowiązuie się pod warunkiem w Paragrafie 5
tym

 wyrazonych, Włoscian nie uciemięzac, y nie przymuszac do większych 

lub mnieyszych powinnosci nad tę [,] ktore Jedne stałym Inwentarzem są obięte, nie wolno mu takze zwykłey Panszczyzny za co innego 

iak do własciwego przeznaczenia uzywac, a to w samych Dobrach zadzierzawionych, bez zadnych odmian co do mieysca [,] czasu, 

kiedy i gdzie odbywana bydz powinna - Panszczyzna takowa niemoze rowniez z tygodnia na tydzien Miesiąca Kontraktu, lub inney 

pory roku na inną bydz odkładaną [,] chociażby przez dobrowolny Układ na pozor dla Włoscian korzystny [,] bądz odrabiane w cza-

sach robot pilnieyszych w mnieyszey nierownie wzaiem ilosci dni, bądz pienięznego Okupu [,] nadewszystko zas tak nazwane dar-

moszki [,] zdzierki [,] pruznice [,] warty [,] stroze, wyiąwszy Policyine, y tym podobne [,] do ktorych rowniez nalezą uzywane w wielu 

mieyscach zmuszane y nie okryslone [,] tak azeby z pewnem ograniczeniem uskutecznione bydz mogły [,] w zaden sposob wymagane 

od Włoscian bydz niemogą y niepowinny, a to pod karą potroynego wynadgrodzenia prawdziwey wartosci zaciągu lub słuzby odbytey. 

§ 8.
my

 

Zadna Osada Włoscianska w przeciągu teraznieyszey Dzierzawy z iakich kolwiek bądz powodow lub pozorow opustoszyc niepowinna, 

albowiem obowiązkiem będzie Zgromadzenia zawczasu na wsparcie podupadaiącego Włosciana troskliwość swą zwrocic [,] raptow-

nie zas opuszczoną osadę natychmiast osadzic.- 

Znayduiące się zas teraz puste Posady, przy ktorych ieszcze są Budynki [,] maią bydz w miare moznosci iak nayprędzey osadzonemi. 

Nakład przez Zgromadzenie iako Dzierzawcę na zaprowadzenie Inwentarza puste pole obeymuiącym Włoscianom wyłozonych [,] po 

udowodnieniu [,] iz to w roku ninieyszej Dzierzawy nastąpiło [,] pozostaie Jego własnoscią [;] obowiązkiem przeciez iest Zgromadze-

nia starac się o zwrot wszelkich w przeciągu Dzierzawy poczynionych zapomog- 

Nakoniec iezeli przy Pustej Posadzie Włoscianskiey zadne Budynki nieznayduią się [,] niemniey gdy takowe względem odległosci po-

łożenia swego przez pomoc Folwarczną wspolnie zagospodarowane bydz niemogą, obowiązkiem będzie Zgromadzenia naywiększego 

dołozyc starania przywroceniu oneyze do własciwego uzytku [,] gdyz zadna bonifikacya z czynszu przypadaiących powinnosci pustych 

Posad Włoscianskich udzielona mu niebędzie [,] owszem [,] wszystkie Publiczne Cięzary do Grontu [,] z ktorego Zgromadzenie cią-

gnąc uzytki ma prawo [,] przywiązane będzie, powinno bez zwrotu przykładaiąc się do własciwey Gromady ponosic.- 

§ 9
ty
 

Scieszki drogi, y Mosty na Rowach Zgromadzenie w Grontach Folwarcznych, Włoscianie zas w Gromadzkich naprawiac y utrzymy-

wac się winni.- Trakty, Groble oraz y Mosty na tychze [,] rownie iako y na rzekach oraz Strumieniach [,] stosownie do ogolnych przez 

Rząd wyzszy wydanych urządzen siłą Dobr pod dozorem y odpowiedzialnoscią Zgromadzenia, maią bydz w iak naylepszym stanie 

zachowane, do czego drzewo z Lasow nalezących do funduszu Religiynego wydanym zostanie podług Urządzen Lesnych Skarbowych, 

to iest tam tylko [,] gdzie są Lasy dostateczne- 

§ 10
ty
 

Wszelkie Podatki Publiczne, Składki, Liwerunki, do gruntu przywiązane,- nakoniec wszelkie z temi połączone koszta [,] Zgromadzenie 

bez zadnego z strony funduszu Religiynego wynadgrodzenia ponosic będzie obowiązane- 

§ 11
ty
 

Inwentarz Grontowy [,] iaki przy tradycyi Dobr Zgromadzeniu oddanym zostanie, winien bydz przez tą przy wyisciu z Possesyi in 

quali et quanto [,] to iest w rowney illosci y gatunku zwroconym. Zasiewy Ozime y Jare oraz Ogrodowe [,] w iakiey Kwocie y mieni 

przy obięciu Possesyi podane będą [,] w takiey na rolach dobrze uprawionych czystem y zdrowem Ziarnem zasiane [,] przy expiracyi 

Dzierzawy oddane, zostawione bydz maią oraz mierzwy czyli gnoy powinny bydz w ugory wywiezione, pole naymniey w trzeciey częsci 

podorane, Łąki nie tchnięte zostawione, gdyby zas Zgromadzenie wywiezienia nawozow y podorania, pol zaniedbało, tedy szkodę stąd 

wynikłą w tym sposobie funduszom Religiynym wynadgrodzic będzie przymuszone, to iest za kazdy dzien robocizny [,] podług po-

wszechnego zwyczaiu [,] Ciągły po Zp 2. [,] Pieszy po Zp 1. rachuiąc [,] za taką dni ilość [,] iaka do uzupełnienia tey zaniedbaney 

roboty okaze się bydz potrzebną zapłacic, y szkodę za paszone lub podkoszone Łąki udeterminowaną funduszowi Religiynemu lub 

Dzierzawcy następuiącemu wynadgrodzic musi.- 

Zasiewy Ozime naypozniey w Pazdzierniku [,] a Jare do dnia 16 Maja roku przyszłego powinno Zgromadzenie ukonczyc, wy-

nikły z niedosiewu ubytek [,] nie tylko w Ziarnie [,] z przyszłey reprodukcyi spodziewanym [,] rachuiąc cenę iaka była podczas siewow 

w nayblizszym Miescie, ale tak kazdy niedosiewu Korzec [,] płacąc za Pszenicę Zp 80. [,] za Korzec Zyta Zp 48. [,] a za Jęczmien y 
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Owies po Zp 40. Zgromadzenie uczynic wynadgrodzenie będzie obowiązane, ktorego wynadgrodzenia udeterminowanie do Władzy 

Wojewodzkiey będzie naleało, y przeciw temu udeterminowaniu Zgromadzenie odwołania gdzie kolwiek bądz [,] a szczegolnie do Sądu 

zrzeka się y tylko szczegolnie do Deputacyi appellowac moze- 

Wszelkie zabudowania Dworskie winno Zgromadzenie y Swem własnym kosztem w iak naylepszym utrzymywac stanie [,] albowiem 

przy wyisciu z Possesyi, w takim stanie oddac ie powinno, pod odpowiedzialnoscią [,] iak w § 5 opisano [,] w iakim tez Dobra biorą. 

Nad Włoscianskiemi zas Budynkami nalezny nadzor miec będzie, do czego potrzebny Materyał, Drzewa tam tylko gdzie są Lasy dosta-

teczne, z Lasow duchownych za poprzedniczem wyrachowaniem podług wydac się maiących zasad y wczesnym przez Dzierzawcę 

doniesieniem Władzy Wojewodzkiej wydany będzie- 

§ 12. 

Słomy pod zadnym pozorem nie wolno Zgromadzeniu za obręb swoy Duchowny wywozic wyiąwszy tylko [,] gdyby to było na potrzebę 

Rządu, za wyraznem Jego rozkazem- 

Nawoz w zupełnosci w Pole w Roku Dzierzawnym wywiezionym bydz ma, pod karą za uchybienie temu warunkowi opłacania Dzie-

rzawy Częsci roczney Dzierzawney Summy- 

§ 13
ty
 

Zaletą dla Zgromadzenia będzie [,] iezeli w czasie swey Possesyi przyłozy się czynnie do ossuszania pol, y łąk [,] przez wybranie do 

tego potrzebnych rowow, tudziez iezeli tak korzystne w Gospodarstwie Pszczoł, Drzew fruktowych oraz Chmielniki załozy, wszakze 

kontentuiąc się iedynie zyskiem [,] ktory ztąd ciągnąc będzie, ządac zas iakiey kolwiek od funduszu Religiynego za to nadgrody nie 

moze.- 

§ 14. 

Rzetelnie Regestra Zbioru Zboza y Siana, omłotu oraz poboru niestałych Dochodow [,] manuały zas co do possessyi stałych Docho-

dow w Czynszach, Produktach, Naturaliach y Panszczyznie [,] winno Zgromadzenie [prowadzić] iak nayporządniey dla własnego 

swego Interessu [,] te bowiem iedynie wszelkie Obrachunki z Włoscianami zachodzące zapewnic oraz wątpliwosci wydarzyc się mogą-

ce, usunąc y obiasnic będą w stanie, zwłaszcza [,] gdy w braku ich na wszelkie reklamacye ze strony Zgromadzenia względu Deputa-

cya miec nie będzie.- 

§ 15
ty
 

Ostrozność wszelką od Ognia, z naywiększą troskliwoscią zachowywac winno Zgromadzenie tem bardziey, ile ze w przypadku nie-

szczęscia pozaru bądz z Jego [,] bądz z Czeladzi winy, albo też z niedbalstwa wynikłego [,] za wszelkie szkody z Kompetencyi iak w § 

5. wyrazono odpowiedzialnym się staie- 

§ 16
ty
 

Przełozeni Zgromadzenia [,] iako reprezentanci Dominii [,] winni toz Dominium we wszelkich przypadkach zastępowac, czynność 

Woyta bez płatnie odbywac, trudnic się Policyą mieyscową [,] bydz bacznemi na utrzymanie Granic, w całosci, o zayść mogących 

Kwestyach natychmiast Kommissyi Wojewodzkiey donosic, zgoła [,] iak naylepiey bronic praw funduszu Religiynego, oraz scisle do-

pełniac uchwały Xięcia Namiestnika Krolewskiego z dnia 18 wrzesnia 1817 roku zapadłey względem Obrony Granic Dobr Narodo-

wych przez Possesora wspolnie z Kommissyą Woiewodzką.- 

§ 17
o
 

Zgromadzenie podaie się wszelkim skutkom wynikaiącym z regulacyi Dobr przez toz Zgromadzenie trzymanych.- 

§ 18. 

Z Włoscianami dobrze y przyzwoicie obchodzic się [,] a zarazem starac się o polepszenie Ich bytu, we wszystkim względzie winno 

Zgromadzenie, gdyby się zas okazac miało [,] ze Ich uciemięrza, y więcey nad powinność wymaga, w takim razie poddaie się karze, 

iaką w tey mierze przepisuią prawa y w razie potrzeby dodany iest Woyt [,] na ktorego utrzymanie w miarę szacunku Dzierżawy 

Zgromadzenie koszt poniesie.- 

§ 20. 

Koszta tradycyi Dobr względnie uzyc się winnych Taxatorow y tym podobnych /: z wyłączeniem zupełnie Kommissarzy do tey czynno-

sci Delegowanych [,] ktorzy do poboru opłaty zadnego prawa niemaią :/ rowniez Koszta Kontraktu y Stempla [,] Zgromadzenie winno 

iest bez zadney bonifikacyi za strony funduszu Religiynego ponieść- 

§ 21. 

Zresztą przyrzeka się Zgromadzeniu [,] iz do poki się uiszczac będzie w obowiązkach [,] w kazdym czasie potrzeby, nalezna pomoc y 

protekcya udzieloną mu będzie.- 

§ 22. 

W Przypadku uchybienia opłaty raty Dzierzwaney w terminach § 2
o
 ninieyszego Kontraktu oznaczonych [,] poddaie się Zgromadzenie 

wszelkim stopniom Exekucyi z strony Władzy Wojewodzkiey bądz przez pomoc Woyskową [,] bądz przez zaprowadzenie Sekwestracyi 

uzyc się maiącym - gdyby przeciez potrzebne Szrodki Exekucyine miały się okazac bez skutecznemi [,] w tenczas bez zadnego Processu 

[,] pomimo nie upłynionego roku Dzierżawnego [,] exmissya za nie opłacenie kazdey raty Kwartalney z dzierzawy przez Władze Wo-

jewodzką nastąpi, rozciągaiąc przy tym cały rygor Dekretu Krolewskiego z dnia 14 Stycznia 1812. roku w przedmiocie Exekucyi w 

Dobrach Narodowych zapadłego- 

§ 23. 

Na iaką liczbę Bydła wystarczyc moze mieyscowa Pasza [,] co przy tradycyi Dobr udeterminowanym zostanie [,] taką ilość Zgroma-

dzenie własnym kosztem w ciągu Dzierzawy wprowadzic y utrzymac obowiązuie się. 

§ 24. 

W zadnym przypadku niebędzie wolno Zgromadzeniu processowac Włoscian z iakich kolwiek powodow Administracyi czyli tez Go-

spodarstwa [,] chiba za zezwoleniem Kommissyi Wojewodzkiey [,] stosownie do postanowienia Xięcia Namiestnika Krolewskiego z 

dnia 10 Pazdziernika 1817 roku- 

§ 25. 
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Wszelkie Deputaty Szkolne w naturze y składki pienięzne na Szkoły Wieyskie w tych mieyscach [,] gdzie te są zakreslone y gdzie iuz 

opłata oznaczona [,] opłaci Zgromadzenie bez żadnego wynadgrodzenia ze strony funduszu Religiynego [,] rowniez udzieli bez płatnie 

Ogrod y pomieszkanie dla Nauczyciela [,] w ktorym by zarazem y Szkołka dokładnie miescic się mogła- 

§ 26. 

Gdyby Zgromadzenie przy obięciu Possesyi nie znalazło Obsiewow stosownych do obszernosci Gruntu, albo gdyby przypadkiem kto-

rego gatunku Ziarna zupełnie zasianego niebyło, procz zrzeczenia się za to Pretensyi [,] obowiązane będzie zostawic tak Ozimy iako 

tez y Jary Zasiew czystem zdrowem Ziarnie [powinno być zapewne: obsiane czystym], y w takiey ilosci [,] iaką obszerność grontow y 

doswiadczenie tak [zapewne powinno być: lat] poprzednich wskazywac będzie [,] zeby zas tey powinnosci Zgromadzenie miało dowo-

dy widoczne, zgłosi się w roku przyszłym do Kommissyi Wojewodzkiey dla ustanowienia Nadzoru [,] ktoryby Kontrollował uprawę 

roli, namiar Zboza ze Szpichlerza [,] Jego rozsianie y zawleczenie w sposobie przyzwoitym. 

§ 27
o
 

Nieszczęscia i Klęski iako to: nieurodzay szczególny y powszechny, Ogien z podłozenia albo tez wiadomey przyczyny [,] Szkody z Po-

wodzi Nadzwyczayney, tudziez na przypadek Gradobicia [,] Ognia Pioronowego y klęsk Woyny wyniknąc mogących [,] remissya po-

dług przepisow dla Dobr Rządowych wydanych mieysce miec będzie- 

§ 28. 

Lasy zupełnie są wyiętemi od Dzierzawy, zostawia się iednak Zgromadzeniu, ze iezeli przy Dobrach [,] ktore trzyma [,] są dostateczne 

Lasy [,] nim mu Deputat Opał[owy] Kommissya Wojewodzka podług zamoznosci Lasow oznaczyc moze, bez płatnie wywieźć na kazdy 

Folwark [,] dwa razy na tydzien [,] Latem po iednej furze [,] Zimą po dwie fury [,] Drzewa lezałego lub szusu czyli zbierki z mieysca [,] 

ktore będzie wskazanem przez Urząd Lesny własciwy - co by zas nadto do Gorzelni lub innego uzycia potrzebowało [,] wolno będzie 

Zgromadzeniu podług taxy Lesney [,] gdzie tego zamozność porębow dozwoli, kupic takowe za gotowe pieniądze- Wszelkiego zas 

samowolnego wrębu ma się wystrzegac [,] gdyz w razie popełnioney defraudacyi za kazdą sztukę Drzewa w Obwodzie Lubelskim po 

Zp 18. [,] w innych zas obwodach Wojewodztwa Lubelskiego y wszystkich innych po Zp 36. zupełnie będzie przymuszone, a to bez 

zadnego Sądowego Processu, za prostem iedynie uznaniem Władzy Wojewodzkiey, ktora zaraz y karę wyexekwowac mozna będzie - w 

przypadku wszczętego w Lesie Pozaru Zgromadzenie y wszystkich ku [wydaje się, że w tekście powinno zostać: Zgromadzenie wszyst-

kich] przy Tłomieniu ugaszeniu Pozaru uzyie sposobow- 

Od Gaiowych iuz ustanowionych [,] albo ustanowic się maiących [,] nie będzie ządac Zgromadzenie robocizny, Czynszow, Danin, y 

tym podobnych powinnosci wynikaiących z Tabell prestacyinych [,] od ktorych oni za wypełnienie obowiązkow Dozoru nad Lasami są 

lub mogą bydz uwolnieni [,] za te uwolnienie zrzeka się Zgromadzenie wszelkich Pretensyi - Rowniez iako Woyt Gminy nie będzie 

ządac od Gajowych posługi co do Szarwarkow, Posyłek [,] Podwod, tym podobnych od Słuzby Lesney odrywaiących wymagań- 

Jako podług ninieyszych punktow deklaruię w Imieniu Zgromadzenia Klasztoru S
o
 Krzyza trzymac czyli dzierzawic Dobra Głodno z 

Przyległosciami y Dziesięcinami w W[ojewódz]twie Lubelskim znayduiącemi się na rok ieden 18
19

/20. na to się własną ręką podpisuię - 

/podpis[ał]/ X Bernard Suwalski Prowizor Dobr Klasz[toru] S
o
 Krzyza y umocowany do tey czynnosci-     

    LS 

w Przytomnosci Delegowanych Kommissarzy podpisał JX Prowizor w Imieniu Zgromadzenia /podpi[sał]/ J Ratajewicz KD: 

  /podpi[sał]/ X J Pułgrabski 

Za zgodność Sekretarz G[enera]lny Kommissyi W[ojewódz]twa Sandom[ierskiego] 
 

Aneks III 

Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 1457, s. 676-677; kopia na stronach 122-124. 

Obwod Lubelski      Woiewodztwo Lubelskie 

Lista Imienna Osob 

do posługi Folwarku Głodnia 

uzyta 

Dnia 5. Czerwca 1819
go

 Roku 

[s. 677] 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

1.   Jan Polaczek 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Z:[astępca] W[ójta] G:[miny] i Ekonom [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku 

swoie Obowiązki] 24 Czerwca [1]816 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pienią-

dze porachowaną] Prucz ordynaryi [Złote] 840 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Kontrakt 

[Wiek] 23 [Czyli ma Żonę i Dzieci i iak wiele] Ma Zone dzie.[ci] 2
ie
 [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Lat 3. 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

2.   Jan Bidzieński 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Pisarz [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 24 czerwca 

[1]818 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Z ordynaryą 

[Złote] 150 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Kontrakt [Wiek] 39 [Czyli ma Żonę i Dzieci i iak 

wiele] Zone dzieci 3
ie
 [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Lat 1. 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

3.   Jan Jaskowski 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Karbowy [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 1. Stycznia 

[1]819 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Z ordynaryą 

[Złote] 100 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Księgę czyli ordynaryą [Wiek] 50 [Czyli ma Żonę 

i Dzieci i iak wiele] Zone dzieci 6
ro

 [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Lat ½ 
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[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

4   Karol Kędziora 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Włodarz [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 1. Stycznia 

[1]819 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Z ordynaryą 

[Złote] 84 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Księgę czyli ordynaryą [Wiek] 41. [Czyli ma Żonę 

i Dzieci i iak wiele] Zonę dzieci 3
ie
 [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Lat ½ 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

5   Woyciech Kiszka 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Polowy [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 1. Stycznia 

[1]812[Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Z ordynaryą 

[Złote] 84 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Księgę czyli ordynaryą [Wiek] 46 [Czyli ma Żonę i 

Dzieci i iak wiele] Zone dzieci 4
ro

 [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Lat 7. 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

6   Marcin Gorcyca 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Gajowy [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 1. Lutego 

[1]818 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Z ordynaryą 

[Złote] 84 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Księgę czyli ordynaryą [Wiek] 36 [Czyli ma Żonę i 

Dzieci i iak wiele] Zone dzieci 1
no

 [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Lat 1. 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

7   Franciszek Łyiak 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Parobek [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 1. Stycznia 

[1]819 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Z ordynaryą 

[Złote] 89 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Księgę czyli ordynaryą [Wiek] 38 [Czyli ma Żonę i 

Dzieci i iak wiele] Zone dzieci 5
ro

 [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Rok 1. 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

8   Woyciech Tomala 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Fornal [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 24 Czerwca 

[1]818 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Z ordynaryą 

[Złote] 89 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Księgę czyli ordynaryą [Wiek] 28 [Czyli ma Żonę i 

Dzieci i iak wiele] Zone dzieci nie [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Rok 1½ 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

9   Wincenty Swiętek 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Poganiacz [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 1. Stycznia 

[1]819 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Księgę czyli 

ordynaryą [Złote] 55 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Księgę czyli ordynaryą [Wiek] 15 [Czyli 

ma Żonę i Dzieci i iak wiele] nie [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Roku ½ 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

10   Jan Macieyczak 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Pastuch [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 24 Czerwca 

[1]819 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Księgę czyli 

ordynaryą [Złote] 55. [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Księgę czyli ordynaryą [Wiek] 42 [Czy-

li ma Żonę i Dzieci i iak wiele] Zone dzieci 4
ro

 [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Rok 1½ 

[Numer porządkowy] [Imię i Nazwisko] 

11   Maryanna Kowalczykowa 

[Stopień i Oznaczenie Obowiązku] Dziewka [Oznaczenie Czasu w ktorym rozpoczoł w tym Folwarku swoie Obowiązki] 24 Czerwca 

[1]818 [Jaką ma Nagrodę ktora iezeli się zkłada z Emolumentow powinna bydz szczegułową na Pieniądze porachowaną] Księgę czyli 

ordynaryą [Złote] 46 [Jakie ma Dowody usprawiedliwiaiące przez Niego pobieraną Nagrodę] Księgę czyli ordynaryą [Wiek] 21 [Czyli 

ma Żonę i Dzieci i iak wiele] nie [Czyli jaki posiada Majątek] Zadnego [Uwagi] Słuzy Rok 1. 

 

Ninieyszą Listę Officyalistow v Służących przy Folwarku Głodno znayduiących się przeze mnie sporządzoną iako rzetelnie pod słowem 

Kapłańskiem podpisuię - w Głodnie dnia 5. Czerwca [1]819 roku 

X. Bernard Suwalski Prowizor 
 

Aneks IV 

Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 1457, s. 107-110; kopia na stronach 122-124. 

Inwentarz 

Powinności oraz Danin od Włościan Wsiow Głodno y Niedzwiady nalezących, do Folwarku Głodna odbywaiących - na Groncie przez 

Delegowanych Kommissarzy ułozony- 

Wies Głodno 

Rolnicy 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska]  

1.   Jakob Fata 
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[Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 2. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny 

Dnie Piesze] 3. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel Korce] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

2.   Woyciech Lidak 

[Sprzęzay Dworski Konie] 1. [Sprzęzay własny Konie] 2. [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Ozi-

miny Dnie Piesze] 2 [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 3. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. [Dani-

na] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

3   Maciey Glista 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Sprzęzay własny Woły] 2. [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy 

Dnie Piesze] 2 [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 3. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. [Danina] 

[Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

4   Błazey Szmit 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Sprzęzay własny Woły] 2. [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy 

Dnie Piesze] 2. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 3. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. [Danina] 

[Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel Korce] 1. 

Chałupnicy. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

1.   Szczepan Mech 

[Sprzęzay własny Konie] 1. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1. [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

2   Szymon Jagiełła 

[Sprzęzay własny Woły] 2. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1. [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

3.   Floryan Mosinski 

[Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny 

Dnie Piesze] 1. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

4.   Stanisław Mosinski 

[Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny 

Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

5   Piotr Szmit 

[Sprzęzay własny Woły] 2. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

6.   Kasper Swiątek 

[Sprzęzay własny Konie] 2. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

7   Walenty Wąsikowicz 

[Sprzęzay własny Konie] 1. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

8.   Jan Mosinski 

[Sprzęzay własny Konie] 2. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

9.   Marcin Glista 

[Sprzęzay własny Konie] 2. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 156. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

10   Jan Hechlewski 

[Sprzęzay własny Konie] 2. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1 [Adnotacya] Czynszuie 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

11   Wacław Antonczak 

[Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny 

Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 
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Komornicy 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

1   Maycher Glista 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

Nie robiący Panszczyzny a maiący Komornicze Gronta 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

1. Jacek Koglarski Ka[r]czmarz [Sprzęzay własny Konie] 2. 

2. Kazimierz Barski Kowal 

3. Karol Kędziora Włodarz 

4  Marcin Gorcyca Gaiowy 

5  Woyciech Kiszka Polowy 

Wies Niedzwiada 

Rolnicy 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

1.   Woyciech Szmit 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Sprzęzay własny Woły] 2. [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Kosy Do Oziminy 

Dnie Piesze] 2. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 3. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. [Danina] 

[Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

2.   Hankiel Borkowicz 

[Sprzęzay własny Woły] 2. [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Kosy Do Oziminy Dnie Piesze] 2 [Pomoc rocz-

na Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 3. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztu-

ki] 15 [Chmiel Korce] 1 

Chałupnicy 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

1.   Kazimierz Piskur 

[Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny 

Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

2.   Stanisław Zagrobka 

[Sprzęzay własny Woły] 1. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

3.   Stanisław Głogowski 

[Sprzęzay własny Woły] 1. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

[N
o
 porządkowy] [Imiona y Nazwiska] 

4.   Jozef Długosz 

[Sprzęzay własny Woły] 1. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy Dnie Piesze] 1 [Pomoc 

roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 1 [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 1. 

Summa 

[Sprzęzay Dworski Konie] 1. [Sprzęzay własny Konie] 20. [Sprzęzay własny Woły] 16. [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie Piesze] 624. 

[Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 1612. [Panszczyzna Roczna Komorna Dnie Piesze] 1612. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Oziminy 

Dnie Piesze] 52. [Pomoc roczna Do Zniwa Do Jarzyny Dnie Piesze] 27. [Pomoc roczna Do Kosy Do Siana Dnie Piesze] 33. [Danina] 

[Kapłony Sztuki] 21 [Jaia Sztuki] 90 [Chmiel Korce] 6. 

1. Procz powyzszych powinnosci obowiązani Włoscianie tych Wsiow Struzę nocną odbywac w Folwarku Głodzienskiem, w noc po 

iednemu, a to dla Strzezenia zabudowan Dworskich- 

2. Za dzien sprzęzayny Włoscianie tych Wsiow obowiązani zorac morg ieden iaki tu od dawna iest wymierzony Radlic takoz morg tey 

miary do inney zas wszelkiey roboty Sprzęzaiem od wschodu do zachodu słonca pracowac.- 

3 Za dzien Pieszo odbyty obowiązani są młocic Oziminy Snopkow Dwadziescia pięc, Jarzyny Snopkow Czterdziesci więzni dosyc du-

zey przez Chłopa wiązaney.- Do innych zas wszelkich robot od Wschodu az do zachodu słonca letnią porą pracować powinni zimową 

zas porą [s. 109] do podobnych robot od godziny Szostey z rana do godziny szostey wieczor pracowac ich obowiązkiem iest.- 

4
o
 Włoscianie tych Wsi obowiązani są w tydzien za gotowe pieniądze letnią porą za naiem wychodzic dzien ieden za nagrodą za dzien 

ciągły Czter[e]ma wołami odbyty Złotych Polskich dwa za dzien Pieszy y Komorny groszy dwadziescia cztery w kazdey roboty odby-

tey.- 

5
o
 Obrani Radni wolni są od wszystkich powinnosci procz Panszczyzny. 

6
o
 Do zadnych innych procz wyzey wyrazonych powinnosci wzywani bydz powinni.- 

Inwentarz ninieyszy z zeznania przez Włoscian y WJX Suwalskiego Prowizora :/ w Braku Grontowego Inwentarza :/ sporządzony 

zostaie.- 

w Głodnie dnia 8 Czerwca 1819. Roku- 

w Imieniu Gromad powyzszych podpisuiemy ninieyszy Inwentarz iako to- 

z Głodna y Niedzwiady 

Piotr Szmit Radny xxx 
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Woyciech Lidak Gospodarz xxx /podpisani/ 

Maciey Glista Gospodarz xxx 

W Imieniu Przełozonych y Zgromadzenia Klasztornego ninieyszy Inwentarz /: podług zwyczaiu odbywanych powinnosci y wyda-

wan[e]y Daniny sporządzony :/ własną podpisuię Ręką- 

/podpisano/ X. Bernard Suwalski Prowizor mp 

Ninieyszy Inwentarz podług zeznanie Włoscian y WJX Bernarda Suwalskiego Prowizora iako Rządzcy Dobr, przez nas sporządzony w 

trzech Exemplarzach iednomyslnych /: z ktorych dwa do Kommissyi W[ojewódz]kiey ieden zas na Groncie pozostawiony y złozony :/ - 

własnemi podpisuiemy Rękami.- 

Dnia y roku iak wyzey. 

/podpis/ Rataiewicz K[omisarz] Deleg. /podpisano/ X J Pułgrabski K Deleg[owany] 

Za zgodność Sekretarz G[enera]lny Kommissyi W[ojewódz]twa Sandomierskiego 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adam Chmielowski - powstaniec oddziału Frankowskiego 
 

 
 

Adam Chmielowski (stoi drugi od prawej) z grupą powstańców styczniowych, po części kalek i rekonwalescentów, fot. z lata 1863 r. 
 

2 lutego 1863 r. przez Powiśle lu-

belskie przeszedł oddział powstańczy Le-

ona Frankowskiego (pod dowództwem 

Antoniego Zdanowicza) składający się w 

większości ze studentów Instytutu Puław-

skiego,  tzw. puławiaków. Większość po-

wstańców przeprawiła się na drugi, lewy 

brzeg Wisły pod Solcem. Wśród przemie-

rzających nasz powiślański region i udają-

cych się do Solca był student Adam 

Chmielowski. Wcześniej 24 stycznia brał 

udział w udanym zajęciu furgonu poczto-

wego w Kurowie. Po rozbiciu przez Mo-

skali oddziału Frankowskiego pod Słupczą 

w dniu 8 lutego Chmielowskiemu udało się 

przedostać do oddziału Mariana Langiewi-

cza i podjąć dalszą walkę z zaborcą. Dziś 

Adam Chmielowski znany jest przede 

wszystkim jako święty Brat Albert.  

 Adam Chmielowski herbu Ja-

strzębiec, urodził się 20 sierpnia 1846 roku 

w Igołomii. Był najstarszym z czwórki 

dzieci Wojciecha kierownika Komory 

Celnej i Józefy z Borzysławskich. Wcze-

śnie stracił ojca. Przez trzy lata (1855-58) 

uczył się w Petersburgu w Korpusie Kade-

tów. Po przeniesieniu się do Warszawy 

podjął naukę  w Gimnazjum Realnym Jana 

Pankiewicza. W 1859 r. umarła mu matka, 

po której odziedziczył talenty artystyczne. 

W 1861 r. zaczął studia w Instytucie Poli-

technicznym i Rolniczo-Leśnym w Nowej 

Aleksandrii (dziś Puławy). W puławskim 

Instytucie poznał i zaprzyjaźnił się z wy-

bitnym malarzem Maksymilianem Gie-

rymskim. Tu także rozpoczął działalność 

konspiracyjną. 

Po rozbiciu oddziału Frankow-

skiego Chmielowski udał się do pod Świę-

ty Krzyż pod rozkazy Mariana Langiewi-

cza. 17 lutego wziął udział w zwycięskiej 

bitwie pod Staszowem. 18 marca uczestni-

czył w wygranej bitwie pod Grochowi-

skami. Pełnił wtedy funkcję konnego adiu-

tanta Langiewicza. Jednak zaraz potem po 

przejściu oddziału do Galicji został za-

trzymany przez Austriaków i internowany 

w Ołomuńca. Ale już w maju 1863 r., 

przedarł się do kraju i ponownie włączył 

do walk powstańczych. Znalazł się w od-

dziale pułkownika Zygmunta Chmieleń-

skiego walczącego w okolicach Secemina 

(Secemin leży 12 km na południowy za-

chód od Włoszczowej). 30 września 1863 

r. oddział ten przegrał bitwę pod Mełcho-

wem (15 km na zachód od Secemina) a 

Chmielewski ranny w nogę odłamkiem 

granatu (granat ubił pod nim konia) został 

wzięty do niewoli. Ciężka rana lewej nogi i 

rozwijająca się gangrena wymagała ampu-

tacji, którą przeprowadzono w prymityw-

nych warunkach i bez znieczulenia. Po 

operacji znalazł się w szpitalu w Koniec-
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polu. Dzięki pomocy rodziny udało mu się 

wydostać z kraju i w maju 1864 r. przyje-

chał do Paryża, gdzie rozpoczął studia 

malarskie. Wspomagany finansowo przez 

Komitet Polsko-Francuski otrzymał ów-

czesną najlepszą gutaperkową protezę. Po 

ogłoszeniu amnestii w 1865 r. powrócił do 

Warszawy. 
 

 
 

Adam Chmielowski (1846-1916) 
 

W Warszawie kontynuował studia 

malarskie w Szkole Rysunkowej Wojcie-

cha Gersona. Następnie kształcił się w 

akademii monachijskiej (1869-1874) gdzie 

poznał znanych malarzy, takich jak Stani-

sław Witkiewicz, Józef Chełmoński, Alek-

sander Gierymski – brat Maksymiliana czy 

Leon Wyczółkowski. Brał udział w wy-

stawach w Polsce i w za granicą. W sumie 

namalował 61 obrazów. Jednym z nich 

było Ecce Homo – otwiera stronę tytułową 

niniejszego „Powiśla Lubelskiego”. Praca 

nad tym płótnem przyspieszyła duchową 

przemianę Chmielowskiego. 24 września 

1880 r. zdecydował się wstąpić do Zakonu 

Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Po okresie 

depresji, z której wyciągnął go spowiednik 

ks. Leopold Pogorzelski proboszcz z Sza-

rogrodu, wstąpił po roku do Zakonu św. 

Franciszka z Asyżu. W 1884 r. osiadł w 

Krakowie, przy ul. Basztowej 4, gdzie 

dalej malował, ale coraz bardziej angażo-

wał się w opiekę nad najuboższymi. 

Mieszkał w ogrzewalni miejskiej przy ul. 

Skawińskiej na Kazimierzu razem z bez-

domnymi, alkoholikami i nędzarzami. 

Sprzeciwiał się jałmużnie, której nie 

uznawał za prawdziwą pomoc a doraźny 

zabieg uspokajający sumienie bogatych.  
 

 
 

Brat Albert (Adam Chmielowski) w habicie 

Zgromadzenia Braci Albertynów 
 

W tym czasie papież Leon XIII 

wydał franciszkańską encyklikę Auspicato, 

w której wyznaczał tercjarstwu cele spo-

łeczne. Encyklika ta była zapowiedzią 

encykliki Rerum Novarum. Chmielowski 

mieszkał wówczas u kapucynów i rozpo-

czął tłumaczenie świeżo wydanego dzieła 

ojca Hilarego Manuale tertii ordinis przy-

stosowując je do potrzeb polskiego społe-

czeństwa. Z Chmielowskim współpraco-

wał jezuita Henryk Pydynkowski i ojciec 

Hieronim – kapucyn. Przewodnik do regu-

ły Trzeciego Zakonu ukazał się w 1888 r.  

25 sierpnia 1887 roku w Kaplicy 

Loretańskiej kościoła ojców kapucynów w 

Krakowie Adam Chmielowski przywdział 

szary habit III Zakonu św. Franciszka i od 

tej pory znany jest jako brat Albert. Napi-

sał wówczas: „Umarł Adam Chmielowski, 

a narodził się Brat Albert”. Śluby zakonne 

złożył rok później. U kapucynów zaprzy-

jaźnił się z ojcem Wacławem Nowakow-

skim, który najprawdopodobniej dokonał 

ceremonii obłóczyn Adama Chmielow-

skiego oraz z ojcem Rafałem Kalinow-

skim, dziś świętym, kanonizowanym w 

Rzymie 17 listopada 1991 roku przez Jana 

Pawła II. Brat Albert dał początek założo-

nemu przez siebie Zgromadzeniu Braci 

Albertynów. W 1891 r. założył Zgroma-

dzenie Sióstr Albertynek. W 1902 roku w 

utworzonym przez Brata Alberta zgroma-

dzeniu było już około czterdzieści sióstr i 

prawie tyle samo braci. Działalność zako-

nu objęła oprócz Krakowa także Lwów, 

Sokal, Tarnów, Stanisławów, Przemyśl, 

Tarnopol i Jarosław , a po wkroczeniu 

Austriaków na teren zaboru rosyjskiego 

także Kielce. W sumie powstało 20 placó-

wek walki z nędzą. Schorowany Brat Al-

bert zmarł w opinii świętości w Krakowie 

w dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia 

1916.  

W 1938 roku prezydent Polski 

Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie 

Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta 

za wybitne zasługi w działalności niepod-

ległościowej i na polu pracy społecznej. 12 

listopada 1989 roku w Rzymie Ojciec 

Święty Jan Paweł II kanonizował Brata 

Alberta. Napisał także o świętym sztukę: 

Brat naszego Boga. 

 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

Kazimierz Wydrychiewicz (1805-1869) i  jego spadkobiercy 
 

Nie ma chyba wśród osób zwią-

zanych z lubelskim Powiślem bardziej 

niejednoznacznej i wzbudzającej tyle 

sprzecznych opinii co właściciel Opola i 

Powiśla lubelskiego Kazimierz Wydry-

chiewicz. Pisaliśmy o nim przytaczając 

bezwzględną krytykę ks. Adama Słotwiń-

skiego zarzucającemu Wydrychiewiczowi 

niekonsekwencję w działaniu ale opubli-

kowaliśmy też pochwałę pracowitości 

spisaną przez Mikołaja Gosiewskiego 

dziedzica Łopiennika (obie w „Powiślu 

Lubelskim” 2008 nr 1). Faktem jest, że 

poniesiony entuzjazmem ponad tysiąca 

ziemian domagających się w lutym 1861 r. 

na zebraniu Towarzystwa Rolniczego w 

Warszawie oczynszowania chłopów zade-

klarował zaraz u siebie jednostronne znie-

sienie pańszczyzny nie przewidując skut-

ków tej nieprzemyślanej do końca decyzji. 

Swoją postawą doprowadził w 1861 r. do 

wrzenia na całym Powiślu („Powiśle Lu-

belskie” 2012 nr 1). Faktem jest, że zdecy-

dowanie bronił swojego majątku patrząc 

przede wszystkim na zysk i nie licząc się z 

potrzebami mieszczan opolskich (spór z lat 

1847-49). Towarzystwu Rolniczemu prze-

słał „Relacyę” o „Stanie małych gospo-

darstw” i założył według wskazówek To-

warzystwa Dom Zleceń Rolników Nadwi-

ślańskich ale jego działania wobec wło-

ścian miały przede wszystkim na celu 

racjonalizację i zwiększenie wydajności 
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ich pracy. Faktem jest również, że obwa-

łował brzeg Wisły, zrobił bitą drogę z 

Opola do Józefowa, zaangażował się w 

budowę szpitala opolskiego (był prezesem 

Rady Szczegółowej Opiekuńczej Szpitala) 

i remont kościoła, walczył o zbiory muze-

alne szkoły opolskiej, uprzemysłowił ma-

jątek na skalę niespotykaną. W 1860 r. na 

wystawie rolniczej w Lublinie zebrał wiele 

nagród („Powiśle Lubelskie” 2008 nr 1). 

Pracą, dzierżawą i umiejętnie wykorzysta-

nym kredytem stał się jednym z najbogat-

szych właścicieli ziemskich Lubelszczy-

zny.  

Wiele wątpliwości wzbudzają 

także dotychczasowe ustalenia jego życio-

rysu. Właściwie nie ma wzmianki o Wy-

drychiewiczu bez mniejszego czy więk-

szego błędu. Również i „Powiśle Lubel-

skie” nie ustrzegło się od pomyłek. A to 

właśnie biografia oraz opinia nuworysza i 

dorobkiewicza przyczyniły się w dużym 

stopniu do sprzecznych wypowiedzi na 

jego temat. Dlatego losy spadkobierców 

Wydrychiewicza mogą nam wiele powie-

dzieć o środowisku, które go ukształtowa-

ło. Stara szlachta lubelska dystansowała się 

od niego, ale też ulegała jego bogactwu 

przyjmując zaproszenia na urządzane przez 

Wydrychiewicza polowania czy zaprasza-

jąc jego ojca na rodzinne uroczystości. 

Najpełniejszy choć niezwykle ogólny ży-

ciorys Wydrychewicza (!) przedstawił 

wspomniany Mikołaj Gosiewski w Księdze 

Pamiątkowej Wystaw Lubelskich, Warsza-

wa 1902. Wydrychiewicz był nowym ty-

pem ziemianina-kapitalisty i zastanawia, 

że to co udało się Janowi Kleniewskiemu 

(który jak wiadomo stał się właścicielem 

części dawnego majątku Wydrychiewicza), 

dla Wydrychiewicza było polem porażki. 

Zabrakło tu autorytetu i tej symbolicznej 

władzy, którą niesie opinia otoczenia 

wsparta tradycją rodziny i bezinteresowną 

działalnością społeczną. Zabrakło ziemiań-

skiego etosu, zabrakło zakorzenienia.  

Ponieważ nie znamy jeszcze bio-

grafii Wydrychiewicza– a postulowaliśmy 

o nią dwukrotnie na łamach „Powiśla Lu-

belskiego” (2008 nr 1, 2011 nr 4) – poniżej 

przytaczamy kolejną partię ustaleń i – 

niestety zwiększającą  się liczbę pytań pod 

adresem właściciela Powiśla lubelskiego z 

połowy XIX wieku.. 

 

 
 

Secemin, dawna ul. Krakowska, fotografia z lat 20-tych XX w. 

 
 

Secemin, kościół św. Katarzyny i św. Jana Apostoła z XV w., fot. z 1911 
 

Kazimierz Tomasz Wydrychie-

wicz urodził się w 1805 r. w Seceminie 

(niedaleko Włoszczowej w Kieleckiem) w 

rodzinie mieszczańskiej jako (jedyne?) 

dziecko Ludwika (ur. ok. 1777) i Anny z 

Nowomiejskich, i wnuk (ze strony ojca) 

Wawrzyńca i Marianny. W 1801 r. w Se-

ceminie było zaledwie 79 domów. W 1821 

r. domów było 110, ale tylko dwa muro-

wane. Mieszkało 833 osób, w tym 115 

Żydów. Trudniono się handlem i rzemio-

słem, najwięcej było cieśli, krawców, ku-

śnierzy i rymarzy. Kazimierz skończył 

tylko niższe klasy szkół kieleckich, poma-

gał ojcu w gospodarstwie (szewstwo?), 

rodziny nigdy nie założył, dzieci nie miał. 

Z drobną pomocą finansową ojca wziął w 

1831 r. w dzierżawę dobra rządowe: Bo-

iska, Głodno i Braciejowice na Powiślu 

lubelskim. W 1833 kupił na licytacji dobra 

Łopiennik skonfiskowane za udział wła-

ściciela w Powstaniu Listopadowym (od-

sprzedał je w 1837 roku Faustynowi Grzy-

bowskiemu). W 1837 r. kupił sąsiednie 

dobra Radlin (parafia Ratoszyn), w 1842 – 

klucz szczekarkowski i wreszcie w 1857 

od księżnej Aleksandry z Lubomirskich 

Rzewuskiej, u której zarządzał jej dobrami 

– resztę pozostałego majątku właścicielki. 

Skupywał na krótko folwarki – np. Wylągi 

pod Kazimierzem były własnością Wydry-

chiewicza zaledwie przez rok 1854-55 – by 

je z zyskiem sprzedać.  

 
 

Portret Kazimierza Wydrychiewicza z Księgi 

Pamiątkowej Wystaw Lubelskich, 1902 rok 

W 1860 roku był posiadaczem 33 

opolskich wsi: Ciepielówki, Ćwiętalki, 

Czarnej, Dębiny, Brzegów, Grabówka, 

Janiszkowic, Jankowa, Kaliszan, Kłodnicy, 

Kluczkowic, Kątów, Kosiorowa, Lubomir-

ki, Łazisk, Majdanów, Machowa, Macho-

wa Starego, Niezdowa, Niedźwiady, Po-

morza, Rybaków, Szczekarkowa, Trzcińca, 

Trzebieszy, Urządkowa, Wilkowa, Woli 

Rudzkiej, Wrzelowca, Wrzelowa, Zarudek, 

Zagród i Zajączkowa. Majątkiem kierował 

ze swego pałacu w Niezdowie, którego był 

właścicielem od 1847 r. Na pewno wiele 

uściśleń mogą wnieść zachowane w Ar-

chiwum Państwowym w Lublinie w zespo-

le Komisji Województwa Lubelskiego i 

Rządu Gubernialnego Lubelskiego, Wy-

dział Administracyjny, akta „Wydrychie-

wicz Kazimierz” z lat 1853 – 1867 (sygna-

tura 1626). 

 Na podstawie Prawa o szlachec-

twie w Królestwie Polskim z 25 czerwca/7 

lipca 1836 r., regulacji mającej podporząd-

kować szlachtę carskiej administracji, 

otrzymał szlachectwo i herb Poraj (Spis 

Szlachty Król. Polskiego1851 R., Warsza-
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wa). Jednak żadne herbarze z końca XIX 

w., a także wcześniejsze, nie odnotowują 

żadnego Wydrychiewicza jako szlachtę. 

Bo jak podaje Dziennikiem Praw Króle-

stwa Polskiego (t. III Artykuł 1, ustęp „e”) 

„Każdy Obywatel, który pracą, talentem, 

lub pożytecznym wynalazkiem, przyłoży 

się do zakwitnienia światła, przemysłu, 

rolnictwa, zgoła do ogólnego dobra Kraju” 

mógł zaszczytu herbu dostąpić. Znawca 

tematu Tomasz Demidowicz pisze, że „Od 

połowy 1836 r. Heroldia Królestwa Pol-

skiego otrzymywała do wiadomości i wy-

konania decyzje carskie w sprawie nadań 

szlachectwa dziedzicznego lub osobistego 

mieszkańcom Królestwa Polskiego. Szla-

chectwo uzyskiwali przeważnie przedsta-

wiciele nauki, finansjery, handlu oraz 

przemysłu, na wniosek I.F. Paskiewicza 

lub Rady Administracyjnej.” („Czasopi-

smo Prawno-Historyczne”, tom LXII, 

2010, zeszyt 2, s. 158). Bliskie kontakty 

Wydrychiewicza z lojalną wobec cara i 

przeciwniczką Powstania Listopadowego 

księżną Lubomirską (w 1848 r. Rozalia 

Rzewuska darowała pałac opolski feldmar-

szałkowi Iwanowi Paskiewiczowi, który 

przeznaczył je na koszary) mogły, ale 

może nie musiały, ułatwić mu otrzymanie 

tytułu szlacheckiego. W Archiwum Pań-

stwowym w Lublinie znajdują się akta 

„Deputacji Szlacheckiej Guberni Lubel-

skiej” za lata 1835-67, które tę sprawę 

mogły by bliżej wyjaśnić. 

Nazwisko Wydrychiewicz nie by-

ło w XIX w. ostatecznie ustalone i w do-

kumentach parafialnych znajdujemy takie 

zapisy jak w wyżej wspomnianym w arty-

kule Gosiewskiego „Wydrychewicz”, ale 

też: „Wydrichiewicz”, „Widrichiewicz” 

czy „Wydrychowicz”. Ta ostatnia wersja 

była szczególnie popularna w 2 ćwierci 

XIX w. właśnie w Seceminie. Zresztą 

Wydrychiewicze (w różnej redakcji tego 

nazwiska) występują przede wszystkim w 

trójkącie: Kielce-Jędrzejów-Radomsko. 

Ale na tym terenie tylko raz pojawia się 

właściciel ziemski: niejaki Wacław Wy-

drychiewicz w 1913 r. odnotowany jako 

dziedzic Rakówka w powiecie jędrzejow-

skim. Wydrychiewicze pojawiają się także 

sporadycznie na południu kielecczyzny, 

kilku znajdujemy w Hrubieszowie. W 

Seceminie obok nazwiska „Wydrycho-

wicz” występuje też – i to częściej – na-

zwisko „Wydrych”. I można przypuszczać, 

że to właśnie od tej skrótowej wersji po-

szło ostatecznie nazwisko „Wydrycho-

wicz” a następnie „Wydrychiewicz”. 

Będąc właścicielem Szczekarko-

wa sprowadził doń swego ojca Ludwika. 

21 marca 1847 r. w księdze parafialnej 

Wilkowa odnotowano, że „Jaśnie Wiel-

możny Pan Ludwik Wydrychiewicz, Dzie-

dzic Dóbr Szczekarkowa z przyległościami 

i wielu Innych w Szczekarkowie zamiesz-

kały” był obecny razem z „Jaśnie Wiel-

możnym Wojciechem Prendowskim Dzie-

dzicem Dóbr Czyżowa, Zawichosta, Jani-

szowa i wielu Innych, byłym Wojsk Pol-

skich Półkownikiem, Krzyża Wojskowego 

Legii Honorowej Kawalerem, w Czyżowie 

zamieszkałym” przy chrzcie Józefa Marii 

Wojciecha (trzech imion) syna Karola 

Łabęckiego „Jaśnie Wielmożnego Pana 

Dziedzica Dóbr Polanówki, Rogowa, Do-

brego, Podgórza, Żmijowisk, Wólki Do-

brskiej, Męćmierza, Steniatyna, Części 

Wilkowa, Zarudek i Zastowa”. Co prawda 

Ludwik nie został wtedy ojcem chrzest-

nym (kumami zostali Prebendowski i Jo-

anna Karska), ale już samo zaproszenie i 

formuła zapisu mówią o niezwykłym 

awansie rodziny Wydrychiewiczów. O 

śmierci Ludwika Wydrychiewicza „w 

Szczekarkowie” w dniu 25 sierpnia 1855 r. 

zawiadomili proboszcza wilkowskiego 

wójt Opola Józef Moroński i Franciszek 

Trzeszkowski „pisarz Kancellaryi lat trzy-

dzieści cztery liczący w Niezdowie za-

mieszkały”. Obecność tych akurat świad-

ków każe zadać pytanie, czy Ludwik Wy-

drychiewicz nie zmarł jednak w Niezdo-

wie. 
 

 
 

Podpis Ludwika Wydrychiewicza (1777-1855), 

ojca Kazimierza, „Dziedzica Dóbr 

Szczekarkowa” w latach 1843-55 
 

Majątek i szlachectwo przyniosły 

Kazimierzowi Wydrychiewiczowi w 1856 

r. nominację  na sędziego pokoju okręgu 

Kazimierskiego. Funkcję tę pełnił razem z 

Ignacym Wesslem właścicielem Karcz-

misk i Walerym Brzozowskim dziedzicem 

Kamienia (Rocznik Sądowy na rok 1867, 

Warszawa). 

Kontrowersje związane z jego 

chwiejnym stanowiskiem podczas rozru-

chów latem 1861 r. Kazimierz Wydry-

chiewicz zatarł częściowo zachowaniem 

podczas Powstania Styczniowego. Jak 

pisze Z. Bieleń, Zwycięzca spod Żyrzyna. 

Generał Michał Heydenreich-Kruk (1831–

1886), Lublin 2006, s. 63: „W godzinach 

popołudniowych 5 sierpnia powstańcy [po 

zwycięstwie pod Chruśliną] wyruszyli 

przez Wrzelowiec w stronę Opola, do 

którego dotarli tegoż dnia wieczorem, 

witani owacyjnie przez mieszczan. Puł-

kownik „Kruk” zajechał w odkrytym po-

wozie na nocleg do Niezdowa do pałacu 

Kazimierza Wydrychiewicza, a powstańcy 

pozostali w Opolu. Sprawę amunicji udało 

się załatwić. Zakup naboi i kapiszonów z 

magazynów intendentury rosyjskiej w 

Lublinie przeprowadziła osoba mająca 

znajomości i kontakty z Żydami.” Był to 

Kazimierz Wydrychiewicz, który w poro-

zumieniu z Krukiem udał się do Lublina, 

gdzie kupił od wojskowych rosyjskich 15 

tys. nabojów i kapsli karabinowych i do-

starczył je powstańcom 7 sierpnia. Dla 

ukrycia tej misji Kruk demonstracyjnie 

zaaresztował obrotnego ziemianina pod 

zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosjan, co 

później, z dodaniem grubej łapówki, za-

kończyło wstępne śledztwo władz car-

skich. Dzięki dostarczonej amunicji Hey-

denreich-Kruk zwyciężył w głośnej bitwie 

pod Żyrzynem. 

Epizod ten zainspirował Jarosława 

Iwaszkiewicza do napisania w 1963 r. 

opowiadania Heydenreich, w którym wy-

stępuje właśnie postać Kazimierza Wydry-

chiewicza. Początkowo nie wzbudzał on 

sympatii bohaterów utworu: Laury Kle-

niewskiej i Kruka, by potem stać się 

współtwórcą zwycięstwa pod Żyrzynem. 

Iwaszkiewicz poznał Marię Kleniewską w 

Zagłobie w czasie okupacji, podczas ślubu 

swego przyjaciela, malarza Antoniego 

Michalaka i to ona użyczyła swego nazwi-

ska bohaterce opowiadania, podobnie 

zresztą jak malarz – w tekście pojawia się 

zaufany Heidenreicha, chłop Wojtek Mi-

chalak. 
 

 
 

Tablica na ścianie kaplicy rodziny Władysława 

Kleniewskiego na cmentarzu w Opolu 
 

Ostatecznie jednak Wydrychie-

wicz został w lutym 1866 r. aresztowany 

przez Rosjan. Wyrok sądu wojennego w 

styczniu 1867 nałożył nań ogromną kon-

trybucję. Schorowany i przygnębiony 
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wyrokiem oddał administrację swojego 

majątku opolskiego profesorowi rachun-

kowości Instytutu Puławskiego Ottonowi 

Kubickiemu. Zmarł w Niezdowie 19 

czerwca 1869 r.  

Akt zgonu podpisali Hipolit Wy-

drychiewicz (1826-1899) właściciel Pęko-

wic w Galicji (gmina Zielonki powiat 

krakowski), i Józef Wydrychiewicz (ur. 5 

marca 1822 w Daszewie w Kieleckiem) 

„były nauczyciel” Szkoły Powiatowej w 

Hrubieszowie. Hipolit i Józef występują w 

roku 1838 jako uczniowie pierwszej klasy 

szkoły obwodowej w Opolu. Kazimierz 

Wydrychiewicz łożył wówczas na ich 

wykształcenie. Hipolit, ziemianin, był 

uznanym urzędnikiem galicyjskim z rodzi-

ny prawniczej związanej rodzinnie z No-

wym Sączem (w 1919 r. Kazimierz Wy-

drychiewicz – zapewne jego bliski krewny 

– były notariusz w Suchej został pochowa-

ny w Nowym Sączu; w 1878 w C.k. Sądzie 

Obwodowym z Nowym Sączu rozpoczynał 

karierę prawniczą Bronisław Wydrychie-

wicz dr praw, później radca C.k. Sądu 

Obwodowego w Nowym Sączu, sędzia 

Sądu Powiatowego w Liszkach 1897, 

wreszcie radca Sądu Krajowego w Krako-

wie w 1901 r.). W momencie śmierci Ka-

zimierza Hipolit był członkiem „Komisji 

szacunkowej wydziału powiatowego w 

Krakowie”. Od 1873 r. był też „Zaprzysię-

żonym detaksatorem dóbr C.k. Sądu Ob-

wodowego w Nowym Sączu” mieszkając 

ciągle we dworze w Pękowicach. W 1874 

r. nabył w Nowym Sączu  cesarsko-

królewską Aptekę Obwodową „Pod Czar-

nym Orłem”. W 1876 r. apteka przeszła na 

własność jego zięcia magistra farrnacji 

Romana Jakubowskiego. Hipolit zmarł 30 

maja 1899 r. w Nowym Sączu. Używał 

herbu Pomian jak jego daleki kuzyn Kazi-

mierz co mnoży pytania o szlachecki ro-

dowód Wydrychiewiczów (Maciej Bilek, 

Wydrychiewicz, Jakubowscy, Nowakow-

scy..., „Farmacja krakowska. Biuletyn 

informacyjny Okręgowej Izby Aptekar-

skiej w Krakowie, rok XVII, nr 1, 2014). 

Niestety na tym etapie wstępnego rozpo-

znania nie potrafimy wyjaśnić jakie ro-

dzinne więzy – a na pewno były odległe 

skoro nie odziedziczyli majątku – łączyły 

Hipolita i Józefa z Kazimierzem.  

Bo nie Hipolit i Józef jako dalsi 

krewni zmarłego zostali spadkobiercami 

uszczuplonej już fortuny Kazimierza a 

Kacper Wydrychiewicz, najprawdopo-

dobniej jego stryjeczny brat, a więc za-

pewne wnuk Wawrzyńca i Marianny. Kac-

per Wydrychiewicz urodzony ok. 1808 r. 

w Seceminie, syn Jacentego i Rozalii, być 

może tkacz, jeszcze jako „Wydrychowicz” 

ożenił się w Seceminie w 1850 r. z Ma-

rianną Pawlik (zmarła po 1889). W 1859 r. 

Secemin miał 114 domów, 852 mieszkań-

ców, w tym 96 Żydów. Chylił się ku upad-

kowi i w 1869 r. stracił prawa miejskie. 

Znamy czworo dzieci Kacpra i Marianny, 

wszystkie przyszły na świat w Seceminie: 

Rozalię (ur. ok. 1856), Antoniego (ur. ok. 

1858), Marcjannę Agnieszkę (ur. ok. 1867) 

i Grzegorza Izydora (ur. ok. 1869). Kacper 

Wydrychiewicz otrzymał jednak tylko 

połowę spadku po Kazimierzu, bo drugą 

wyprocesowała inna krewna zmarłego 

Filipina z Dembińskich Stojanowska. 

Niewiele o niej wiemy a już nic o pokre-

wieństwie Dembińskiej z Wydrychiewi-

czem. Jej mąż Jan Nepomucen Stojanow-

ski, szlachcic, syn Franciszka i Justyny 

Kuliszyńskiej, urodził się w 1813 r. w 

Tumlinie pod Kielcami a zmarł w 1891 w 

Sanikach koło Radomska. W latach 50. był 

podleśnym w Łagowie, w akcie zgonu 

zapisano go jako byłego urzędnika Kielec-

kiego Rządu Gubernialnego. Sanniki (418 

ha ziemi dworskiej) i sąsiedni Płoszów 

(603,5 ha) niedaleko Radomska były pod 

koniec jego życia wspólnym z żoną mająt-

kiem. W Sannikach był „przy folwarku 

dom przytułku dla starców i kalek przez 

gminę zarządzany”. Filipina zmarła mię-

dzy 1891 a 1893 r. Jej śmierć odnotowała 

„Biesiada Literacka” nr 31 z 1893 r., in-

formując, że „zapisała testamentem rs. 

[srebrnych rubli] 1,000 na ochronę katolic-

ką w Kielcach i rs. 1,500 na szwalnię war-

szawską przy ulicy Freta.”  

Kacper i Filipina szybko sprzedali 

uzyskane w spadku dobra opolskie. Od 

Kacpra już 19 kwietnia 1871 r. nabył je za 

sumę 577 500 rubli (płatną ratami) Franci-

szek Kleniewski herbu Zagłoba z synami: 

Władysławem i Janem. 12 czerwca 1874 r. 

nastąpił podział nabytego majątku między 

synów. Po sprzedaży Opolszczyzny i Po-

wiśla Kleniewskim Kacper Wydrychie-

wicz zamieszkał wraz z żoną i czwórką 

dzieci w niewielkim majątku Kłodnica 

Górna (parafia Wilkołaz, 35 km od Opola  

i Niezdowa). Folwark Kłodnica Górna 

miał 1189 morgów ziemi (ok. 665,6 ha), z 

czego grunty orne i ogrody stanowiły 816 

morgów (ok. 457 ha). Był też las (297 

morgów), 6 budynków murowanych i 19 

drewnianych a także młyn wodny, staw, 

pokłady torfu i kamienia wapiennego.  Nie 

wiemy czy była to pozostałość majątku 

Kazimierza Wydrychiewicza – z Kłodnicy 

Górnej jest tylko 5 km do Radlina – czy 

też nabytek Kacpra z pieniędzy po Kazi-

mierzu. W każdym razie był właścicielem 

Kłodnicy Górnej do ok. 1884 r. 4/16 

stycznia 1876 roku w kościele wilkołaskim 

odbył się ślub jego córki Rozalii, mieszka-

jącej wówczas „przy rodzicach” w Kłodni-

cy Górnej. Jej wybranym był Adam Józef 

Adolf Balukiewicza właściciel poczty w 

Lublinie. W kontrakcie ślubnym spisanym 

u lubelskiego gubernialnego notariusza 

wymieniono sumę 15 tys. srebrnych rubli. 

Nie była to więc byle jaka partia. 

 

 
 

 

Podpis Kacpra Wydrychiewicza (1808-1885), 

w latach 1869-71 właściciela części dóbr opol-

skich i Powiśla lubelskiego 
 

W pół roku później w Wilkołazie 

żenił się syn Kacpra Antoni. Panną młodą 

była Paulina Kompoltowicz (ur. ok. 1857 

w Warszawie, zm. 1894) mieszkającą we 

wsi Rudnik. Jej matkę, wdowę, określono 

jako „chłopka”. Antoni po ślubie wyjechał 

w Kieleckie. Ich córka Zofia urodziła się w 

Chęcinach pod Kielcami w 1881 r. a druga 

córka Kazimiera przyszła na świat w 1884 

r. we wsi Zielonki koło Świniar też w 

guberni kieleckiej. Potem jednak wrócił w 

Lubelskie i zarabiał jako oficjalista dwor-

ski mieszkając w Zakrzówku (parafia Wil-

kołaz, 12 km od Kłodnicy Górnej). Jego 

brat Izydor dzierżawił od ok. 1892 r. jeden 

z tamtejszych folwarków. W 1900 r. Anto-

ni ożenił się powtórnie w kościele wilkoła-

skim z Franciszką Chyżą „wieśniaczką”. 

Mieszkał ciągle w Zakrzówku. Na jego 

pierwszym i drugim ślubie nikogo z rodzi-

ny nie było. Można sądzić, że najbliżsi 

dystansowali się od niego i jego życiowych 

wyborów. Nie było go na ślubie córki 

Kazimiery w 1905 r. w Wilkołazie. Kazi-

miera mieszkała wówczas w Kłodnicy 

Górnej u Józefa Dobrowolskiego. Wyszła 

za mąż za Józefa Sobińskiego gorzelanego 

w Ratoszynie, urodzonego w 1874 r. w 

Nałęczowie w rodzinie zarządcy majątków 

ziemskich.  

W 1883 roku Kacper wydał za 

mąż swoją  najmłodszą córkę Marcjannę 

Agnieszkę. Mężem został Józef Dobro-

wolski urodzony w 1856 r. w Ślęcinie – 15 

km od Jędrzejowa, syn Teodora (ur. w 

Seceminie w 1832 r.) i Elżbiety Adam-

czyk.  Józef Dobrowolski był wówczas 

dzierżawcą folwarku Tyniec, parafia Oksa, 

17 km od Secemina. Po ślubie zamieszkał 

w Kłodnicy Górnej i objął majątek po 

teściu, który wyprowadził się do Lublina. 

Marcjanna Agnieszka zmarła przedwcze-

śnie w 1886 r. i Józef Dobrowolski w 1895 

ożenił się powtórnie z Marianną Piasecką 

związaną z Kielcami a więc chyba nie 

mającą nic wspólnego z Piaseckimi wła-

ścicielami Kłodnicy Dolnej przed 15. laty. 

Józef sprowadził też do Kłodnicy Górnej 

swoją rodzinę m.in. ojca Teodora, brata 
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Konstantego (w 1895 r. był dzierżawcą 

Wilkołazu Górnego) i siostrę Stanisławę 

Antoninę ur. w 1871 r. Bebelnie koło 

Włoszczowej. 
 

 

 
 

Niezachowany do dziś dwór w Kłodnicy Górnej 

(oznaczenie „Dw” w dolnej części mapy) Wy-

drychiewiczów a od ok. 1884 r. własność Do-

browolskich, na mapie z lat 40-tych XIX w. 

Właścicielem Kłodnicy Dolnej (zachowany do 

dziś dwór „Dw” w górnej części mapy) był w 

latach 1847-84 Wojciech Piasecki, a od 1884 r. 

Aleksandra Rusanowska 
 

Kacper Wydrychiewicz zmarł 1 

maja 1885 w Lublinie (niezachowany grób 

nr 821 na cmentarzu przy ul. Lipowej) 

pozostawiając owdowiałą żonę Mariannę. 

W akcie zgonu określono go jako „byłego 

ziemskiego obywatela”. Dzieci na pogrze-

bie Kacpra nie odnotowano. 

Najmłodsze dziecko Kacpra i Ma-

rianny czyli Grzegorz Izydor Wydry-

chiewicz w 1889 r. wziął w Wilkołazie 

ślub ze wspomnianą Stanisławą Antoniną 

Dobrowolską – siostrą swego szwagra. 

Izydor – bo takiego później używał imienia 

– mieszkał wówczas jeszcze w Kłodnicy 

Górnej, tak jak i panna młoda. Tam urodzi-

ły się ich pierwsze dzieci: Kazimierz 

(1890) oraz  Zygmunt (1891-1893). Potem 

Izydor widnieje już jako dzierżawca Za-

krzówka – np. przy narodzinach kolejnego 

syna Stanisława Mariana (1893). Rodzi-

cami chrzestnymi Stanisława Mariana byli 

Hieronim Nieciecki dziedzic Wilkołaza i 

Paulina Dobrowolska. Mieszkając w Za-

krzówku, odnotowany jest ponadto w 

latach 1894-96 jako dzierżawca Maria-

nówki (2 km od Kłodnicy Górnej). W 1896 

r. Izydor doczekał się syna Feliksa Jana, 

także urodzonego w Zakrzówku.  

Wydaje się, że z początkiem XX 

w. ośrodek życia rodzinnego Wydrychie-

wiczów przenosi się częściowo z Kłodnicy 

Górnej do Zakrzówka. W Zakrzówku 

umierają: w 1893 syn Izydora Zygmunt, w 

1894 roku żona Antoniego Wydrychiewi-

cza Paulina a w 1896 ich córka Zofia. 

Także teść Izydora umiera tam właśnie w 

1901 roku. Zakrzówek był wówczas gwał-

townie rozwijającą się i uprzemysławianą 

wsią (tzw. Zakrzówek Fabryczny z cu-

krownią z 1875 roku), z folwarkami: No-

wym, Poduchownym, Donacyjnym i Majo-

ratem. Którego folwarku był dzierżawcą 

Izydor Wydrychiewicz nie wiemy. 

Mikołaj Gosiewski pisząc na po-

czątku XX w. wspomnianą wyżej pochwa-

łę przedsiębiorczości Kazimierza Wydry-

chiewicza był właścicielem Łopiennika (4 

km od Kłodnicy Górnej i 1 km od Radli-

na), dawnego majątku naszego bohatera. 

Musiał go dobrze znać, bo właścicielem 

Łopiennika został w 1857 roku żeniąc się z 

córką Faustyna – Józefą Grzybowską. 

Pisząc swój tekst miał też już nowych 

sąsiadów, przede wszystkim dzierżawcę 

majątków Marianówki i Zakrzówka – 

Izydora Wydrychiewicza, jedynego, który 

podjął ziemiańską profesję Kazimierza 

Wydrychiewicza. Na Izydorze kończą się 

losy dawnej fortuny Kazimierza. Potom-

kowie Kacpra, podobnie jak Kazimierz, 

nie wrośli w środowisko lubelskich zie-

mian. Obracali się głównie w kręgu zna-

jomych i krewnych z okolic odległego od 

parafii wilkołaskiej Secemina. 

Życie i działalność dawnego wła-

ściciela Powiśla lubelskiego z pewnością 

zasługuje na solidne naukowe opracowanie 

i jeżeli takie powstanie, to Towarzystwo 

Regionalne Powiślan powinno ją wydać 

drukiem. 

 

Wojciech Włodarczyk 

 

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

Korekta i uzupełnienie 
 

W numerze 4 z 2014 r. „Powiśla Lubelskiego” wkradł się błąd. Na stronie 7 podpis pod lewym zdjęciem powinien być: 

„Kwiaty składają: Ewa Filiks oraz Patryk Włodarczyk”. Składających kwiaty, ich Rodziny oraz Czytelników serdecznie przeprasza-

my.  

W tym samym numerze na s. 16 w dokumencie żydowskim z 1810 r. zamiast „Przed nami Podsędkiem Zastępcą w niebytno-

ści…” napisaliśmy „.. Podsędkiem podczas niebytności…” sens ten sam ale prostujemy. 

Genealogiczne zasoby Internetu, o których pisaliśmy w ostatnim numerze, pozwalają uzupełnić wiele naszych wcześniej-

szych tekstów. Na przykład, wzmiankowany także w Polskim Słowniku Biograficznym jako bezimienny, praktykujący w Opolu lekarz 

Danielewicz z Białejcerkwi, ojciec Konstantego (pisaliśmy o nim w „Powiślu Lubelskim” nr 3 z 2013 r., s. 19) miał na imię Mikołaj, 

był mężem Józefy Lipińskiej i – poza Konstantym – ojcem Placydii Emilii. To właśnie zapis ślubu Emilii z „Wielmożnym Michałem 

Zembrzuskim kawalerem Kapitanem Adjutatem polowym w Lublinie Konsystującym” odbytego w lubelskiej katedrze św. Jana w 

dniu 25 listopada 1829 r., pozwala na taką identyfikację. Michała Danielewicza przy ślubie córki nie było, przebywał w Białejcerkwi, 

ale za to był Jan Weysenhoff „Jenerał Dowodca Dywizyi Ułanów Orderu S. Stanisława, S. Anny pierwszey Klasy S. Włodzimierza 

drugiey Klasy Krzyża Woyskowego polskiego Kawaler Legii honorowey” i Jan Rędzina „Kapitan Gwardyi Szefa Sztabu Dewizyi 

Ułanów”. Osiemnastoletnia Emilia mieszkała wówczas razem z matką w Lublinie. 
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