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Na naszych oczach nikną budynki, które były znakami rozpoznawczymi Powiśla. Został właśnie rozebrany zmurszały budy-

nek urzędu gminy Wilków z 1910 roku i gmach dyrekcji cukrowni Zagłoba (na zdjęciu powyżej) liczący sobie blisko 120  lat. Ten 

ostatni w „stylu powiślańskim” łączącym w dekoracyjny sposób wapienny kamień i cegłę. Rozpada się zabytkowy budynek straży 

pożarnej w Wilkowie chociaż jego wierną kopię wykonano – i to za duże pieniądze – ale w skansenie w Lublinie! Pisaliśmy o tym w 

nr 1(41) z 2011 roku „PL”. Nikt nie chce dziś kontynuować dawnej murarki zadowalając się pastelowymi kolorami styropianowej 

okładziny. Bo to łatwe ale i dające – argument niebagatelny – oszczędności. Te znikające architektoniczne symbole naszego regionu 

budowały jednak i wciąż współtworzą naszą lokalną tożsamość. Potwierdzają ją w codzienny, widoczny sposób. Tak jak otaczający 

nas krajobraz. Stanowią część lokalnej kultury.  

Artykuł o Władimirze Czerkasskim dowodzi jak istotna jest kultura i jej wizualne, architektoniczne przejawy. Dla rosyjskiego 

zaborcy budowa cerkwi w stylu „ruskim” czy antypolskie medale były elementem walki, widomym potwierdzeniem słuszności ide-

ologii panslawistycznej, widocznym znakiem dominacji caratu i prawosławia. Dzisiejsze dramatyczne wydarzenia na Ukrainie ureal-

niają tamtą XIX-wieczną złowróżbną politykę rosyjska. Protestujący na Majdanie Ukraińcy uwierzyli w Europę, może nawet bardziej 

niż my sami w nią wierzymy. W jej kulturowe wartości, także jej wizualny wzorzec. Znany jest powszechnie spontaniczny napis z 

Majdanu „Europa zaczyna się od ciebie – nie śmieć”. 

To powinno nas uczulić na nasze najbliższe otoczenie. Starajmy zachować jak najwięcej z tego, co było ważne dla naszych 

poprzedników, świadectwo ich postrzegania, ich wrażliwości. Bo być może to co zaproponujemy w zamian będzie tylko nowocze-

snym śmietniskiem. 

Wojciech Włodarczyk 
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Boże Ciało 
 

W tym roku uroczystość Święto 

Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum 

Sanctissimi Corporis Christi), potocznie 

zwana także Świętem Ciała i Krwi Pań-

skiej, a w tradycji ludowej Bożym Ciałem 

wypada 19 czerwca. Impulsem dla usta-

nowienia święta były widzenia św. Julian-

ny z Cornillon. Spowodowały one, że 

biskup Robert z Thourotte ustanowił w 

1246 r. taką uroczystość dla diecezji Liège. 

W 1264 r. – równio 850 lat temu – papież 

Urban IV ogłosił ją dla całego Kościoła. 

Ostatecznie święto Bożego Ciała zostało 

oficjalnie usankcjonowane w 1317 roku 

przez papieża Jana XXII.  
 

 
 

Dekoracja kapliczki wieńcami uwitymi w 

oktawie Bożego Ciała.  

Rysunek E. Andriollego z 1872 roku 
 

Obchody Bożego Ciała wiążą się 

z uroczystą procesją z Najświętszym Sa-

kramentem. Procesja zatrzymuje się kolej-

no przy czterech ołtarzach, przy których 

czytane są fragmenty czterech Ewangelii 

dotyczące Eucharystii. Od zawsze zwraca-

no uwagę na głęboko religijny, ale też 

barwny i ludowy charakter uroczystości. 

Wystarczy wspomnieć słynne procesje w 

Łowiczu. Zygmunt Gloger pisał, że „W 

Polsce zwyczaj zanoszenia wianków do 

kościoła i poświęcenia ich w oktawę Bo-

żego Ciała [uroczystości oktawy zostały 

zlikwidowane w 1955 roku] był równie 

powszechny. Były to wianuszki małe jak 

dłoń, uwite z pachnących krzewów, ziół i 

kwiatów. Woń ziół uważana była bowiem 

za symbol cnoty, a Kościół w modlitwie, 

którą odmawiał kapłan przy ceremonii 

poświęcenia wianków, prosił Boga, aby 

przyjął do wiecznej szczęśliwości wonne 

cnoty tych, którzy składali Bogu na ołtarzu 

wieńce i pęki pachnącego ziela. Był to 

piękny i rzewny zwyczaj.” Do dziś kwiaty 

stanowią centralny element dekoracji ołta-

rzy i samej procesji. 
 

 
 

Jeden z ołtarzy we wsi Wilków,  

fotografia z około 1964 roku 

 

 
 

Ołtarz przed domem Eugeniusza Niedzieli, 

fotografia z około 1964 roku 
 

W numerze 5 z maja 1929 roku 

„Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich” 

ówczesny biskup lubelski ksiądz Marian 

Leon Fulman w artykule Boże Ciało, tak 

pisał o tym nabożeństwie: 

„Ku czci Bożego Ciała za mało 

się czyni po naszych parafiach. Przewspa-

niałe nabożeństwa liturgiczne, na doroczną 

uroczystość Bożego Ciała przez Kościół 

przepisane, niemość są znane szerokiemu 

ogółowi społeczeństwa katolickiego. Samo 

ich odprawianie, jak zwykło się czynić, nie 

budzi zainteresowania, bo poza mniej lub 

więcej starannie przybranymi ołtarzami na 

czas procesji nie podejmuje się starań o 

wciągnięcie wiernych do kultu euchary-

stycznego. Nawet te ołtarze w niejednej 

parafii mają wygląd mizerny, nie dający 

świadectwa o miłości parafian do Zbawi-

ciela w hostii ukrytego. […] 
 

   

Ołtarz przed domem Ireny Olszowej,  

fotografia z około 1964 roku 
 

Wzywamy was drodzy kapłani do 

wspanialszego obchodu uroczystości Bo-

żego Ciała. Przed samym świętem zorga-

nizujcie komitet, którego zadaniem będzie 

przybrać ołtarze, przysposobić chorągwie, 

asystę przy nich, ustalić porządek pochodu 

procesjonalnego, wzięcia udziału najwy-

bitniejszych przedstawicieli związków, 

instytucji, wiosek, służby folwarcznej, 

niewiast i panien, przygotowanie światła, 

wyćwiczenie orkiestry, zorganizowanie nie 

tylko chóru kościelnego, ale i większego 

grona śpiewaków do wykonania pieśni ku 

czci najśw. Sakramentu podczas nabożeń-

stwa i procesji, aby one swem pięknem i 

potęgą wykonania podnosiły nastrój i za-

paliły serca obecnych. Nie można liczyć, 

że samo się zrobi i że bractewni wiedzą, co 

mają czynić, bo widzimy coraz smutniej-

szą dezorganizację i nieład na naszych 

procesjach, zawczasu nieprzygotowanych. 

Dziatwa do rzucania kwiatów na procesji 
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nie może być kupą bezładną dzieci, popy-

chaną lub ciągnioną przez swoje mamusie 

przy procesji. Do tej czynności miłej wy-

biera się dzieci więcej wyrobione, dobrze 

wyćwiczone, pięknie ubrane i kierowane 

najwyżej przez jedną lub dwie osoby star-

sze. Winno być dużo kwiatów i zieleni. 

Niedobrze czynią księża, gdy pro-

cesję Bożego Ciała odbywają tylko na 

dziedzińcu kościelnym lub tylko wewnątrz 

kościoła: na drogi i ulice trzeba wystąpić z 

procesją. Niech Boski Zbawiciel w tryum-

falnym pochodzie przejdzie i błogosławi 

drogi nasze. Murowane ołtarze na parka-

nach kościelnych tu nie wystarczają. Nie 

wstydzą się ludzie obnosić swych sztanda-

rów w pochodach świeckich dla celów 

polityczno-agitacyjnych, czemuż to ciężko 

im wyjść z pieśnią na ustach, z radością w 

sercu, z uwielbieniem i wspaniałością, na 

jaką ich stać, by wieścić światu całemu 

chwałę Boga i wzywać ludzi i wsze stwo-

rzenie do hołdu swemu Stwórcy i Panu. 

Do adoracji najśw. Sakramentu 

trzeba powołać dzieci w krucjacie eucha-

rystycznej zorganizowane, apostolstwo 

modlitwy, żywy różaniec i inne stowarzy-

szenia pobożne. […] 

Ołtarz wystawienia najśw. Sa-

kramentu należy w każdym kościele przy-

brać jak najwspanialej, światła i kwiatów 

nie żałować, niech też z małemi przerwami 

rozlega się pobożny śpiew, do którego 

uprzednio przygotować wiernych przez 

naukę i ćwiczenia. […]” 

W numerze 1(47) z 2012 roku 

„Powiśla Lubelskiego” pisaliśmy o zaan-

gażowaniu ówczesnego proboszcza wil-

kowskiego ks. Jana Skwary w organizację 

uroczystości Bożego Ciała. Umieściliśmy 

też fotografię ołtarza z 1925-26 roku zbu-

dowanego prawdopodobnie naprzeciwko 

kościoła. 

Zachęcając do udziału i zaanga-

żowaniu się w jak najwspanialszą oprawę 

uroczystości Bożego Ciała przedstawiamy 

obok fotografie ołtarzy z Wilkowa w dniu 

Bożego Ciała sprzed równo pół wieku. 

Autorem zdjęć jest ksiądz kanonik Jan 

Mazur. 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

Zaproszenie i rocznica  
 

Parafia pw. św. Tomasza Ap. i 

św. Stanisława BM w Piotrawinie zaprasza 

na Ogólnopolską Konferencję Naukową, 

która odbędzie się w Piotrawinie w dniach 

16-17 maja 2014 roku: Zespół zabytkowy 

Piotrawina – promocja dziedzictwa. 

Konferencja będzie poświęcona podsu-

mowaniu badań archeologicznych i prac 

remontowo-konserwatorskich w zespole 

sakralnym w Piotrawinie prowadzonych w 

latach 2011-2013 oraz wybranym zabyt-

kom zgromadzonym na wystawie przy 

kościele parafialnym. 

Szczegółowy program 

uroczystości związanych z konferencją i 

samej konferencji przedstawia się 

następująco:  

16 maja (piątek) 
11.00 – Uroczysta Msza Św. w kościele 

celebrowana przez abpa Stanisła-

wa Budzika, metropolitę lubel-

skiego. 

12.00 – Modlitwa w Kaplicy św. 

Stanisława za fundatorów i dobro-

czyńców kościoła Piotrawiń-

skiego oraz za zmarłych i  ludzi 

związanych z Piotrawinem. 

12.15 – Słowo  wstępne i powitanie gości - 

ks. kan. Adam Lemieszek, 

kustosz sanktuarium. 

12.30 – Przemówienia oficjalne. 

13.00 – Zespół sakralny w Piotrawinie – 

kompleksowa realizacja badań i 

konserwacji zabytku – dr inż. 

arch. Halina Landecka, Lubelski 

Wojewódzki konserwator Zabyt-

ków, Politechnika Lubelska, Lub-

lin.  

13.30 – Konserwacja zabytków ruchomego 

wyposażenia zespołu sakralnego 

w Piotrawinie – Barbara Stolarz, 

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Lublinie. 

14.00–15.00 – Przerwa. 

15.00 – Organy w Piotrawinie - prof. dr 

hab. Wiktor Łyjak, Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego, Kielce. 

15.30 – Wyniki nadzoru archeologicznego 

nad pracami ziemnymi 

związanymi z remontem zespołu 

sakralnego w Piotrawinie – Ed-

mund Mitrus, Pracownia Badań i 

Nadzorów Archeologicznych, 

Lublin. 

16.00 – Prezentacja odnowionego zespołu 

sakralnego w Piotrawinie – ks. 

kan. Adam Lemieszek, kustosz 

sanktuarium. 

16.30 – Wystawa zabytków sztuki 

sakralnej przy kościele para-

fialnym w Piotrawinie - Renata 

Bartnik, Muzeum Lubelskie, 

Lublin.   

17.00–17.30 – Przerwa. 

17.30 – Miasto jako votum dla Maryi i 

świętych orędowników. Modele 

miast – votum w malarstwie Italii 

średniowiecza i wczesnej nowo-

żytności – prof. dr hab. Małgo-

rzata Urszula Mazurczak, Insty-

tut Historii Sztuki KUL, Lublin. 

18.00 – Idea wotum – na przykładzie 

zbiorów Jasnej Góry - o. dr Jan 

Golonka, kurator Zbiorów Sztuki 

Wotywnej na Jasnej Górze. 

18.30 – Obrazy wotywne z Piotrawina – 

Renata Bartnik, Muzeum 

Lubelskie w Lublinie. 

19.00 – Obrazy z Piotrawina na tle 

małopolskiego malarstwa doby 

nowożytnej – Jerzy Żmudziński, 

historyk sztuki, Kraków. 

20.00 – Koncert organowy – prof. dr hab. 

Wiktor Łyjak (w programie  

utwory z osiemnastowiecznych 

polskich kancjonałów sióstr 

zakonnych: Jadwigi Dygulskiej z 

Sandomierza i Teresy Fabiańskiej 

ze Starego Sącza, a także utwory 

niderlandzkiego mistrza Jana 

Pietera Sweelincka  (1562-1621), 

Capriccio Cucu Johanna Kaspara 

Kerlla (1627-1693) i Passacaglię 

Georga Muffata (1635-1704). 

17 maja (sobota) 
9.00 – Charakterystyka ubiorów osób prze-  

dstawionych na obrazach wo-

tywnych z Piotrawina - dr Beata 

Biedrońska-Słota, historyk sztu-

ki, kostiumolog, Kraków. 

9.30 –  Obrazy wotywne związane z żeglu- 

gą z Sanktuarium św. Stanisława 

BM w Piotrawinie w świetle 

polskich zasobów o tej tematyce – 

dr inż. Jerzy Litwin, dyrektor 

Narodowego Muzeum Morskiego 

w  Gdańsku. 

10.00 – Szable na obrazach piotrowiń-

skich. O szabli słów kilka – To-

masz Kusion, Muzeum Książąt 

Czartoryskich , Kraków. 

10.30–11.00 – Przerwa. 

11.00 – Święty Stanisław Szczepanowski i 

św. Tomasz Apostoł – z ikono-

grafii patrona Polski – Krzysztof 

J. Czyżewski, Zamek Królewski 

na Wawelu i dr hab. Marek 

Walczak, Instytut Historii Sztuki 

UJ, Kraków. 

11.30 – Złotnictwo w skarbcu kościoła 

piotrawińskiego – wybrane 

zagadnienia, Dariusz Nowacki, 

Zamek Królewski na Wawelu, 
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Kraków.  

12.00 – Wawelska kapa  w piotrawińskim 

kościele - Krzysztof J. Czy-

żewski, Zamek Królewski na 

Wawelu, Kraków. 

12.30 – Dyskusja i podsumowanie 

konferencji. 

13.30–14.30 – Przerwa. 

14.30 – Nabożeństwo ku czci św. Stanisła- 

 wa z oddaniem czci relikwiom. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że 

jednym z uczestników Konferencji (wy-

kład i koncert organowy) jest nasz nowy 

współpracownik prof. Wiktor Łyjak.  

Serdecznie zapraszamy. 

 

W ramach obchodów 70-tej rocz-

nicą zbrodni niemieckich w Zastowie Po-

lanowskim oraz zatopienia statku „Tan-

nenberg” 1 czerwca (niedziela) br. po 

Mszy Św. o godz. 12,00 w kościele wil-

kowskim odbędzie się uroczystość, w 

ramach której przejdziemy pod pomnik 

upamiętniający tamta akcję. Przed pomni-

kiem przewidziane są przemówienia i 

modlitwy.  

Serdecznie zapraszamy. 
 

 

 
 

Z przykrością informujemy, że 

zabytkowy orzełek z symbolicznego grobu 

kapitana Mikołaja Komarewicza (na foto-

grafii obok) został skradziony w kilka dni 

po uroczystościach, które odbyły się we 

wrześniu ubiegłego roku na cmentarzu 

wilkowskim. 
 

Redakcja 

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

Powiślańskie dobra benedyktyńskie w dobie kasaty 
Część II 

 

Zgodnie z zapowiedzią, niniejszy 

odcinek posupresyjnych relacji wypełnią 

informacje o folwarkach w Braciejowicach 

i w Głodnie, na podstawie opisów z 1819 

roku. Lustracji dokonano 6 i 7 czerwca 

tamtego roku, a pod aktami, sporządzony-

mi w trzech egzemplarzach, złożyli podpi-

sy dwaj delegowani komisarze - Józef 

Ratajewicz i ksiądz J. Pułgrabski. Odbiór 

jednego z dokumentów pokwitował prowi-

zor z zakonu benedyktynów, ksiądz Ber-

nard Suwalski. Bernard Suwalski brał 

udział w czynnościach spisywania majątku 

poduchownego i pojawił się już w pierw-

szej części niniejszego cyklu. Znalazł się 

tam również Marcin Mementowicz, eko-

nom zamieszkały w Braciejowicach. War-

to zauważyć, że w Głodnie, w takim sa-

mym charakterze pozostawał szlachetnie 

urodzony Jan Palaczek, którego wpisano 

do akt 20 maja 1819 r., gdy liczył 26 lat 

(przypis 1: AP Kielce, ASC Solec nad 

Wisłą, sygn. 15, urodzenia, nr 70.). Po 

kasacie został on ekonomem w Braciejo-

wicach, a jako trzydziestolatka wzmian-

kowano go 11 listopada 1822 roku  (przy-

pis 2: AP Kielce, ASC Solec nad Wisłą, 

sygn. 18, urodzenia, nr 164.). 

Informacje o ekonomach są może 

o tyle istotne, że mieszkali oni na folwar-

kach i administrowali dobrami benedyk-

tyńskimi na podległym sobie obszarze. 

Trzeba nadto wspomnieć, że zawiślańska 

enklawa braciejowicko-głodzieńska, choć 

znajdowała się w dobrach boiskich, miała 

utrudnioną komunikację z tamtym brze-

giem rzeki. Bywało więc, że z braku do-

glądających dobra benedyktynów z Boisk 

cała władza wspierała się na świeckich 

ekonomach. 

 Przechodząc do meritum zajmują-

cych nas spraw, po drugiej stronie Wisły 

znajdowały się m.in. folwarki benedyktyń-

skie w Braciejowicach i w Głodnie. Skła-

dały się na nie poddani, budowle, zwierzę-

ta, pojazdy i narzędzia. Zwierzętom po-

święcono już pierwszy odcinek cyklu, a 

teraz warto zapoznać Czytelników z fol-

warcznymi budowlami. 

 Folwark w Braciejowicach był 

bardziej okazały. Budowli było więcej, a 

nadto były one pokaźniejsze. W opisach 

koncentrowano się na ich strukturach we-

wnętrznych: rozlokowaniu pomieszczeń, 

usytuowaniu drzwi i okien, materiałach, z 

których je zbudowano ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na elementy kute z 

żelaza i zamki. Interesujące, że folwarkami 

nazywano główne budowle na tych fol-

warkach.  

Zarówno w Barciejowicach, jak i 

w Głodnie, w sieni po lewej stronie znaj-

dowało się mieszkanie ekonoma z oknami 

wychodzącymi na wschód (okien tych nie 

otwierano!), połączone z alkierzem i spi-

żarnią. Za izbą ekonoma znajdował się 

widny pokoik. Po prawej stronie sieni była 

izba czeladna z oknami wychodzącymi na 

wschód i północ. Z izby czeladnej można 

było wejść do kuchenki, w której znajdo-

wał się piec. Pieców było zresztą więcej, a 

dzielono je (biorąc z grubsza) na służące 

do gotowania (grubkowe, grubiane) i prze-

znaczone do wypieku chleba. Piece miały 

murowane kominy wyprowadzone ponad 

dachy, kryte - w lepszym wypadku - gon-

tem, a w gorszym słomą. Nad dolną czę-

ścią domu znajdował się strych. Znamien-

ne, że do części czeladnej przylegały 

chlewiki. Na folwarku głodzieńskim był 

jeszcze stary i nieduży domek mieszkalny 

z jednym pokoikiem. 

Piwniczki notowano na obydwu 

folwarkach, podobnie jak ocembrowane 

studnie zaopatrzone w okute wiadra i kory-

ta służące do pojenia koni i bydła. 

Spichlerze i stodoły znajdowały 

się w opisywanych dwóch miejscach. Spi-

chlerz braciejowicki przylegał do stodół 

wystawionych w okrąg (co bardziej przy-

pominało kwadrat). Stodołę stojącą od 

strony południowej zwaliła nadzwyczajnie 

silna burza i nie zdołano jej naprawić. W 

Głodnie przez spichlerz przechodziło się 

na teren gumna złożony z trzech stodół. W 

stodołach znajdowały się sąsieki, zapola i 

bojowiska. 

 Stajnie (zwane inaczej koniarnia-

mi) mieściły w Braciejowicach cztery 
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klatki na konie, a także po trzy żłoby i 

drabiny do podawania siana. 

 Ważnymi budowlami były obory. 

Większą, na dziesięć żłobów i drabin wy-

mieniono w Głodnie, mniejszą, o pięciu 

żłobach i jedenastu drabinach w Braciejo-

wicach. 

 Chlewy stawiano osobno, w Bra-

ciejowicach były dwa, a w Głodnie cztery, 

pod wspólnym dachem. Tylko w Bracie-

jowicach odnotowano sernik ulokowany na 

jednym słupie. 

 W Braciejowicach były trzy bra-

my: jedna do sadu, druga pomiędzy stajnią 

i oborami, a trzecia do do pasternika, w 

Głodnie zaś dwie: między starym dom-

kiem mieszkalnym a oborą i między spi-

chlerzem a domem dla ekonoma. 

 Opisawszy pokrótce budowle 

folwarczne chciałbym napisać coś na 

kształt wstępu do wypisów dokonanych z 

oryginalnego fascykułu o sygnaturze 1457 

(strony 597-600, 644-646), z zespołu Za-

rząd Dóbr Państwowych, przechowywane-

go w Archiwum Państwowym w Radomiu. 

Miałbym jednak pewne przesłanie do do-

rosłych Czytelników: pod żadnym pozo-

rem nie pokazujcie nieletnim tych tekstów! 

Ignorowano w nich zasady gramatyki i 

ortografii, a przede wszystkim opuszczano 

kropki nad właściwymi literami i lekcewa-

żono interpunkcję. Jest to lektura dla ludzi 

o żelaznych nerwach. Mógłbym na kanwie 

tych relacji sporządzić nową wygładzoną 

wersję w literackim guście, ale przecież 

nie o to tu chodzi. Chcąc zrozumieć przod-

ków poznajmy ich język codzienny, wolny 

od gładkich frazesów i obcych zapożyczeń. 

Wówczas wyniesiemy coś z takiej lekcji 

historii. 

*  *  * 

 Zapowiadając trzecią część poka-

sacyjnych relacji pragnę poinformować, że 

znajdą się w niej personalia – imiona i 

nazwiska mężczyzn pracujących dla świę-

tokrzyskich benedyktynów. Nazwiska te 

występują obecnie nie tylko wśród miesz-

kańców Braciejowic i Głodna, więc sądzę, 

że będzie to świetna lektura dla mieszkań-

ców Powiśla. 

 Korzystając z nadarzającej się 

okazji, składam wszystkim Czytelnikom 

najlepsze życzenia Wielkanocne płynące z 

nieprzebytych ostępów i bagien Puszczy 

Kampinoskiej. 

     

Wiktor Z. Łyjak 

 

Inwentarz. 

Znayduiących się Budowli do Folwarku Bracieioskiego nalezących- 
1

mo
 Folwark drewniany, do ktorego iest wchod przez sień ze Wschodu, drzwi do sieni na zawiasach dwoch zela-

znych z klamką drewnianą znayduiącą się, w tey sieni iest podłoga iuz zdezelowana; z sieni po lewéy stronie są 

Drzwi do Stancyi czyli mieszkania Ekonomskiego na zawiasach dwoch Żelaznych z klamką i chaczykiem zela-

znym, w Stancyi znayduią się okien na wschod połozonych nieotwieranych mieszczących w sobie szyb drobnych 

szesnaście całych a osm brakuią, ktore są wibite, Piec grubiany chlebowy i Komin, częscią Cegło a częscią 

Kamienmi robotą ordynaryiną stawiane, Podłoga stara, Ławka około Pieca, szawka pod Oknem, z tey znowu 

Izby są drzwi do Alkierza na dwoch zawiasach zelaznych ze skoblami i wrzeciązem zelaznemi, w Alkierzu znay-

duią się Okno iedno do otwierania na zachod lezące a mieszczące w sobie szyb Pietnascie, iedna zas iest wibita, 

Podłoga takze stara; z Alkierza są drzwi do szpizarni malękiey na zawiasach dwoch zelaznych ze skoblem i 

wrzeciązem zelaznym, iest wniey podłoga, z tego samego Alkierza są drzwi na dwoch zawiasach zelaznych ze 

Skoblami i chaczykiem zelaznemi na Ogrod wychodzące.- z Sieni wyzey rzeczoney są znowu Drzwi po prawey 

stronie do Izby czeladniey na zawiasach dwoch zelaznych, z klamką drewnianą skoblem i wrzeciązem Zelazne-

mi, w tey Izbie iest okien trzy na Wschod a czwarte na Pułnoc mieszczących w sobie Szyb ogołem mnieyszych i 

większych sztuk siedemdziesiąt, zas dwoch braknie, ktore są wibite, iest Piec Grubiany, Piec chlebowy i Komin 

z kamieni murowane robotą ordynaryiną, bez podłogi, z tey Izby są Drzwi na Pułnoc wychodzące bez zadnego 

okucia do Kuchenki zkąd się pali w Pieckach Grubiennych, Komin wywiedzony iest nad Dach murowany az do 

wierzchu- Z sieni teyze ieszcze są takze Drzwi na dwoch zawiask[a]ch ze skoblami i wrzeciązem zelaznemi, idąc 

na gore po schodach, tez schody są z sieni Tarcicami obudowane. Na Gorze iest połowa Gory nad mieszkaniem 

Ekonomskim przez poł przeforsztowana z Drzwiami na biegunach drewnianych, z tyłu Folwarku pod same scia-

ną od Czeladney izby Chlewkow iest dwa na podłodze małych - Zas za Izbą Ekonomsko iest dwa Preweciki ze 

Drzwiami nad dezelowane- Z południowey strony iest mały Pokoik pod iednym Dachem Folwarcznym, ktory 

przedziela Sciana mieszkania Ekonomskiego, do tego pokoiku czyli do sieni są Drzwi Roboty stolarskiey na 

dwoch zawiasach zelaznych z Zamkiem zewnątrz Sieni ordynaryinym, a z Frontu z skoblami i wrzeciązem Ze-

laznemi są opatrzone, w Sieni iest Podłoga; z tey są Drzwi roboty stolarskiey na dwuch zawiasach zelaznych z 

Zamkiem dobrym, z klamką zelazną i rączkami do zamykania Drzwi z obu stron zelaznemi do Pokojku, w tym 

znayduie się okien dwa iedno na zachod mieszczące w sobie Szyb szesnascie otwierania na zawiaskach, drugie 

na Południe mieszczące w sobie Szyb całych iedenascie a pięc iest wibitych, takze okuta na zawiaskach do 

otwierania z Chanicą- iest Komin Szaflasty Roboty mularskiey. Piec Grubiany robotą ordynaryiną stawiany 

mocno zdezelowany, bo w nim nawet palic nie mozna, zas Komin az nad Dach wywiedzony murowany. Ten cały 

Folwark iest bez połowy Dachu z Zachodu Gątami kryty, ze wschodu zas słoma, iest ten Dom w niektorych 

mieyscach mocno naddezelowany a szczegulniey Dach, ktory iuz mało co wart iest.- 

2
do

 Na prost okna na południe z Pokojku wychodzącego iest Brama z Tarcic sosnowych na biegunach Drewnia-

nych do Sadu dosyc ieszcze dobra- 
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3
tio

 Daley idąc od Folwarku po prawey stronie iest Piwniczka mała w Ziemi, nad Ziemią na kształt iekiey ko-

morki w Kwadrat obbudowana, do tey Piwnicy są Drzwi na biegunach, te Drzwi gdy się otwieraią idzie się po 

kilku niedużych schodach do Piwnicy, ta zas Piwnica scianami Drewnianemi obbudowana mocno zdezelowana 

na wierzchu iest gątami kryta, lecz ten Dach takze zdezelowany.- 

4
to

 Kole tey Piwnicy - są małe na wierzchu dwa Chlewki z podłogą i powałą, Drzwi do tych są na biegunach ze 

skoblami i wrzeciązami zelaznemi pod iednym Dachem gątami krytym pod temi Chlewkami iest Doł nieduzy na 

kształt Piwniczki wyrobiony do ktorego Dołu wchodzi się z Chlewka iednego po małych wschotkach.- 

5
to

 Niedaleko tych Chlewkow iest Sernik na iednym Słupie Tarcicami kryty ze Drzwiczkami do niego na zawia-

sach dosyc dobry ieszcze.- 

6
to

 Daley iest Koniarnia czyli Staynia z Drzewa budowana, do ktorey iest Mostek z Dylow ułozony do Wrot na 

dwie połowy otwieraiących się będących na keidgiemach drewnianych, w tey stayni iest złobow trzy i drabin 

trzy, klatek na Konie cztery- Podłoga juz poruynowana, daley są drugie wrota na takich ze biegonach otwiera-

iące się na dwie połowy tam iest przegrodzona scianą od Stayni dla Wołow, znayduie się w tey złob i Drabina 

iedna bez podłogi Powały, na stayni ani Wołowni niema, Dach zas iest cały słomą kryty- 

7
mo

 Przechodząc od stayni do obor iest Brama z Fu[r]tką wychodzące z podworza z Tarcic iuz mocno podeze-

lowana.- 

8
vo

 Obory do ktorych się wchodzi z Południa wrotami na dwie połowy otwieraiącemi się bez zadnego okucia, 

Obory stawiane są w kwadrat- z strony zachodniey wchodzi się wrotami takoz podobnemi iak wyżey- w tey 

Oborze znayduie się żłobow starych lepszych i gorszych pięc, Drabin iedenascie, Kozioł nowy na szrodku okol-

nika stoi, Chlewkow roznych w tych oborach z strony Południowey i Zachodniey iako to: na Cielęta, Trzodę, 

Gęsi, Kury, Dziewięc, to całe zabudowanie iest z Drzewa budowane i słomą kryte.- Lecz dla starości w naygor-

szym zostaie stanie, na około popodpierane, sciany mieyscami się roynóią Dach zupełnie nic niewart, i prętkim 

zawaleniem się ta Budowla zagraza- 

9
no

 Od tey Obory idąc ku Folwarkowi iest Studnia ocębrowana nadpsuta, Wiadro dwiema zelaznemi obręczami 

okute z Uszami zelaznemi, sworzen zelazny, przy tey studni iest Koryto do poienia bydłą dosyc dobre.- 

10
no

 Za to studnią iest Brama z Tarcic bez zadnego okucia wychodząca na Pasternik- 

11
o
 Na przeciwko Folwarku wyiechawszy z Podworka za Brame iest Spiklerz daley w okrąg czyli raczy w kwa-

drat Stodoły ktorych konce łączą się za Spiklerzem, przez szrodek Spiklerza iest Brama ktorą się wiezdza na 

Gumno, do tego Spiklerza iest Brama na dwie połowy otwieraiąca się na trzech zawiasach, kazda połowa Fas-

sowana z Zamkiem tudziez ze skoblami i Wrzeciązani p[rzez] całą Bramę czyli iak Szpiklerz Szeroki, iest podło-

ga, po obydwoch stronach iest po iedney Komorze, a w kazdey Komorze po dwa Sąmsieki, i iest po trzy okienek 

ze szczeblami Drewnianemi, do kazdey Komory są Drzwi iedne na dwoch zawiasach z Zamkiem, wrzeciązem, 

skoblami, z komory po lewey stronie będący są schody na Gorę. Gora iest wciąz nad obiema Komorami i nad 

Bramo.- ten Spiklerz kryty iest Gątami, Lecz Dach zupełnie nic niewart - z Drzewa budowany - w Stodołach zas 

trzech wszystkich zapol iest dziewięc, a boiowisk sześć, z tych iedną zapole rogowę na stodole w schodnicy, i 

cała Stodoła południowa zostały zwalone w Roku 1817 przez nadzwyczayną burzę, i dotąt nie są sporządzone- 

Do Boio[w]iska iest po dwoie Wrot iedne od pola, drugie od Stodoł, na dwie połowy otwieraiące się, na Biegu-

nach Drewnianych u niektorych Wrot są Zamki, a u niektorych zas tylko skoble i wrzeciąże - Reszta zas Stodoł 

prucz zwalonych także dla starości potrzebowały by reparacyi, - Dach zas na nich całkiem iest zdezelowany.- 

Ninieyszy Inwentarz /: w braku Gruntowego :/ przez Nas Kommissarzy w krotkosci w trzech Exemplarzach spo-

rządzony, z ktorych ieden na Groncie pozostawiony, dwa zas do Kommissyi Wojewodzkiey przesłane, Własnemi 

podpisuiemy Rękami. 

w Braciejowicach [d]ie 6. Czerwca 1819. roku.- 

Jozef Ratajewicz 

Komm:[isarz] Dele[gowany]     X. J Pułgrabski [-]mpp 

Exemplarz ninieyszego Inwentarza co do Słowa zgodny odebrałem Swiadczę Dtt ut Supra- 

X. Bernard Suwalski Prowizor mpp 
*   *   * 

Inwentarz. 

Znayduiących się Budowli w Folwarku Głodzieńskiem.- 
1

mo
 Folwark w ktorym znayduie się Sien w srodku z Drzewa budowany; do tey Sieni wchodzi się ze wschodu po 

lewey stronie są Drzwi na zawiasach dwoch zelaznych do Stancyi czyli mieszkania Ekonomskiego z Dwoma 
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oknami iedno na Południe a drugie na wschod mieszczących w sobie szyb pietnascie z okienicami, w tey Izbie 

iest piec grubiany, Piec chlebowy Komin Częscią z Cegły a częscią z kamienia Robotą ordynatyiną stawiany; z 

Izby są Drzwi do Alkierza na zawiasach zelaznych, w Alkierzu znayduie się okno iedno z drobnemi szybkami; 

Podłoga zdezelowana, z tego Drzwi są na zachod na zawiasach, zas po prawey stronie wchodząc w Sień iest 

Izba Czeladnia do tey są Drzwi prostey roboty na zawiasach dwoch Zelaznych, w tey iest Piec chlebowy, Piec 

grubiany i Komin wszystko robotą prostą z Kamieni iest stawiane; Drugie Drzwi są na Połnoc wychodzące z tey 

Izby na Biegunach bez zadnego okucia znayduie się okno iedno mocno zdezelowane, iest Grudza na Cielęta - z 

Sieni takze są Drzwi małe do Kuchenki z kąd się w piecach pali. Komin iest wyprowadzony nad Dach na szto-

gach z gliny lepiony naymocniey z Dezelowany, z tey sieni są także Drzwi na Gorę ktoremi się wchodzi po kilku 

wschotkach- Na Gorze nad mieszkaniem iest przepierzone na Spierzarnią - Zabudowanie to naymocniey zdeze-

lowane sciany grożą zawaleniem się. Dach słomą kryty w naygorszym iest stanie tak ze ledwie w tym Domu 

mieszkac mozna; zgoła ze ta Budowla mieszkaiącym w nim zawaleniem się w naykrotszym czasie zagraża- 

2
do

 Obok Folwarku ku połnocy iest Piwniczka mała Słomą pokryta sciany są w niey Drewniane mocno zdezelo-

wane.- 

3
tio

 Daley iest Studnia w ktorey Cębryna zupełnie zgniła, i rozwala się przy Studni iest wiadro dwiema obrę-

czami zelaznemi okute stare, koryto do poienia bydłą iest nowe.- 

4
to

 Daley na wschod są Chlewki 4 pod iednym Dachem z tych ieden bez podłogi a trzy z podłogą takze zdezelo-

waną do wszystkich tych Chlewkow są Drzwi na Biegunach z Zasuwami Drewnianemi - Dach słomą pokryty 

lecz wcale zdezelowany.- 

5
to

 Od tych Chlewkow idąc ku południowi iest Domek mieszkalny nieduzy do tego się wchodzi z zachodu 

Drzwiami do sieni otwieraiącemi się na Zawiasach Zelaznych z Klamką Drewnianą i Chaczykiem zelaznym 

zaopatrzonych, z Sieni są Drzwi na zawiasach z Zamkiem starym popsutym bez klucza do Pokojku w ktorym 

znayduie się Piec Grubiany i Komin, robotą ordynaryiną stawiany Okien dwa w ktorych się miesci szyb całych i 

potłuczonych Trzydziesci a zupełnie wybitych pięc. - Jest Podłoga z dylow ułozona, z tego Pokojku są Drzwi do 

Spiżarki z Zamkiem popsutym bez Klucza ze skoblami i Wrzeciązem zelaznemi opatrzonych, na zawiasach zela-

znych, z tey Spizarni iest Okno zupełnie wibite - Komin nad Dach wywiedziony całkiem murowany - Ta Budow-

la iest z drzewa budowana snopkami pokryta, dla starosci dosyc zdezelowana- 

6
to

 Od tego Pokoiku idąc ku Oborze iest Brama na dwie połowy otwieraiąca się bez zadnego okucia stara, wy-

chodząca na Pasternik.- 

7
mo

 Daley są Obory wchodzi się do takowey Dwiema Wrotami na dwie połowy otwieraiącemi się bez zadnego 

okucia z Pułnocy w tey całey oborze czyli w 3
ch

 razem się łączących to iest Połnockowey wschodniey i Połu-

dniowey złobow lepszych i gorszych dziesięc, Drabin dziesięc, zas wewnątrz obory czyli okolnika są takze do 

kazdey Obory Drzwi bez zadnego okucia iedne.- Podłogi ani Powały niemasz - Budowla ta cała iest stawiana z 

Drzewa i słomą pokryta; aże dla starosci iuz teyze Obory Przyciesie prawie wszystkie pogniły, sciany takze de-

zeluią się a szczegulniey zewnątrz Dach cały potrzebuie takze nowego poszycia a przynaymniey znaczney Repe-

racyi.- 

8
vo

 Daley iest Spiklerz z Drzewa Budowany słomą pokryty, przez ten Spiklerz samym szrodkiem iest Brama na 

dwoch zawiasach zelaznych z Zamkiem ieszcze dosyc dobrym, i klamką zelazną opatrzona; przez całą tę Bramą 

czyli iak Spiklerz szeroki, iest podłoga - po lewey stronie idąc na Gumno tą Bramą iest Komora do ktorey 

wchodzi się z Bramy Drzwiami Zamkiem skoblami i Łancuchem opatrzonemi na Zawiasach dwoch zelaznych, w 

tey Komorze iest somsiekow siedem, okienek cztery ze szczeblami Drewnianemi, po prawey zas stronie iest ta-

koz Komora bez zadnych Somsiekow z Drzwiami i okienkami podobniesz iak po lewey stronie - w tey Komorze 

są schody na Gorą. Gora iest wciąz nad obiema Komorami i Bramą przez szrodek Spiklerza idącą - Budowla ta 

dosyc ieszcze dobra, lecz Dach potrzebuie koniecznie do nowa poszywać.- 

9
no

 Przeszedłszy przez Spiklerz iest Gumno czyli Stodoł trzy, to iest iedna od Obor zachodowa, druga Południo-

wa a trzecia wschodowa w ktorych znayduie się Zapol osiem Boiowisk pięc i szopa na słome iedna, do kazdego 

Boiowiska są Wrota z Gumna i od Pola na dwie połowy otwieraiące się ze skoblami i Wrzeciązami zelaznemi a 

ze w Roku 1817 przez nadzwyczayną Burzę zwalona została większa Połowa Stodoły Południowey czyli iedno 

zapole i Boiowisko, a dotąd ieszcze nie iest zreperowane, a przeto tylko całych zapol siedem a Boiowisk cztery. 

Całe te Budowle są stawiane z Drzewa słomą pokryte; Dach potrzebuie nowego poszycia lub przynaymniey 

znacznego reperowania Sciany takze się Dezeluią i potrzeba by ie podpierać.- 
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10
o
 Za Spiklerzem iest staynia z Drzewa budowana i słomą pokryta iest dwie Staienek, iedna na pare lub trzy 

Konie a druga na pięc lub sześć są w nich złoby i Drabiny - Podłoga iest mocno zdezelowana; Drzwi di tych są 

na Biegunach Drewnianych, ze skoblami i Wrzeciązami żelaznemi- Dach potrzeba zupełnie do nowa poszywać, 

Powały niemasz, sciany się takze iuz mocno dezeluią- 

11
o
 Między Spiklerzem a Folwarkiem iest Brama na dwie połowy otwieraiąca się z Tarcic dosyć ieszcze dobra 

bez zadnego okucia 

Ninieyszy Inwentarz /: w braku gróntowego Inwentarza :/ przez nas podpisany Kommissarzy w krotkosci spo-

rządzony, w trzech iedno zgodnych Exemplarzach, z ktorych ieden na Gróncie zostawiony, dwa zaś do Kommis-

syi Woiewodzkiey przesłane, własnemi podpisuiemy rękami- 

Datum w Głodnie, dnia 7. Czerwca 1819. Roku- 

Jozef Ratajewicz     X. J Pułgrabski 

Komm.[isarz] Dele[gowany]    Komm.[isarz] Dele[gowany] 

 

Exemplarz ninieyszego Inwentarza co do Słowa zgodny odebrałem Swiadcze- 

X. Bernard Suwalski Prowizor mpp 

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

Obrazy wotywne z Piotrawina 
 

Kościół pod wezwaniem św. To-

masza Apostoła i św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika oraz kaplica grobowa Piotra w 

Piotrawinie to najstarsze i najcenniejsze 

budowle gotyckie w Polsce. Cud wskrze-

szenia rycerza Piotrowina przez biskupa 

Stanisława przyniósł miejscowości wielką 

sławę.  

Piotrawin stał się ośrodkiem kultu 

św. Stanisława za wstawiennictwem które-

go działy się kolejne cuda. Cuda te zostały 

przedstawione na obrazach wotywnych i 

zostały uznane jako najstarsza kolekcja 

malarstwa w Polsce. Liczą 55 obrazów 

pochodzących z lat 1610-1661. 

Wierni przed kaplicą grobową 

Piotra modlili się, szukali ratunku, prosili o 

liczne łaski a także dziękowali i składali 

hołdy patronowi i opiekunowi kraju. 

Aby upamiętniać cuda, które mia-

ły miejsce w świątyni w XVI i XVII wieku 

obrazy wotywne malowano na drewnie i 

płótnie. Początkowo obrazy wisiały w 

kaplicy św. Stanisława.  

Pątnicy przybywali z Małopolski, 

Podlasia, Pomorza, Wielkopolski i Lu-

belszczyzny. Wota składali również 

mieszkańcy: 1. Piotrawina – wikariusz 

Grzegorz Staliński, Walenty Golej, Miko-

łaj Komórka, służący Jan; 2. Kamienia – 

Wawrzyniec Cychor; 3. Łazisk – Stefan 

Chobrczyński. 

           Ofiarodawcami byli ludzie różnych 

stanów: magnateria i szlachta, mieszcza-

nie, chłopi oraz wyrobnicy. 

Wiele obrazów złożyło ducho-

wieństwo świeckie i zakonne. Na obrazach 

widać ludzi żyjących w I połowie XVII 

wieku. Są one bardzo cenne, ponieważ 

pokazują portrety żyjących tu 400 lat temu 

ludzi.  

Obrazy wotywne cechuje zbliżony 

styl. Większość ma podobną kompozycję a 

głównym tematem jest postać św. Stani-

sława – malowana na obłoku, bądź przy-

bierająca formę jasnej plamy w ciemności. 

Obrazy mają charakter barokowy z ele-

mentami manieryzmu. 

W XVIII wieku po raz pierwszy 

odnowiono obrazy, przeprowadzono kon-

serwację płótna – obrazu „Sądu Bolesława 

Śmiałego nad Biskupem Stanisławem”. W 

1899 roku dokonano kolejnej restauracji, 

prawdopodobnie dokonał jej Kazimierz 

Broniewski z Warszawy. Prace obejmowa-

ły rekonstrukcję zniszczonych partii po-

przez przemalowanie oryginału, napisy 

pozostawiono. Obrazy malowane farbą 

olejną na płótnie lnianym klejono na deski 

przycinając i oprawiając w drewniane 

ramy. 

W latach 1962-1965 Pracownie 

Konserwacji Zabytków – Odział Warsza-

wa odnowił całą kolekcję obrazów wotyw-

nych poprzez podklejenie obluzowanych 

fragmentów płótna do desek i wyretuszo-

wanie ubytków.  W latach 2001-2002 

konserwator dzieł sztuki Małgorzata Stan-

kiewicz przeprowadziła część konserwacji 

obrazów. W 2013 roku prace konserwator-

skie wykonali w Lublinie: Magdalena 

Gawłowska, Leonard Bartnik i Grzegorz 

Gołubia.  

Przykładowe obrazy wotywne 

(umieszczone na sąsiedniej stronie):                                                                                                                                                                                                        

1. Obraz wotywny Jana, parobka z 

Piotrawina z 1648 roku. Parobek w choro-

bie złożył przysięgę jednak po powrocie do 

zdrowia ślubów nie wypełnił. Niedługo 

potem został sparaliżowany. Umierający 

Jan za radą prezbitera odbył pokutę za 

wszystkie zaniedbania. Wkrótce został 

uzdrowiony a następnie na kolanach ob-

szedł kaplicę. W podziękowaniu za uzdro-

wienie zawiesił tablicę. Na obrazie widać 

leżącego mężczyznę wpatrzonego w obło-

ki. Nad mężczyzną owalny kartusz z mało 

czytelną treścią. 

2. Obraz wotywny Wawrzyńca 

Cychora  z Kamienia z 1628 roku przed-

stawia klęczącą Marynę trzymającą świecę 

w dłoniach. Na górze zaznaczono niebiań-

skie światło i bijące promienie. Po modli-

twach błagalnych w kaplicy św. Stanisława 

dziewczyna odzyskała zdrowie. Obraz jest 

podziękowaniem za uratowanie życia cór-

ce Marynie. 

3. Obraz wotywny Mikołaja Ko-

mórki z Piotrawina z 1629 roku. To po-

dziękowanie za uzdrowienie córki Maryny. 

Ciężka choroba sprawiła, że ojciec dziew-

czyny zamówił mszę do św. Stanisława w 

kaplicy. Dzięki wstawiennictwu Męczen-

nika dziewczyna odzyskała zdrowie. Obraz 

ukazuje chorą dziewczynę leżącą na łożu i 

towarzyszących jej rodziców. Widać kra-

jobraz z kaplicą w Piotrawinie i postać św. 

Stanisława na obłoku. 

4. Obraz wotywny flisaków z 

1625 roku to najlepszy obraz, w tym jedy-

ny niefiguralny. Przedstawia pejzaż ze 

wzburzoną rzeką. Na pierwszym planie 

znajduje się brązowy statek. Dalej zarysy 

miasta z wieżami i górzystymi wzniesie-

niami. Światło błyskawicy, szaro- mroczna 

kolorystyka i niespokojne fale wspaniale 

oddają grozę wydarzenia. 
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Niewielkie obrazy wotywne to 

niezwykłe pamiątki od osób, które doznały 

tutaj w Piotrawinie szczególnych łask. 

Związane są z głęboką wiarą i uczuciami 

religijnymi. Są świadectwem ważnych dla 

polskiego Kościoła czasów i niezwykłą 

pamiątką w polskiej sztuce. 

 

 

Monika Skrzyńska  

Piotrawin 

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

Książe Władimir Aleksandrowicz Czerkasski 

właściciel Braciejowic i Głodna 
  

Do 1819 r. wieś Braciejowice z 

folwarkiem i Głodno z folwarkiem były 

własnością świętokrzyskiego opactwa 

benedyktyńskiego. W 1819 r. dokonano 

kasaty zakonu i dobra Braciejowice stały 

się własnością rządową (powyżej publiku-

jemy na ten temat kolejne dokumenty w 

opracowaniu prof. Wiktora Z. Łyjaka).  W 

1827 r. Braciejowice liczyły 54 domy i 

miały 379 mieszkańców. Głodno w tym 

samym roku miało 87 domów i 541 miesz-

kańców. W latach 1864-1865 dokonano 

częściowej parcelacji majątku: 88 gospo-

darzy dostało 622 morgi i 25 prętów, w 

tym 523 morgów i 183 pręty pól upraw-

nych.  

W 1868 r. dobra pod nazwą „ma-

jorat Braciejowice” podarowany został za 

zasługi w pacyfikacji Polski po Powstaniu 

Styczniowym i zwalczaniu katolicyzmu 

czołowemu politykowi rosyjskiemu, księ-

ciu Władimirowi Czerkasskiemu. Majorat 

rozrzucony po całej Polsce składał się z 

folwarków Sadków i Kobylany w Guberni 

Radomskiej, Gorzelni, Kaleja, Popowa i 

Grabówki w Guberni Piotrkowskiej oraz 

Głodna i Braciejowic w Guberni Lubel-

skiej, a także części lasu z Leśnictwa 

Krzepickiego (15 km na zachód od Czę-

stochowy). Obszar majoratu Braciejowice 

ze wszystkimi folwarkami i lasami wynosił 

4751 morgi i 6 prętów. Już tego samego 

1868 r. folwark Braciejowice i Głodno 

oddane zostały przez Czerkasskiego w 

dzierżawę niejakiemu Wysokiemu. Fol-

wark Braciejowice położony był przy 

Wiśle, na zachód od gruntów i zabudowań 

włościańskich. Była tu przystań gdzie już 

w I połowie XIX wieku zatrzymywały się 

statki żeglugi parowej „Andrzej hr. Za-

moyski i Współka”. W 1882 r. folwark 

liczył 623 morgi i 91 prętów. Modrzewio-

wy kryty gontem dwór,  siedziba dzier-

żawcy, był postawiony z materiału ze 

starego dworu. Wszystkie budynki fol-

warczno-gospodarcze i czworaki były 

usytuowane w pobliżu wału ochronnego. 

Rozmieszczone były w niewielkiej odle-

głości tworząc regularny, wydłużony 

czworobok. Od południa stał okazały bu-

dynek gospodarczy, dalej na północ dwa 

duże czworaki, dwór z niewielkim ogro-

dem i kilka budynków gospodarczych. Od 

północy folwark ograniczały dwa połączo-

ne ze sobą stawy – „wiśliska” („Michali-

kowe Doły”). Po śmierci księcia Władmira 

w 1878 r. majątek przejął syn Eugeniusz 

Czerkasski (zmarł w 1898 r.). Jeszcze 

przed śmiercią przekazał dobra braciejo-

wickie Elżbiecie Czerkasskiej żonie Bory-

sa Zaleskiego. Roczny dochód z folwarku 

Braciejowice wynosił wówczas 670 rubli. 

Z początkiem XX w. należące do majoratu 

folwarki Braciejowice, Koło i Głodno były 

dzierżawione przez Wacława Szczypior-

skiego. Pod jego zarządem majątek został 
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zaniedbany i zadłużony w Towarzystwie 

Kredytowym Ziemskim, co skłoniło wła-

ścicielkę Elżbietę Zaleską do przekazania 

w 1911 r. folwarku Braciejowice w dzier-

żawę Hipolitowi Wójtowiczowi. O XX-

wiecznych losach majątku braciejowickie-

go napiszemy w następnych numerach 

„Powiśla Lubelskiego”. 
 

*** 

Równo 150 lat temu 4 marca 1864 

r. car Aleksander II podpisał ukaz uwłasz-

czeniowy polskich chłopów. Rosja zdecy-

dowała się na takie rozwiązanie pod 

wpływem Powstania Styczniowego. Bo 

razem z ogłoszeniem Powstania Tymcza-

sowy Rząd Narodowy ogłosił dekret 

uwłaszczeniowy przyznający chłopom 

uprawianą przez nich ziemię. Aby odcią-

gnąć włościan od walki zbrojnej z Rosją 

carat ogłosił swój ukaz. W Rosji uwłasz-

czenia chłopów dokonano w 1861 r. 

Przy uwłaszczeniu chłopów rosyj-

skich jak i przygotowaniu ukazu dla pol-

skich włościan ważną rolę odegrał właśnie 

Czerkasski. Władimir Aleksandrowicz 

Czerkasski urodził się 14 lutego 1824 we 

wsi Czernski, powiat Odincowo, gubernia 

tulska. Był synem księcia Aleksandra 

Aleksandrowicza Czerkasskiego (1779-

1841) i Barbary Siemionownej Okuniewej. 

Mając 16 lat rozpoczął studia na wydziale 

prawa Uniwersytetu Moskiewskiego. Już 

jako uczeń zainteresował się kwestią 

chłopską. W 1844 r. otrzymał Srebrny 

Medal za pracę na temat historii osiedli 

wiejskich w Rosji. Mimo zainteresowań 

naukowych powrócił na wieś aby prak-

tycznie zająć się problematyką chłopską. 

W 1850 r. ożenił się z księżniczką Kata-

rzyną Aleksiejewną Wasilczikową i za-

mieszkał w Moskwie. Tam zaprzyjaźnił się 

z słowianofilami, pisał artykuły uznane 

przez cenzurę za „szczególnie szkodliwe”. 

Słowianofile nawiązali do idei Świętej 

Rusi. Carska Rosja miała być w ich kon-

cepcji strażniczką tradycji chrześcijańskiej 

utożsamianej wyłącznie z prawosławiem i 

sprawiedliwym ustrojem społecznym wy-

wiedzionym z wyidealizowanej wizji ro-

syjskiego ludu. Koncepcja ta od połowy 

XIX w. dzięki poparciu cara Mikołaja I 

stała się częścią oficjalnej ideologii pań-

stwowej. Drugą ideą, która fascynowała 

Czerkasskiego był panslawizm. O ile sło-

wianofilstwo nawiązywało do przeszłości i 

było koncepcją historiozoficzną, pansla-

wizm rozwijający się gwałtownie po prze-

granej przez Rosję wojnie krymskiej 

(1853-1856) miał wyraźne cele praktyczne 

i imperialne. Stał się ideologią państwową 

rosyjskiego caratu, popieraną przez Cer-

kiew prawosławną. Miał zjednoczyć pod 

berłem cara i prawosławia wszystkich 

Słowian. Panslawizm niezwykle popularny 

po kryzysie bałkańskim (1875-1878) stał 

się wówczas de facto oficjalną doktryną 

geopolityczną caratu.  

Jednocześnie Czerkasski coraz 

mocniej angażował się w walkę o uwłasz-

czenie  chłopów rosyjskich. Będąc za gra-

nicą w 1857 r. kontaktował się z baronową 

Edytą Fedorowną von Raden (1825-1885) 

frejliną kolejnych wielkich księżnych, 

kobietą niezwykle wpływową, zwolen-

niczką edukacji kobiet, opiekunką instytu-

cji charytatywnych, też zainteresowaną 

uwłaszczeniem. Gdy pod koniec 1857 

kwestia chłopska w Rosji zaczynała być 

praktycznie rozpatrywana Czerkasski po-

wrócił do kraju i działał w specjalnym 

komitecie guberni tulskiej. Atakowany był 

zarówno przez konserwatystów (argumen-

tował, że uwolnieni od pańszczyzny chłopi 

zasilą rozwijający się miejski przemysł) 

jak i liberałów (przewidywał prawo wła-

ścicieli ziemskich do kar cielesnych dla 

chłopów – do 18 prętów). Chciano go 

nawet usunąć z związku szlachty guberni 

tulskiej. Po wprowadzeniu uwłaszczenia 

chłopów rosyjskich Czerkasski pracował w 

latach 1861-1863 jako rozjemca jednego z 

powiatów. 
 

 
 

Ponieważ współpracował w Rosji 

z Nikołajem Aleksiejewiczem Milutinem 

(1818-1872), gdy ten został sekretarzem 

stanu do spraw Królestwa Polskiego 

(1864–66) i członkiem Komitetu Urządza-

jącego w Królestwie Polskim (od 1864), 

zaprosił do współpracy Czerkasskiego. 

Czerkasski przygotował  ukaz uwłaszcze-

niowy polskich chłopów, stanął na czele  

Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i 

Duchownych Królestwa Polskiego (1864–

66) i był przewodniczącym Komisji Spe-

cjalnej do spraw reformy klasztorów rzym-

skokatolickich. Na tych stanowiskach 

Czerkasski okazał się fanatycznym wro-

giem szlachty polskiej i katolicyzmu. Li-

kwidował symboliczną niezależności Kró-

lestwa Polskiego i jego administracji. Był 

zaciekłym polakożercą. W 1868 r. język 

polski został usunięty ze wszystkich wy-

działów służby rządowej. 
 

 
Medal – także dla Polaków – cywilów i urzęd-

ników „Za uśmierzenie polskiego buntu” 
 

10 lipca 1864 r. namiestnik Króle-

stwa hr. Fiodor Berg powołał w Warsza-

wie specjalną ośmioosobową Komisję do 

Spraw Zakonnych. Na jej czele stanął 

Władimir Czerkasski — przewodniczący 

Wydziału Wyznań przy Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych. Komisja już 5 

sierpnia 1864 roku dysponowała raportem, 

w którym zawarła propozycję ukazu kasa-

cyjnego oraz instrukcję wykonawczą dla 

władz cywilnych i wojskowych. Zebrała 

informacje o zaangażowaniu zakonników 

w Powstanie Styczniowe, wykorzystując 

m.in. raporty naczelników wojennych. 

Raport wykazywał udział w Powstaniu 

Styczniowym 39 konwentów, w tym aż 13 

bernardyńskich i 12 reformackich (także 

klasztor w Kazimierzu Dolnym). Wśród 

karmelitów wskazał 4, a wśród kapucynów 

3 placówki. Pojedynczo zaangażowały się 

konwenty augustianów, benedyktynów, 

dominikanów, kanoników regularnych, 

marianów, misjonarzy i franciszkanów. W 
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rzeczywistości oznaczało to udział 674 

zakonników. 

W ścisłej tajemnicy przystąpiono 

też do stopniowej likwidacji wyznania 

greckokatolickiego i wprowadzania w 

zamian prawosławia. I tu decydującą rolę 

odegrał Władimir Czerkasski. Wynikiem 

jego działalności było wydanie już 14 lipca 

1864 r. ukazu o zniesieniu patronatu (zło-

żonego przeważnie z polskich rzymskoka-

tolickich właścicieli ziemskich) nad cer-

kwiami unickimi. Unickiego biskupa Jana 

Kalińskiego zesłano do Rosji. Akcję usu-

wania unitów i Polaków z Chełmszczyzny 

rozpoczął Czerkasski wcześniej sprowa-

dzając na własny koszt książki ukraińskie 

ze Lwowa i wzmacniając żywioł ukraiński. 

Aby skłonić duchowieństwo do używania 

języka ukraińskiego polecił wypłacanie 

pensji tylko tym, którzy wygłaszają kaza-

nia w tym języku. 

1 stycznia 1865 r.  car Aleksander 

II wydał zarządzenie o ustanowieniu no-

wego medalu przeznaczonego dla wszyst-

kich tych, którzy przyczynili się do zdła-

wienia Powstania Styczniowego. Czerkas-

ski 10 lutego 1865 rozesłał pisma do po-

szczególnych guberni Królestwa Polskiego 

żądając przedstawienia list osób kwalifiku-

jących się do otrzymania odznaczenia. 

Medal nosił nazwę „Za uśmierzenie pol-

skiego buntu” i miał służyć podziałowi 

społeczeństwa polskiego. W petersburskiej 

mennicy wybito 368133 medali dla woj-

skowych i 231221 egzemplarzy dla urzęd-

ników i wskazanych cywili. W dużej czę-

ści dla Polaków. 

Władimir Czerkasski był też na-

jaktywniejszym członkiem Komitetu Bu-

dowlanego największej w tamtych latach 

na terenie Polski świątyni prawosławnej: 

cerkwi św. Marii Magdaleny na warszaw-

skiej Pradze. Świątynia została poświęcona 

29 czerwca 1867 r. już po wyjeździe Czer-

kasskiego z Polski. Kosztowała 122 tysiące 

rubli. Była to pierwsza całkowicie samo-

dzielna architektonicznie świątynia prawo-

sławna w Warszawie, mogła pomieścić do 

1000 wiernych. Miała w widoczny sposób 

potwierdzać panowanie Rosji i słuszność 

koncepcji panslawistycznych. 

Powrót Czerkasskiego do Rosji 

był związany z końcem pracy Milutina na 

dotychczasowym stanowisku. W dwa lata 

później Czerkasski został 36. burmistrzem 

Moskwy (od 4 kwietnia 1869 do 13 marca 

1871). W 1870 r. dokonał reformy miej-

skiej. Potem przez kilka lat podróżował po 

Europie by powrócić do polityki podczas 

wojny rosyjsko-tureckiej 1877-1878. W 

czasie wojny kierował Czerwonym Krzy-

żem, szpitalami, transportem rannych. 

Został wkrótce szefem administracji cy-

wilnej w Bułgarii. Stworzył zręby admini-

stracji samorządowej a jego koncepcje 

ustrojowe stały się podstawa konstytucji 

bułgarskiej z 1879 roku. Realizował w ten 

sposób praktycznie zasady panslawizmu: 

dominującą rolę Rosji na półwyspie bał-

kańskim. 

Wycieńczony pracą zmarł w dniu 

podpisania traktatu pokojowego w San 

Stefano 19 lutego 1878 r., kończącego 

konflikt rosyjsko-turecki. Na łożu śmierci, 

był zainteresowany tylko jedną rzeczą – 

negocjacjami. Został pochowany w naj-

starszym moskiewskim klasztorze prawo-

sławnym, Daniłowskim. 
 

Literatura: Antoni Giza, Włodzi-

mierz Czerkasski (1824-1878), słowianofil 

i działacz państwowy carskiej Rosji, Ze-

szyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, 

nr 22. Rossica Stetinensia. 1989, nr 1, s. 

103-108  
 

Wojciech Włodarczyk 

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

Brawurowa akcja „Rysia” na Powiślu - nowe fakty 
           

Pierwszy raz o tej zapomnianej 

akcji przeczytałem kilka lat temu we 

wspomnieniach Mieczysława Kufla ps. 

„Oracz” z Lubomirki, współorganizatora 

BCh na Powiślu, które były zamieszczone 

w ogólnopolskim zbiorze wspomnień 

Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji 

(LSW, 1968 r.): „W kwietniu 1944 roku 

późnym wieczorem rozległy się strzały w 

kierunku Wrzelowa. Nie później jak w pół 

godziny dotarła wieść do Lubomirki, że 

jakiś oddział partyzancki rozbroił i upro-

wadził ze sobą Niemców-żołnierzy Wehr-

machtu, którzy jako uzdrowieńcy przeby-

wali w majątku Wrzelów i w pobliskiej 

przetwórni owoców i warzyw w Zagłobie. 

Rozbrojenia dokonał oddział leśny ZWZ 

pod dowództwem „Rysia”. Strzały usłysze-

li Niemcy i własowcy na Chałupkach i 

dużą grupą wyruszyli przez Las Dębowy do 

Zakrzowa. Jeszcze nie było całkiem ciem-

no”. Dobrze rozumiałem autora: tej brawu-

rowej akcji dokonał oddział inny niż BCh, 

więc nie znał szczegółów, a gdyby nawet 

znał to w tamtych czasach wypadało do-

brze pisać zwłaszcza o AL, GL, trochę 

mniej o BCh, a ewentualne sukcesy od-

działów Armii Krajowej to raczej należało 

w takim przypadku  przemilczeć (komuni-

styczna cenzura czuwała). I tak też uczynił 

pan Kufel, czego dowodem jest uniknięcie 

AK w nazwie oddziału Rysia. Sprytnie 

podrzucił nazwę ZWZ, która w 1944 r. już 

nie istniała, w lutym 1942 r. została bo-

wiem przekształcona w AK i pan Kufel 

dość dobrze o tym wiedział, gdyż to wła-

śnie on raczej dobrze przysłużył się AK na 

Powiślu i w obwodzie puławskim do akcji 

scaleniowej BCh z AK, efektem czego 

były m.in. wspólne walki 31 maja 1944 r. 

(zatopienie „Tannenberga”) i ostatnia wal-

ka z niemieckim agresorem 25 lipca mię-

dzy Zastowem Karczmiskim i Machowem. 

Na początku 2012 r. uzyskałem 

informację, że czegoś więcej na ten temat 

mogę dowiedzieć się od pana  Zygmunta 

Tarkowskiego z Kolonii Zagłoba. Oto co 

udało mi się wtedy zanotować ze wspo-

mnień pana Tarkowskiego: W tamtych 

latach pracowałem w Zagłobie. Moim 

zadaniem było opiekowanie się zakłado-

wymi końmi  i w razie potrzeby powożenie 

zaprzęgiem, który służył do przewozu osób 

z ówczesnej administracji i  kierownictwa 

zakładu. Wtedy mieszkałem na terenie 

fabryki, w miejscu, gdzie dziś jest portier-

nia. Wojskową ochronę w tym okresie 

stanowiło 12 żołnierzy niemieckich plus 

ich dowódca. W ten dzień dwóch żołnierzy 

poszło do pobliskiego Kosiorowa i Żmijo-

wisk, aby najprawdopodobniej dokonać 

zamiany cukru na drób i jajka. Przebywa-

łem z jednym Niemcem w budynku pakow-

ni, gdy usłyszeliśmy  odgłosy wystrzałów. 

Wybiegliśmy na zewnątrz i zobaczyłem, że 

w pobliżu portierni, kilku umundurowa-

nych Niemców wraz z cywilami rozbraja 

pozostałych żołnierzy niemieckich z ochro-

ny zakładu, a przez główną bramę wjeż-

dżają dwie furmanki z obcymi mężczyzna-

mi. Nagle i w naszą stronę skierowano 

parę luf z okrzykiem „Hande hoch!” [ręce 

do góry!]. W tym samym momencie  ko-

mendant ochrony zaczął krzyczeć w na-

szym kierunku: Nicht schieben!  Nicht  

schieben! [nie strzelać!]. Jeden z obcych, 

ubrany w niemiecki mundur, z bronią go-

tową do strzału ruchem karabinu dał nam 

znać, że my dwaj też musimy dołączyć do 

tych już rozbrojonych. Potem kazali 

wszystkim ustawić się pod ścianą. Zauwa-

żyłem, że kilku młodych Niemców stoją-

cych obok mnie drżało ze strachu. Pewnie 

myśleli, że zaraz będą rozstrzelani. Strach 

obleciał także i mnie, ale szybko zoriento-

wałem się, że ci z furmanek to Polacy, więc 

powiedziałem do jednego z nich, że jestem 

Polakiem i że tutaj pracuję, więc mnie 

puścili. Partyzanci załadowali zdobyczne 

granaty i broń na wozy, a Niemców zaczęli 
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wyprowadzać pod eskortą z terenu zakła-

du. Partyzanci puścili też jednego Niemca 

cywila, który nazywał się Kitlass. To on 

następnego dnia po przybyciu Niemców i 

własowców z Chałupek powiedział do nich, 

że ci partyzanci to nie tutejsi ludzie. Do-

piero później dowiedziałem się, że  party-

zanci byli z Kraczewic z AK. 

Kilka tygodni po tej rozmowie 

przeczytałem wspomnienia znanego już 

naszym Czytelnikom, Tadeusza Giercza-

ka W podobwodzie „C” Armii Krajowej, 

który tak opisał tą brawurową akcję: W 

miarę, jak zaczął się polepszać stan dróg i 

ścieżek na Powiślu (wiosna 1944 r.) nara-

stać zaczął terror okupanta. Nad Powiślem 

ponownie zawisła groźba pacyfikacji. W tej 

sytuacji należało przejść do kontruderze-

nia. Sztab V Okręgu AK postanowił zasko-

czyć dobrze rozpoznanego wroga. W dniu 

22 kwietnia 1944 roku na teren Powiśla 

skierowany został oddział Stanisława Łu-

kasika „Rysia”. Pozorując Niemców (żoł-

nierze Rysia w tej akcji wystąpili w mun-

durach niemieckich) zgarnęli ochronę 

młockarni, pracującej na dworskim polu 

między Zagłobą i Dratowem i bez trudu 

opanowali budynki byłej cukrowni, a 

obecnie marmoladowni, w których zakwa-

terowany był 32-osobowy oddział Wehr-

machtowców-rekonwalescentów. Niemcy 

dopiero wtedy zorientowali się, że zostali 

wzięci do niewoli, gdy żołnierze „Rysia” 

zaczęli ładować ich broń na swoje wozy. 

Niemcy otoczeni silną eskortą powędrowa-

li do polskiej niewoli. „Ryś” nie doliczył 

się 1 Niemca. Do niewoli zabrał 31. Jeden 

z Niemców w tym czasie powędrował do 

pobliskiego Kosiorowa po kury. Wracał, 

gdy „Ryś” z jeńcami opuszczał Zagłobę. 

Niemiec brzegiem przepływającej obok 

fabryki rzeczki uciekł na Chałupki. „Ryś” 

skierował swój oddział na folwark Wrze-

lów, w którym stacjonowało 11 esesma-

nów. SS-mani usiłowali się jednak bronić. 

Wywiązała się strzelanina, w wyniku której 

„Ryś” stracił żołnierza „Czarnego”. Pod-

czas otaczania folwarku „Czarny” biegł 

po zachodniej stronie długiego budynku 

gospodarczego, całkowicie odkrytym tere-

nem. W brawurze natarcia „Czarny” za-

pomniał o ochronie i osłonie, o potrzebie 

krycia się. W tym odkrytym terenie dosię-

gła go kula strzelca wyborowego. SS-mani 

poddali się. Poszli do polskiej niewoli. W 

zamysłach Sztabu Okręgu V AK Lublin – 

niemieccy jeńcy mieli być wymienieni za 

naszych ludzi uwiezionych na Majdanku. 

Piękna, mądrze przeprowadzona, uwień-

czona pełnym sukcesem akcja „Rysia” na 

Powiślu umocniła determinacje jego 

mieszkańców w walce z niemieckim oku-

pantem. 

Autor tych wspomnień nie brał 

bezpośredniego udziału w tych wydarze-

niach, sądzić więc należy, że w części 

opisał je na postawie zebranych informacji. 

Sam fakt, że należał do ścisłego kierownic-

twa podobwodu „C” puławskiego obwodu 

AK nie przekładał się bezpośrednio na 

operowanie informacjami, które zapadły 

na szczeblu dowództwa lubelskiego okręgu 

Armii Krajowej. Oddział „Rysia” podlegał 

zaś dowództwu obwodu lubelskiego, więc 

najprawdopodobniej dopiero po 1989 r. 

pan Gierczak mógł pozyskać informacje, 

które zamieścił we wspomnieniach, stąd 

też wielce prawdopodobne, że z tego po-

wodu niektóre opisy okazały się nieprecy-

zyjne, o czym w dalszej części artykułu. 

Należy bowiem podkreślić, że zachowanie 

zasad  szczególnej konspiracji z okresu 

okupacyjnego było jeszcze bardziej zale-

cane po wkroczeniu Sowietów na tereny 

Polski i w tzw. okresie utrwalania władzy 

ludowej. Partyzanckie pseudonimy, 

zwłaszcza te akowskie w wielu przypad-

kach obowiązywały więc do lat dziewięć-

dziesiątych ubiegłego wieku i być może 

niektórym byłym partyzantom, którzy 

nigdy nie ujawnili się, pozwalały na choć-

by minimalne poczucie bezpieczeństwa. 

To zakonspirowanie zapewne też sprawiło, 

że o tej akcji niewiele mówiono i niewiele 

napisano. 
 

 
 

Stoją od lewej: NN, Bronisław Wrona ps. „Longin”, Eugeniusz Kwieciński ps. „Jankowski”, Edmund Tudruj „Ażurowski” „Mundek”, Witold Mań-

ko ps. „Sum”, Jan Jaworski ps. „Szpagat”, Bolesław Kazimierczak ps. „Żbik”, Jan Sztorc, Jan Miazek ps. „Szum”.  

 Klęczą: NN, Eugeniusz Przybylski ps. „Apollo”. 

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1009&from=publication
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W 1993 r. w Toruniu ukazały się 

Moje wspomnienia autorstwa Feliksa 

Piłata, urodzonego w 1903 r. we Wrzelo-

wie, które wyjaśniają okoliczności urato-

wanego jednego Niemca z folwarku wrze-

lowskiego (a nie z Zagłoby, jak napisał pan 

Gierczak): Z Torunia udałem się do mojej 

rodziny. Zastałem wszystkich przy życiu, 

ale mocno zmęczonych i postarzałych. 

Wiele przeżyli w czasie okupacji. Opowie-

działa mi siostra, jak pewnej nocy Niemcy 

okrążyli wieś, spędzili ludzi pod remizę i 

czterech młodych ludzi rozstrzelali, w tym 

siedemnastoletniego jedynaka. Prawdopo-

dobnie rozstrzelali by wszystkich mężczyzn, 

ale bronił ich Niemiec z sąsiadującego ze 

wsią majątku mówiąc komendantowi ge-

stapowców, że ludzie z naszej wsi żyją 

spokojnie. Bronił też wsi jeden żołnierz 

niemiecki, któremu moja siostra Stefa 

uratowała życie chroniąc go ledwie żywe-

go przed partyzantami z innej wsi. Ci par-

tyzanci z innych wsi niespodziewanie na-

padli żołnierzy niemieckich znajdujących 

się w majątku sąsiadującym z naszą wsią, 

rozbroili ich i uprowadzili. A tylko jeden 

spośród nich zdążył się skryć w jeziorze, 

zanurzając się po szyję w wodzie. Po odej-

ściu partyzantów wyszedł z wody i przy-

szedł drżący do zagrody siostry, która go 

wpuściła do stodoły i ukryła w dole zama-

skowanym słomą i sieczką. Wieczorem 

siostra z mężem wyciągnęli Niemca  z dołu, 

zaprowadzili do mieszkania, rozebrali z 

mokrej odzieży, długo rozgrzewali go po-

przez rozcieranie skóry suchą płachtą, 

napoili go ciepłym mlekiem z miodem, 

przenocowali w ciepłym łóżku, wysuszyli 

mu odzież i tymi czynnościami uratowali 

mu życie. Uratowany Niemiec nie umiał 

mówić po polsku, ale starał się podzięko-

wać siostrze wzrokiem i całowaniem po jej 

rękach. Dopiero po czterdziestu latach 

moja siostra Stefa przyznała mi się do 

uratowania niemieckiego żołnierza zgod-

nie ze swoim sumieniem. Nikt we wsi nie 

wiedział, kto go uratował i dlaczego bronił 

przed rozstrzelaniem wszystkich mężczyzn 

z naszej wsi. 

Akcję w Zagłobie i Wrzelowie tak 

dziś wspomina pan Józef Włodarczyk z 

Kolonii Wrzelów: Było to późnym popołu-

dniem. Byłem wtedy przy młockarni, która  

stała na polu pomiędzy kościołem a drogą 

do Żmijowisk, w miejscu, gdzie dziś są 

zabudowania pana Adamczyka. Na stercie 

był cywil, Ślązak, a na dole dwóch uzbro-

jonych żołnierzy niemieckich, którzy pil-

nowali młocki i rozliczali wymłócone zbo-

że. Widziałem, jak od strony Dratowa 

jechało kilka furmanek. Zauważyłem, że 

było tam kilku mężczyzn w niemieckich 

mundurach. Gdy się zbliżyli, nagle ci mun-

durowi w kierunku Niemców skierowali 

broń i rozbroili ich. Kolumna udała się w 

kierunku fabryki. Zwiadu konnego nie 

widziałem. Po krótkim czasie padły poje-

dyncze strzały. To strzelali partyzanci w 

kierunku uciekającego jednego z dwóch 

Niemców, którzy wracali ze Żmijowisk. 

Trafili go w nogę. Ten drugi zajął sie ran-

nym i razem usiedli na nasypie przy torach 

kolejki wąskotorowej prowadzącej do 

zakładu. Chyba pilnował ich jeden party-

zant i zostali zabrani już po zakończeniu 

akcji. Dokładnie nie wiem, gdyż zaraz 

wróciłem do domu rodziców, którzy 

mieszkali blisko  wrzelowskiego folwarku. 

Tam usłyszałem strzelaninę, a potem wy-

buchy granatów i ten krzyk po polsku: 

Czarny dostał! Czarny dostał! To ten par-

tyzant, co zginął. Początkowo myślałem, że 

są to miejscowi partyzanci, gdyż mieli 

bardzo dobre rozeznanie w zabudowa-

niach. Nawet słyszałem taki okrzyk: Na 

lewo nie strzelać, bo tam krawiec! Fak-

tycznie, w jednej izbie folwarcznej za-

mieszkiwał krawiec, wysiedleniec o nazwi-

sku Włodarzewski. Po jakimś czasie strze-

lanina ucichła i partyzanci wyprowadzili 

Niemców w kierunku wsi Wrzelów. Było 

już przed  zmierzchem. Wojskowa ochrona 

folwarku składała się z 12 żołnierzy, któ-

rymi dowodził dowódca. Na folwarku był 

też cywilny zarządca o nazwisku Armin, 

wysiedleniec z Poznańskiego, ale zabrali 

tylko wojskowych. Wśród nich nie było 

dowódcy, gdyż jak się później dowiedzia-

łem, przed tą akcją udał się do Zagłoby i 

gdy zorientował się w sytuacji, to próbo-

wał uciekać w kierunku alejki drzew, pro-

wadzącej do budynku dawnego zarządcy 

majątku Kleniewskich [po wojnie była tam 

szkoła – przyp. WM], ale strzelili do nie-

go, lekko ranili i zaraz zatrzymali. Widocz-

nie strzelali tak, żeby nie zabić? Później 

dowiedziałem się także, że w trakcie walki  

tuż przed kapitulacją, jeden z Niemców 

zdążył uciec i schować się gdzieś w krza-

kach nad rzeką. Następnego dnia z rana 

przybyli Niemcy i własowcy z Chałupek. 

Gdy zobaczyli, że w Zagłobie i we Wrzelo-

wie nie ma niemieckich żołnierzy to byli 

bardzo zdenerwowani i przepytywali miej-

scowych ludzi, co to się stało. Sytuacja 

była dramatyczna, bo groziło to pacyfika-

cją Zagłoby, Rybaków i Wrzelowa, a może 

nawet i innych pobliskich wiosek. Na 

szczęście, ten ocalały Niemiec tłumaczył 

dowódcy, że to byli partyzanci z innych 

stron. Szczęściem było też i to, że  ten do-

wódca zachował się bardzo rozsądnie i nie 

wydał rozkazu pacyfikacji. 
 

 
 

„Mundek” siedzi w środku, po prawej dowódca ,,Ryś”, po lewej ,,Bór” – Władysław Misztal z Zemborzyc k. Lublina. 



___________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 2(58), kwiecień 2014 ___________________________ 

14 

 

Marian Sobczyk, rocznik 1925, 

dziś mieszkaniec Lublina, a w czasie oku-

pacji ps. „Gołąb” w plutonie „Rysia”, tak 

dziś wspomina tamte wydarzenia: Miejsce 

zbiórki oddziału „Rysia” przed wymar-

szem na akcję było gdzieś między Lublinem 

a Bełżycami – dziś dokładnie już nie pa-

miętam nazwy tej miejscowości. Oddział 

wyruszył rankiem tego samego dnia. Trasa 

marszu prowadziła przez lasy i zarośla. 

Było 5 czy 6 furmanek. Niektórzy jechali 

na furmankach, reszta szła na piechotę – 

potem niektórzy się zmieniali. Trzech z 

oddziału znało dobrze język niemiecki i to 

głównie oni byli przebrani w mundury 

niemieckie. Na przedzie był 5-osobowy 

zwiad konny. Ileś kilometrów przed akcją 

dołączyła do nas grupa z obwodu puław-

skiego. Już było tak zaplanowane, że jeden 

oddział uderzy na Wrzelów, a drugi na 

Zagłobę  i rozdzieliliśmy się jeszcze przed 

kościołem. Ja byłem przydzielony do grupy 

uderzającej na Wrzelów. Niemcy prawdo-

podobnie coś wyczuli i zajęli stanowiska 

obronne w budynkach folwarcznych. Na-

stąpiła wymiana ognia. W pewnym mo-

mencie Niemcy, chyba z piwnicy, zaczęli 

rzucać granaty. Od wybuchu jednego z 

nich śmierć poniósł „Czarny” – Mieczy-

sław Kiciński (mieszkał w Lublinie, jego 

brat Jerzy też był w AK, ale w oddziale 

„Szarugi” Aleksandra Sarkisowa). Od 

drugiego ranny został „Hardy”(nie pamię-

tam nazwiska, był chyba z Chodla [dzięki 

panu Marianowi Pawełczakowi „Morwa” 

udało się ustalić, że był to Władysław 

Jaworski, drugi pseudonim „Niuniuś” – 

przyp. WM], a ja ciężko ogłuszony.  
 

 
 

Marian Sobczyk 
 

Jak zapamiętałem, w wypadzie na 

Powiśle udział brali m.in. Wacław Filiks 

„Choina” – szef oddziału; Eugeniusz Ki-

ciński ps. „Jankowski” – z-ca komendanta 

„Rysia”; Jan Jaworski „Szpagat” – d-ca I 

drużyny; Czesław Pawełczak „Cziko” – d-

ca II drużyny (po wojnie znany adwokat 

lubelski); Stanisław Bauch „Hak” – d-ca 

III drużyny; Witold Mańko „Sum”;  Stani-

sław Misztal „Skała”; Jan Miazek 

„Szum”; ??? Niedziałek „Szatan”; Bole-

sław Kazimierczak „Żbik”; Ryszard Ło-

zowski „Wilk”; Stanisław Kolak „Sokół”; 

Rachańczyk Jan „Waligóra”;  Stefan Pa-

wełczak „Strzałka”. Akcją we Wrzelowie 

dowodził bezpośrednio sam „Ryś”, zaś w 

Zagłobie szef oddziału Wacław Filiks 

„Choina”. Czy „Mundek” Edmund Tudruj 

brał udział w akcji? Tego już dokładnie nie 

pamiętam, we Wrzelowie z nami nie był, 

możliwe że był w Zagłobie [brał udział we 

wszystkich akcjach oddziału „Rysia” prze-

ciwko Niemcom – z noty biograficznej 

„Mundka” – przyp. WM]. Po zakończonej 

akcji gdzieś koło Bełżyc przekazaliśmy 

Niemców innemu pododdziałowi, a my 

ruszyliśmy dalej, za Lublin w rejon Mile-

jowa. Z tej grupy niemieckiej wstąpił do 

naszego oddziału jeden z wziętych w Za-

głobie, Ślązak, Polak i był z nami aż do 

rozbrojenia przez Sowietów w Polanówce 

[21 lipca 1944 r., miejscowość w gminie 

Strzyżewice pow. lubelski – przyp. WM]. 

Na zakończenie jeszcze jedno 

sprostowanie. Według informacji zamiesz-

czonej w „Głosie Garbowa” nr 38 luty 

1994 r., spisanej w dniu 27 grudnia 1992 r. 

w Lublinie przez kpr. podchorążego w 

Lotnym Oddziale Partyzanckim Armii 

Krajowej „Rysia”, dowódcę II drużyny 

Czesława Pawełczaka ps. „Cziko” adwo-

kata – opisane wydarzenia miały miejsce w 

dniu 24 kwietnia 1944 r. (poniedziałek – 

przyp. WM). 

 

 
 

Żołnierze ze zgrupowania mjr „Zapory”. Od lewej: NN, Stanisław Łukasik „Ryś”, Aleksander Sochalski „Duch”,  

Hieronim Dekutowski „Zapora”, Zbigniew Sochacki „Zbyszek”, Jerzy Korcz „Bohun”. 
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Stanisław Łukasik (1918-1949)  

 

Po lewej: legitymacja Stanisława Łukasika 

na fałszywe nazwisko „Nowakowski Sta-

nisław” 

Stanisław Łukasik – żołnierz 

niezłomny, ps. „Ryś”, „Ryszard”, „Stani-

sław Nowakowski”, urodził się 2 sierpnia 

1918 r. w Lublinie. W 1933 r. rozpoczął 

naukę w Szkole Podoficerskiej dla Mało-

letnich w Koninie. Po jej ukończeniu przy-

dzielony został do 23. Pułku Piechoty we 

Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie otrzymał 

stopień plutonowego służby stałej. Jako 

plutonowy walczył − z rodzimą jednostką 

– w składzie macierzystej 27 Dywizji Pie-

choty w ramach Armii „Pomorze”. Unik-

nął niewoli i w październiku 1939 r. po-

wrócił do rodzinnego domu w Motyczu w 

gminie Konopnica. 

Już 11 listopada 1939 został 

członkiem tajnej organizacji Związek Czy-

nu Zbrojnego. Później, wraz z nią, wszedł 

w skład Polskiej Organizacji Zbrojnej. 

Kierował konspiracją na terenach położo-

nych na zachód od Lublina. Po awansie do 

stopnia sierżanta był komendantem rejonu 

obejmującego trzy gminy powiatu Lublin: 

Jastków, Konopnica i Wojciechów. W 

roku 1942, po kolejnym scaleniu, podjął 

służbę w AK. Początkowo był podofice-

rem wyszkolenia I rejonu Obwodu Lublin 

Powiat w Okręgu Lublin i równocześnie 

pod pseudonimem „Ryś” – dowódcą bo-

jówki rejonu. 

Gdy zimą 1943/1944 konspiracja 

akowska w rejonie Konopnicy i Motycza 

została zagrożona aresztowaniami i elewi 

kursu konspiracyjnej podchorążówki z 

tego terenu w obawie przed „wsypą” zde-

cydowali się na przejście „do lasu”, Łuka-

sik stanął na czele grupy ochotników. 

Pierwszą akcję, na majątek pod zarządem 

niemieckim w Radawcu, wykonał z 19 na 

20 stycznia 1944 roku. Dowodzony przez 

niego oddział bardzo szybko rozrastał się, 

osiągając w lipcu 1944 r. stan 126 żołnie-

rzy. Grupa była silnie związana z terenem, 

na którym operowała. 

Jak oceniał historyk Lubelskiego 

Okręgu AK Ireneusz Caban: „Stanisław 

Łukasik „Ryś” był rzadkim przykładem 

dowódcy uwielbianego nie tylko przez 

swoich podkomendnych, ale i przez wiejską 

ludność cywilną, którą wspierał material-

nie, chronił przed zagrożeniem i unikał 

niepotrzebnego narażania jej na represje 

niemieckie. Bardzo starannie przygotowy-

wał wszystkie akcje bojowe". Był osobą 

bardzo odważną, a przy tym bardzo 

skromną, zdolną do poświęceń. „Ryś” brał 

zawsze na siebie największy ciężar ryzyka 

walki z okupantem, najpierw niemieckim, 

a potem sowieckim. Akcje były zawsze 

perfekcyjnie przygotowywane, tak żeby 

nie zginął ani jeden żołnierz z jego oddzia-

łu (np. akcja odbicia w Wojcieszynie 20 

więźniów transportowanych z Opola Lub. 

na Majdanek w lutym 1944 roku: zginęło 

ośmiu żołnierzy niemieckich, czterech 

zostało rannych, z oddziału „Rysia” nie 

zginął nikt). Kapitan Łukasik bardzo cenił 

życie swoich żołnierzy, ich poświęcenie, 

wręcz perfekcyjnie przygotowywał 

wszystkie akcje. „Ryś” był człowiekiem 

bardzo szanowanym, nie tylko przez swo-

ich żołnierzy, ale i przez ludność cywilną. 

Po utworzeniu w styczniu 1944 r. zgrupo-

wania Oddziałów Partyzanckich 8. pułku 

piechoty AK (OP 8) oddział „Rysia” sta-

nowił V pluton tej jednostki (choć faktycz-

nie dysponował siłą kompanii). Większość 

uzbrojenia oddziału pochodziła ze zdoby-

czy na Niemcach. V pluton OP 8. pp AK 

przeprowadził bowiem szereg udanych 

akcji przeciwko niemieckim siłom okupa-

cyjnym, wśród których można wymienić 

m.in. ataki na zarządzany przez SS majątek 

Rury Jezuickie, posterunki wojskowe w 

majątkach Wrzelów i Zagłoba czy zasadz-

kę pod Kukawą koło Bełżyc. 28 lutego 

1944 r. w zasadzce na drodze Bełżyce-

Lublin pod Wojcieszynem oddział „Rysia” 

odbił z konwoju SS blisko 20 aresztowa-

nych. W kwietniu 1944 r. wraz z innymi 

oddziałami osłaniał operację „Most I” 

(lądowanie alianckiego samolotu pod Beł-

życami). Jedna z drużyn oddziału ochra-

niała pracę radiostacji Komendy Lubel-

skiego Okręgu AK. 

„Ryś” w końcowym okresie oku-

pacji został awansowany do stopnia pod-

porucznika czasu wojny. Uczestniczył w 

koncentracji zgrupowania OP 8. pp w 

Polanówce k/Lublina i 21 lipca 1944 r. 

wraz z całym oddziałem liczącym 126 

ludzi został rozbrojony przez wojska so-

wieckie. „Ryś” uniknął wówczas zatrzy-

mania. Wrócił do domu, ale już 25 sierpnia 

1944 został zatrzymany przez NKWD. Z 

aresztu NKWD, mieszczącego się w Lu-

blinie przy ul. Chopina 18, uciekł wyska-

kując z drugiego piętra. Udało mu się zbiec 

i zaczął się ukrywać. 

W listopadzie 1944 r., po rozwią-

zaniu 8 Oddziału Partyzanckiego, znalazł 

się w kadrze AK Obwodu Lublin-Powiat. 

W marcu 1945 r. utworzył i został dowód-

cą lotnego oddziału partyzanckiego, który 
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w czerwcu 1945 r. wszedł w skład zgru-

powania dowodzonego przez cichociem-

nego, majora Hieronima Dekutowskiego 

„Zaporę”, podlegającego Delegaturze Sił 

Zbrojnych na Kraj. W czasie amnestii z 2 

sierpnia 1945 r. ujawnił się i wyjechał na 

Ziemie Zachodnie, ale potem powrócił na 

Lubelszczyznę. Wiosną 1946 r. odtworzył 

oddział, który podporządkował mjr „Zapo-

rze”, podlegającemu wówczas Inspektora-

towi Lublin Zrzeszenia „Wolność i Nieza-

wisłość”. Wiosną 1947 roku, w ramach 

amnestii dla podziemia niepodległościo-

wego umożliwił ujawnienie się ludziom ze 

swojego oddziału, ale sam pozostał 

w konspiracji. Jesienią 1947 roku, wraz z 

grupą żołnierzy mjr Hieronima Dekutow-

skiego „Zapory” zagrożonych aresztowa-

niem, podjął próbę ucieczki na Zachód, 

jednak – w wyniku zdrady – wszyscy oni 

zostali aresztowani w punkcie kontakto-

wym w Nysie przez UB. Stanisław Łuka-

sik został tam zatrzymany 16 września 

1947 roku, pod fałszywym nazwiskiem 

Stanisław Nowakowski. Następnie trafił do 

centralnego więzienia MBP w Warszawie 

na Mokotowie, gdzie przeszedł okrutne 

śledztwo. Wyrokiem Wojskowego Sądu 

Rejonowego w Warszawie z 14 listopada 

1948 r. skazany na karę śmierci. Wyrok 

podtrzymał Najwyższy Sąd Wojskowy a 

prezydent Bierut nie skorzystał z prawa 

łaski. Szykany ze strony UB dotknęły 

także rodzinę kapitana Łukasika: jego 

ojciec został aresztowany i skazany na 10 

lat więzienia za to, że nie doniósł na syna! 

Podobnie siostra „Rysia”, Irena, która 

miała roczne dziecko, została skazana na 

dziesięć lat więzienia za to, że nie doniosła 

na brata. Jej mąż, Aleksander Jurkowski, 

dostał karę śmierci. Wyrok wykonano. 

Kapitan Stanisław Łukasik został 

stracony 7 marca 1949 roku – razem 

z sześcioma towarzyszami walki: majorem 

Hieronimem Dekutowskim, Romanem 

Grońskim, Jerzym Miatkowskim, Tade-

uszem Pelakiem, Edmundem Tudrujem 

i Arkadiuszem Wasilewskim – w więzie-

niu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w 

Warszawie. Jego zwłoki zostały przez 

organa bezpieczeństwa publicznego pota-

jemnie pogrzebane na tzw. „Łączce” na 

Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W 

1992 r. został zrehabilitowany. Jest jedną z 

trzech pierwszych zidentyfikowanych ofiar 

UB (obok Edmunda Bukowskiego i Euge-

niusza Smolińskiego), wydobytych w ra-

mach masowej ekshumacji przeprowadzo-

nej w lipcu i sierpniu 2012 na Kwaterze 

„Ł”. Został odznaczony Srebrnym Krzy-

żem Orderu Wojennego Virtuti Militari, 

Krzyżem Walecznych i pośmiertnie, po-

stanowieniem z 15 listopada 2007 r.  pre-

zydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odro-

dzenia Polski. 

Szanowny Czytelniku! Przyto-

czone powyżej wspomnienia pisane i mó-

wione są dobitnym przykładem, jak naszą 

historię, nawet tą w małej skali, regional-

ną, po 70 latach jest bardzo trudno opisać. 

Po tylu latach pamięć ludzka dotycząca 

szczegółów jest zawodna i  to rzecz nor-

malna. Ponadto, wydarzenia te skażone 

były prawie czterdziestoletnim okresem 

komunistycznej cenzury i osoby biorące w 

nich udział, z uwagi na swą akowską prze-

szłość nie miały warunków dogodnych do 

utrwalania pamięci o historii i ludziach, 

którzy ją tworzyli. I to było nie normalne. 

A takie postaci jak „Zapora”, „Ryś” czy 

„Mundek” były, oprócz wyroków śmierci, 

skazane także na zapomnienie. W 70 rocz-

nicę tamtych wydarzeń mała historia re-

gionalna odsłoniła kurtynę zapomnienia. Z 

nadzieją, że już na zawsze i w hołdzie 

NIEZŁOMNYM   

Władysław Mądzik 

Poniatowa/Kłodnica 

 

Serdecznie dziękuje  panom: 

Zygmuntowi Tarkowskiemu z Kolonii 

Zagłoba, Józefowi Włodarczykowi z Ko-

lonii Wrzelów, zaporczykowi Marianowi 

Pawełczakowi „Morwie” z Lublina, Hen-

rykowi Dziudkowi, kombatantowi WiN z 

Konopnicy i Marianowi Sobczykowi z 

Lublina za wszelką pomoc udzieloną na 

różnych etapach postawania niniejszego 

artykułu. Dziękuję także panu Piotrowi 

Zagozdonowi z Opola Lub. za udostępnie-

nie Wspomnień F. Piłata. 

 

Kim był ten człowiek, którego 

przez pół wieku komunistyczna władza 

zwała bandytą, a mimo to, przetrwał w 

pamięci ludzkiej jako bohater, Wołodyjow-

ski XX wieku, wspaniały żołnierz i dowód-

ca, człowiek o wielkim sercu i nietuzinko-

wej dobroci? – Ewa Kurek Zaporczycy. 

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

Zanika „styl powiślański”, niknie dawne budownictwo 
 

 
 

Dekoracyjna obróbka cegły i wapiennego kamienia w strażnicy strażackiej we Wrzelowie z 1928 roku 
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„Stylem powiślańskim” nazywa 

się niekiedy budynki łączące czerwoną 

cegłę i obrobiony biały kamień wapienny, 

chociaż budynki tego rodzaju można spo-

tkać i w Kazimierzu Dolnym, Niezabito-

wie, Kluczkowicach i dalej wzdłuż wa-

piennych wzgórz Roztocza. Wszędzie tam, 

gdzie można dobywać wapienną skałę. 

Maria Kleniewska opisując ich budynek 

postawiony w Puławach w 1898 roku (dziś 

ul. Piłsudskiego 26) określiła go jako 

„ozdoba ulicy w stylu gotycko-nadwi-

ślańskim”. 
 

 
 

Na Powiślu są to głównie budynki 

użyteczności publicznej: zabytkowy budy-

nek „kozy” w Wilkowie (miejsce kaźni w 

czasie okupacji hitlerowskiej i pierwszych 

lat powojennych, dziś obłożona styropia-

nem), strażnica we Wrzelowie z 1928 roku 

(świadek tragicznych wydarzeń w roku 

1943), rozebrany właśnie budynek dyrekcji 

Zagłoby, domy pracowników, budynek 

(później mleczarnia) przy torach kolejki 

prowadzących nad Wisłę, do Kępy Cho-

teckiej, dawny budynek dyrektora Zagłoby 

a w międzywojniu – siedziba Marii Kle-

niewskiej, dom młynarza w Szczekarkowie 

z 1895 roku. Spotyka się też budynki pry-

watne, gospodarcze, rzadziej mieszkalne 

(np. w Wilkowie przy drodze do Dobrego). 

Stanowią o specyfice lokalnego budownic-

twa i warte są ochrony. 

W poprzednim numerze „Powiśla 

Lubelskiego” opublikowaliśmy dokument 

z lutego 1945 roku o przejęciu „na cele 

reformy rolnej” majątku Wrzelów-

Zagłoba. Zamieszczamy obok mapę z 1937 

roku ukazującą rozmieszczenie ówcze-

snych zabudowań folwarcznych Wrzelo-

wa, Dratowa, Brzozowej i fabryki w Za-

głobie. Rozebrano właśnie budynek dyrek-

cji dawnej cukrowni w Zagłobie z połowy 

lat 90-tych XIX stulecia, piękny przykład 

„stylu powiślańskiego”.  

Na terenie folwarku Brzozowa 

były parterowe czworaki, dwutraktowe, z 

drewna na ceglanej podmurówce, z trzema 

wejściami od frontu i tyłu, przykryte dwu-

spadowym pokrytym gontem dachem z 

lukarnami. Ten zabytkowy, wpisany do 

rejestru budynek opisany w Katalogu Za-

bytków Sztuki w Polsce, t. VIII, wojewódz-

two lubelskie, powiat opolski, Warszawa 

1962, został rozebrany w latach 70-tych 

XX wieku. 
 

 
 

Niewiele już pozostało budynków 

świadczących o wyjątkowych umiejętno-

ściach powiślańskich murarzy. Ale tu i 

ówdzie możemy zostać jeszcze zaskoczeni 

wyjątkową murarką, jak na przykład tą 

powyżej z Zarudek. 

Specjaliści i turyści zaglądający 

na Powiśle lubelskie przede wszystkim na 

takie budynki zwracają dziś uwagę. 
 
 

Wojciech Włodarczyk 

 

  
 

Na lewo jeden z najcenniejszych ze względów historycznych ale i architektonicznych budynków Powiśla  

– dawna siedziba Marii Kleniewskiej, po prawej – rozbiórka budynku urzędu gminy Szczekarków wiosną 2014 roku 

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

Piosenkarka z Piotrawina 
Pani Marianna Osuch-Helicka 

urodziła się w Piotrawinie i tu spędziła 

swoje dzieciństwo. Od najmłodszych lat 

interesowała się śpiewaniem. Szkołę śred-

nią ukończyła w Państwowym Liceum 

Medyczno-Pielęgniarskim w Lublinie i w 

mieście tym rozpoczęła pracę pielęgniarki 

w przyzakładowej przychodni przy Fabry-

ce Samochodów Ciężarowych. W przyza-

kładowym Domu Kultury działał Klub 

Piosenki i w klubie tym  pani Marianna 

mogła doskonalić i rozwijać swoje zainte-

resowania piosenkarskie. Po trzech latach 

jej talentem zainteresował się Jerzy Nie-

dźwiedzki z Polskiego Radia z Warszawy i 
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to z jego inicjatywy nagrała swoją pierw-

szą piosenkę „Srebrna Trąbka”. Później jej 

talent dostrzegł Janusz Sławiński prowa-

dzący w Telewizji Polskiej program TEM 

– Telewizyjny Ekran Młodych. Do pro-

gramu tego zapraszał różne utalentowane 

osoby. Po występie w TEM-ie jej osobą 

zainteresowało się kierownictwo zespołu 

Alibabki i zaproponowało pracę w tym 

zespole. Po miesiącu ćwiczeń z tym zespo-

łem wystąpiła w telewizji, a piosenkę którą 

pamięta z tego występu to największy 

przebój tego zespołu – „Kwiat jednej no-

cy”. Później z zespołem tym śpiewała 

solowo piosenki „Czarne tango”, i „Lo mi 

da”. Po kilku miesiącach zespół Alibabki 

wraz z Tadeuszem Woźniakiem z piosenką 

„Zegarmistrz Światła” wystąpił na Festi-

walu Polskiej Piosenki w Opolu. Występ 

był dużym sukcesem bo za piosenkę tą 

Tadeusz Woźniak i Alibabki zdobyli 

pierwszą nagrodę. Do dziś pani Marianna 

pamięta gratulacje po tym występie od 

takich sław polskiej estrady jak Zdzisława 

Sośnicka, Urszula Sipińska, Irena Santor 

czy Maryla Rodowicz. W tym samym 

1972 roku z piosenką tą Tadeusz Woźniak 

i Alibabki wystąpili na  Festiwalu Interwi-

zji w Sopocie. Na festiwalu tym wystąpił 

amerykański piosenkarz Varen Schutz, 

który za występ swój otrzymał nagrodę 

dziennikarzy. Po festiwalu Alibabki towa-

rzyszyły mu w trasie koncertowej po Pol-

sce. Po odejściu z zespołu Alibabki pani 

Marianna śpiewała w Łódzkim zespole 

Pro Contra kierowanym przez Bernarda 

Sołtysika i występowała na wielu estra-

dach w kraju i za granicą. Piosenki które 

pamięta z występów w tym zespole to 

„Świat Starych Filmów” i „Kochajmy 

Orkiestry Wojskowe” Po występach w Pro 

Contrze przyszły występy w Zespole Es-

tradowym Wojsk Lotniczych Eskadra w 

Poznaniu. Z zespołem tym występowała na 

Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Koło-

brzegu i na Międzynarodowym Festiwalu 

Piosenki Czeskiej w Pradze. Z zespołem 

tym występowała na wielu estradach w 

kraju i za granicą. Przygoda z piosenką 

dała pani Mariannie wiele wzruszeń, po-

znanie wielu ciekawych ludzi i miejsc i 

było to spełnienie młodzieńczych marzeń o 

śpiewaniu i przekazywaniu widzom i słu-

chaczom płynącej z tego radości. Obecnie 

pani Osuch-Helicka jest na emeryturze i z 

mężem Zbigniewem mieszka w Poznaniu. 

I gdy tylko czas na to pozwala przyjeżdża 

do rodzinnego Piotrawina gdzie ma drugi 

dom. Ma córkę Katarzynę, która odziedzi-

czyła po mamie zainteresowania muzyczne 

– skończyła Akademię Muzyczną, mieszka 

w Warszawie i uczy muzyki w szkole 

muzycznej. W wolnym czasie pani Ma-

rianna lubi czytać książki. Przy okazji 

chciała by pozdrowić wszystkich czytelni-

ków „Powiśla Lubelskiego”. 

Dziękuję pani Osuch-Helickiej za 

rozmowę w jej domu w Piotrawinie w dniu 

7 listopada 2013 roku, podzielenie się 

swoimi wspomnieniami i udostępnienie 

pamiątkowych zdjęć 

. 

Wiesław Chrzanowski 

 

 
 

Zespół Alibabki. Od lewej: Krystyna Radwańska, Ela Szreniawa, Ewa 

Dębicka, Anna Dębicka, Ewa Korczyńska i Marianna Osuch 
 

 
 

Zespół Pro Contra. Od lewej: Sława Mikołajczyk, Elżbieta Ostojska, 

Marianna Osuch i Jadwiga Radzikowska 

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

Medal dla Władysława Mądzika 
 

30 stycznia 2014 roku w Sali Ko-

lumnowej Lubelskiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Lublinie odbyło się posie-

dzenie Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa, któremu 

przewodniczyła Wojewoda Lubelski Jolan-

ta Szołno-Koguc. W trakcie posiedzenia 

Wojewoda udekorowała  Złotymi oraz 

Srebrnymi Medalami Opiekuna Miejsc 

Pamięci Narodowej osoby szczególnie 

zaangażowanych w działalność mającą na 

celu kultywowanie pamięci historycznej. 

Otrzymał je także członek Zarządu Regio-

nalnego Towarzystwa Powiślan Włady-

sław Mądzik.  

 
 

Władysław Mądzik w rozmowie z Władysła-

wem Rokickim. Fot. Jacek Kowal, Zamość 

Pan Władysław Mądzik tak sko-

mentował wyróżnienie: „To uhonorowanie 

mnie przez  Radę Pamięci Walk i Męczeń-

stwa uznaję także jako wyróżnienie dla 

Towarzystwa, gdyż bez Regionalnego 

Towarzystwa Powiślan nie byłoby tych 

uroczystości patriotycznych w styczniu i 

wrześniu ubiegłego roku, a które zostały 

docenione przez Wojewódzki Komitet. 

Podczas uroczystości spotkałem „znajo-

mego” z naszych wrześniowych uroczysto-

ści poświęconym Mikołajowi Komarewi-

czowi, pana Władysława Rokickiego. Pan 

Rokicki pełni obowiązki prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Stowarzyszenia Żołnierzy 
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BCh. W Wojewódzkim Komitecie Ochro-

ny Pamięci Walk i Męczeństwa zasiada z 

ramienia tej organizacji. A w czasie oku-

pacji  przebywał w opolskim areszcie.” 

Pan Mądzik przygotował też paź-

dziernikowe uroczystości związane z 70. 

rocznicą pacyfikacji Wrzelowa i przygo-

towuje kolejne (lipiec 2014) związane z 

70. rocznicą śmierci mieszkańców Zasto-

wa Karczmiskiego i Polanowskiego.  

Naszemu koledze gratulujemy.  

 

Redakcja 
 

 

 
 

Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc dekoruje Władysława  

Mądzika Medalem OMPN. Fot. Kamil Dudkowski - LUW 

 
 

Nagrodzeni Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.  

Fot. Kamil Dudkowski – Lubelski Urząd Wojewódzki 
 

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

Przygotujmy się razem!  
Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym 

 

„Przygotujmy się razem!” to pro-

jekt realizowany przez Fundację Wspoma-

gania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA 

DOBRE na terenie gminy Wilków, woj. 

lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 

2010 r. Celem projektu jest przygotowa-

nie mieszkańców i samorządu, do uczest-

niczenia w wymaganych Dyrektywą Po-

wodziową konsultacjach społecznych 

prowadzonych podczas tworzenia planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Uczestnikami projektu będzie 

dziesięciu aktywnych obywateli Wilkowa 

oraz dziesięciu ochotników pochodzących 

z wiejskich terenów zalewowych całej 

Polski. Zostaną oni odpowiednio przeszko-

leni, aby jako wolontariusze konsultacji 

powodziowych mogli podjąć wyzwanie 

upowszechnienia konsultacji społecznych, 

jako narzędzia partycypacji obywatelskiej 

oraz wypracowania praktycznego sposobu 

ich prowadzenia w wiejskiej gminie. Wo-

lontariusze we współpracy z samorządem i 

gminnym zespołem kryzysowym będą 

wprowadzać sołtysów i mieszkańców w 

tematykę zarządzania ryzykiem powo-

dziowym i edukacji powodziowej. Zorga-

nizują dla nich otwarte warsztaty i wykła-

dy, podczas których będą prezentowane 

mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego 

oraz symulacja powodzi (na trójwymiaro-

wym modelu gminy). 

Spotkania edukacyjne umożliwią 

odpowiednie przygotowanie merytoryczne 

i praktyczne uczestników przyszłych kon-

sultacji. Ułatwią mieszkańcom zabieranie 

głosu w dyskusji oraz przygotowanie i 

przedstawienie własnych propozycji roz-

wiązań do tworzonych planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym. Będą prowadzo-

ne pod okiem specjalistów (dialog spo-

łeczny, planowanie przestrzenne, hydrolo-

gia, zarządzanie kryzysowe) w tym psy-

chologa społecznego, który spotkaniami z 

mieszkańcami gminy Wilków rozpoczął 

działania projektu. Na podstawie zebra-

nych doświadczeń zostanie opracowany 

poradnik ułatwiający społecznościom 

wiejskim zrozumienie znaczenia partycy-

pacji publicznej w zapobieganiu skutkom i 

minimalizowaniu strat powodziowych. 

Powstanie również praktyczny model 

przygotowania mieszkańców wiejskiej 

gminy do procesu konsultacji społecznych 

wokół planów zarządzania ryzykiem po-

wodziowym jak również film i prezentacja 

multimedialna. Wszystkie materiały edu-

kacyjne oraz wykłady będą rejestrowane i 

udostępniane na stronach www.witryna-

wiejska.org.pl  i www.wszechnica.org.pl. 

Do bieżącej wymiany informacji służyć 

będzie forum internetowe.  

Projekt jest dofinansowany z do-

tacji przyznanej w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji (http://www.-

ngofund.org.pl/), prowadzonego przez 

Fundację im. Stefana Batorego we współ-

pracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzie-

ży, finansowanego ze środków Mechani-

zmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).  

 
 

Wszelkich informacji udziela pani 

Ewa Żuławnik ezulawnik@fww.org.pl, 

fww@fww.org.pl  tel. +22 636 25 70-75. 

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

Wiosna 
 

Po krótkiej zimie zawitała do nas 

wiosna. Przyroda budzi się do życia, a 

wraz z nią budzą się nasze nadzieje na 

przyszłość oraz obawy: jakie będzie lato i 

jesień tego roku, co nam przyniesie ten 14-

ty rok. Trawa zaczyna się zielenić, mijają 

Święta Wielkiej Nocy, nastaje czas inten-

sywnych prac w polu i obejściu. 

Wiosna zawsze kojarzy nam się z 

młodością, początkiem życia i niesie ze 

sobą wiele radości i nadziei ale też nie-

pewności i lęku. Dni są coraz dłuższe, 

noce cieplejsze, słonko grzeje mocniej, 

nawet niepoprawni pesymiści uśmiechają 

się na widok zielonych traw i kwitnących 

pierwszych kwiatów. Słychać radosne 

śpiewy ptaków, powróciły bociany do 

swych gniazd. Czas zakończyć zimowe 

http://www.witryna-wiejska.org.pl/
http://www.witryna-wiejska.org.pl/
http://www.wszechnica.org.pl/
http://www.-ngofund.org.pl/
http://www.-ngofund.org.pl/
mailto:ezulawnik@fww.org.pl
mailto:fww@fww.org.pl
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sny, zadumę i zacząć cieszyć się chwilą, 

gdzie powstaje nowe życie, nowe nadzieje 

i oczekiwania oraz nowe możliwości dla 

nas. Od dawna symbolem wiosny budzącej 

przyrodę do życia było jajko, symbol ży-

cia, odnowy, przetrwania. Jajka od bardzo 

dawna są ważnym elementem naszej diety. 

Obecnie wracają do łask i jak wynika z 

najnowszych badań więcej nam dostarcza-

ją niezbędnych witamin i mikroelementów  

niż szkodzą  swym cholesterolem. Jajka od 

niepamiętnych czasów towarzyszyły czło-

wiekowi jako ważny element pożywienia. 

Nauczyliśmy się je spożywać na wiele 

sposobów i pod różnymi postaciami. Naj-

prostszą i bardzo smaczną potrawą z jaj 

jest słynna jajecznica. Można smażyć jajka 

na słonince, na boczku, dodając cebulę lub 

wiele innych dodatków wedle woli i 

upodobania smakoszy. Bardzo popularne 

są jaja gotowane (są najzdrowsze i najbo-

gatsze wartości odżywcze) na miękko, oraz 

na twardo podawane z majonezem, chrza-

nem, musztardą według gustu. Jajka są też 

nierozłącznym elementem w przygotowa-

niu  potraw z mięsa, do pasztetów, kotle-

tów mielonych, zapiekanek, klopsików, na 

surowo do „tatara’’. Wykorzystujemy je 

też do wszelkiego rodzaju racuchów i tych 

na sodzie i tych na drożdżach, placków 

ziemniaczanych (bliny), kluski kopytka 

(leniuchy), kluski z ziemniakami (pyzioki, 

kładzioki), makarony. Praktycznie wszyst-

kie nasze potrawy w większym czy mniej-

szym stopniu przygotowywane są na bazie 

jajek. Jednak dziś mało kto wie jak daw-

niej nasze babcie  wykorzystywały jajka  i 

przygotowywały potrawy urozmaicając 

ubogą i skromną dietę. Dziś nie gotuje się 

własnoręcznie robionych klusek do rosołu 

lub zup, są gotowe produkty makarony 

nitki, kolanka, wstążki, kokardki i tak 

dalej. Jednak babcinego makaronu nie 

zastąpi nawet ten z „Lubelli”. Domowe 

kluski odsmażane na słonince, podrumie-

nione na złoty kolor, chrupiące podaje się z 

twarogiem, dawniej takie kluski babcia 

zalewała masą jajeczną, (rozbitymi jajkami 

z solą i pieprzem) i podsmażała razem do 

ścięcia się masy jajecznej, umm pycha 

smak i zapach dzieciństwa. Chleb, który 

pieczony był raz na tydzień lub dwa, gdy 

już był suchy babcia umiała odczarować i 

przygotowywała chlebki w jajku, które 

lubiły moje dzieci i uwielbiają wnuki. 

Kilka jaj rozbijamy z solą, pieprzem moż-

na dodać przyprawy, zioła wedle upodoba-

nia potem moczymy w tym kromki chleba 

z obu stron i smażymy  na patelni na oleju 

na rumiano z jednej i drugiej strony. 

Smaczne – dzieci bardzo to lubią, proste i 

pożywne danie  atrakcyjne nawet dla nie-

jadków, a jak udekorujemy taką kanapkę 

ketchupem to naprawdę trudno się jej 

oprzeć. Jajka gotowane na twardo podaje-

my najczęściej z majonezem, a możemy 

zadać sobie trochę trudu i przygotować 

jajka faszerowane, wiele jest przepisów na 

farsze jajeczne w gazetach, poradnikach 

kulinarnych. Jednak prostszego i oszczęd-

niejszego, używanego od dawna przeze 

mnie nie spotkałam. A mianowicie ugoto-

wane jajka po obraniu ze skorupki dzieli-

my na połowę; do żółtek (i tu już dowol-

ność jak kto woli) dodajemy zieloną natkę 

pietruszki, świeży koperek, szczypiorek, 

wszystko razem siekamy i łączymy doda-

jąc majonez i musztardę w równych ilo-

ściach doprawiając solą i pieprzem według 

gustu, ucieramy na jednolitą masę i napeł-

niamy dołki po wykorzystanych do masy 

żółtkach, przekąska jest smaczna, zdrowa, 

niedroga i szybka do wykonania, możemy 

się pokusić o udekorowanie gałązkami 

zielonej natki lub innych nowalijek poda-

jąc na liściach sałaty. Wygląda znakomi-

cie, dalsze dekorowanie zależy od pomy-

słowości kucharza i jego inwencji twór-

czej. Jajka od dawna towarzyszą człowie-

kowi dostarczając  pożywienia, witamin i 

mikroelementów niezbędnych do życia, 

inspirują do eksperymentowania w kuchni. 

Nadal pozostają dylematem, co było 

pierwsze jajko czy kura. Życzę owocnych 

rozmyślań przy sporządzaniu i konsumo-

waniu jajecznicy. Smacznego. 

 

Wiesława Bednarz

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

Nasi sponsorzy: Gmina Łaziska i Starostwo Opolskie 
 

Budowa mostu w Kamieniu coraz 

częściej kieruje naszą uwagę w stronę 

Gminy Łaziska. Historia tych terenów jest 

przedmiotem wielu naszych artykułów. Co 

roku jeden z numerów naszego kwartalni-

ka jest opłacony przez Urząd Gminy Łazi-

ska. Bardzo cenimy sobie to wsparcie. 
 

 
  

Ostatni numer „Powiśla Lubel-

skiego” (nr 1/57 ze stycznia 2014 roku) – 

czego nie zaznaczyliśmy z powodu nawału 

zajęć i opóźnionego terminu druku – także 

został dofinansowany przez gminę. Na-

prawiamy więc niniejszym to przeoczenie: 

druk poprzedniego numeru „Powiśla 

Lubelskiego” został sfinansowany przez 

Urząd Gminy Łaziska. 

29 grudnia 2007 przyjęto herb 

gminy Łaziska. Autorem herbu jest An-

drzej Soroka. Odwołuje się do legendy z 

XIII wieku. W polu czerwonym znajduje 

się z prawej postać Piotrowina w szacie 

srebrnej, z lewej – biskupa w szatach 

srebrnych ze złotym wierzchem i złotej 

infule oraz złotym pastorałem.  

Stałego wsparcia finansowego 

udziela nam też Starostwo Opolskie. 
 

 
 

Niniejszy numer sfinanso-

wało właśnie Starostwo Powiatu 

Opole Lubelskie. 

Redakcja
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