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Krajobraz jest szczególną sceną historii i specjalnym dokumentem dziejów. Na Powiślu lubelskim to miejsce pracy rolnika, 

przestrzeń codziennych, rutynowych czynności (których historycy zazwyczaj nie dostrzegają), rzadziej – znaczących historycznych 

wydarzeń (które badacze tropią). Czytać pejzaż to wielka umiejętność. Naturalny bądź sztuczny – wiele mówi o naszej przeszłości, 

warunkach życia i o podejmowanych przez nas decyzjach. Na Powiślu lubelskim nękanym przez wieki powodziami wytworzył się 

wyjątkowy układ strumieni, wiślisk, martwic, niecieczy, stawów, rzeczek, strug, rowów, bagien, wydm dawniej zwanych tu szurami. 

Te specyficzne warunki hydrogeologiczne wyznaczyły miejsca osadnicze, układ dróg, ale i zawody mieszkańców, charakter upraw. 

Żyzne pozalewowe gleby wpłynęły na rozwój sadów i chmielu, sąsiedztwo wielkiej rzeki na popularność flisactwa. 

Mamy na Powiślu wspaniałe zabytki krajobrazowe (skarpa i sieć potoków), ale mamy też unikalną konstrukcję wodną, 

świetny przykład myśli geodezyjnej i inżynierskiej z 1800 roku – kanał Chodelki. Jego powstanie zawdzięczamy Aleksandrowi 

Lubomirskiemu i książęcym planom zagospodarowania osuszonych w ten sposób terenów.  

Blisko sześciokilometrowy kanał Chodelki (od Kosiorowa do Dobrego) może stać się wielką atrakcją turystyczną. Właściwie 

rozpropagowany i wykorzystany (regaty wioślarskie!) może – tak jak kolejka wąskotorowa doprowadzona do Wisły – stać się marką 

turystyczną naszego regionu. W końcu jest to jeden z najstarszych kanałów w Polsce. Nic o jego historii i fascynujących okoliczno-

ściach powstania, dotychczas nie napisano choć znajduje się na wyciągnięcie ręki. A przecież kanał Chodelki jest jednym z najważ-

niejszych zabytków hydrotechniki nie tylko Powiśla lubelskiego ale całej Lubelszczyzny. Poświęcamy mu w tym numerze osobny 

artykuł. 

Wojciech Włodarczyk
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Zaproszenie 
1 maja (piątek) 2015 roku o godz. 15,00 w sali Biblioteki Gminnej w Wilkowie wręczymy Nagrodę Regio-

nalnego Towarzystwa Powiślan za rok 2014 prof. Wiktorowi Z. Łyjakowi oraz dyplom członka honorowego RTP 

panu Władysławowi Mądzikowi. Po uroczystości w wilkowskim kościele odbędzie się o godz. 16,00 koncert orga-

nowy. Profesor Wiktor Z. Łyjak jest wybitnym interpretatorem muzyki organowej. Serdecznie zapraszamy. 

Zarząd RTP 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proboszcz wiejski 
 

 Postać to ogólnie znana. Pojawia 

się dość często w dziełach powieściowych. 

Ksiądz Szymon z Ziemi obiecanej Włady-

sława Reymonta pyka z fajeczki (która 

wciąż mu gaśnie), ksiądz Bournisien z 

Pani Bovary Gustawa Flauberta zażywa 

tabaki (która mu brudzi sutannę).  Parafia-

ninem tego ostatniego jest aptekarz Homa-

is, parafianinem tylko formalnym, gdyż 

pan aptekarz nie chodzi do kościoła. „Nie 

ma żadnej potrzeby – poucza towarzystwo 

– całować relikwii i tuczyć z własnej kie-

szeni stada błaznów, którym wiedzie się 

lepiej niż nam.” Repertuar jego zarzutów 

jest szerszy.  „Księża zawsze murszeli w 

bezecnym nieuctwie i chcą wraz ze sobą 

pogrążyć w nim wszystkie ludy.” No i 

oczywiście są wyjątkowo łakomi na ciało 

niewieście.  „Kazałbym  księżom puszczać 

krew co miesiąc [...] w interesie publicz-

nego bezpieczeństwa i dobrych obycza-

jów.” 

 Aptekarz Homais jest wieczny i 

czy to dawne czy teraźniejsze czasy mówi 

zawsze tym samym językiem. Bywa, że 

antyklerykalne salwy rozlegają się również 

w prywatnych rozmowach na naszym 

Powiślu, lecz chyba należy traktować je 

jako folklor. Nie sposób namawiać nikogo 

do lubienia księży. Wystarczy tylko sobie 

wyobrazić, czym byłaby nasza ziemia bez 

sylwety kościoła i maleńkiej w jej cieniu 

sylwetki księdza proboszcza. 

 Kim zatem jest ten człowiek? Na 

pewno kimś wyjątkowym, gdyż na prze-

strzeni kilometrów nie ma nikogo doń 

podobnego. Jest on (sam jeden) i jest gro-

mada (my wszyscy). Gdy mówi, zwraca 

się do wielu. Gdy wysłuchuje, użycza ucha 

pojedynczej osobie. Powinien mówić ja-

sno, a wysłuchiwać ze zrozumieniem. W 

obu tych rolach, słuchacza i mówcy, jest 

tylko pośrednikiem.  Nie mówi od siebie i 

nie wysłuchuje dla własnej wiedzy i cie-

kawości. Gdyby go nie było, nie byłoby 

żadnego dialogu z Bogiem, nawet tak 

ułomnego jak ten niedzielny, bo prowa-

dzonego  za pośrednictwem liturgicznego 

medium. Jego pojawienie się jest zawsze 

szansą, że możemy oderwać się od roz-

mów o sprawach dnia powszedniego i 

wprowadzić temat odświętny: życia i 

śmierci, zbawienia i potępienia, prawdy i 

kłamstwa. 

 W odróżnieniu od nas, posiadają-

cych rodziny, jest osobą samotną. Jedyną 

jego rodziną, tyle że bardzo szczególną, 

jesteśmy my - parafianie. To ptak przylot-

ny. Czasem starzeje się wraz z nami i 

wśród nas umiera, czasem po kilku latach 

odlatuje. Samotność  potrafi dopiec nawet 

zaprzysięgłym samotnikom. Bywają oni 

wdzięczni za wszelkie oznaki pamięci i 

sympatii. Marzą o ciepłej, serdecznej at-

mosferze obcowania z innymi. Ale ten 

akurat samotnik musi zachowywać rezer-

wę. Nie wolno mu się roztopić we wspól-

nocie, ani zabiegać o jej względy. Musi 

być gotowy na chwilę, gdy przyjdzie mu 

nami brutalnie potrząsnąć i wychłostać nas 

słowem z wyżyn ołtarza*. Przykry to wi-

dok kapłana, który próbuje wkraść się w 

łaski parafialnej rzeszy. 

 Pełniąc kapłańską posługę, znaj-

duje się przez cały czas pod obstrzałem 

spojrzeń. Pojawia się odwieczna kwestia 

jego prowadzenia się. W miastach niewiele 

o tym wiadomo, lecz oczy wiejskich para-

fian potrafią przenikać nawet najgrubsze 

mury. Pamięć zbiorowa to również śmiet-

nisko najrozmaitszych skandali. Zasadni-

cze pytanie brzmi, czy jego postępowanie 

w życiu prywatnym i publicznym może 

być wzorem dla innych. W takim posta-

wieniu kwestii tkwi mimo wszystko pe-

wien błąd. Bezżeństwo mężczyzn nie może 

być wzorem dla innych, a wszakże reżim 

celibatu w poważnym stopniu określa tę 

postać. W dzisiejszym rozerotyzowanym 

świecie, w którym nagość i seks atakują 

nas ze wszystkich stron i zasiedlają wy-

obraźnię, wzniosła idea czystości cielesnej 

wydaje się prawdziwie heroicznym wy-

zwaniem. Coraz jaśniej widać, że kapłań-

stwo to droga dla odważnych, którzy z 

ufnością w pomoc Najwyższego mijają 

furtkę wiodącą do w miarę bezpiecznego 

życia. Bo jakie to bezpieczne życie, gdy 

idzie się po polu minowym lub rozżarzo-

nych węglach. 

 Wicher dziejów nawiewa coraz to 

nowe ideologie, czasem bardzo dziwaczne, 

na pozór szalone, sprzeczne z dotychcza-

sowym społecznym i kulturowym do-

świadczeniem. Powstaje zamęt w głowach. 

Po raz kolejny nabiera znaczenia dogmat o 

nieomylności władzy kościelnej. Sześć 

wieków temu na soborze w Konstancji 

angażowali się Polacy na czele z Pawłem 

Włodkowicem w obronę tezy o wyższości 

zdania soboru powszechnego nad zdaniem 

papieża. Dla parafian dratowskich czy 

wilkowskich zapewne też nie jest obojętne, 

z jakich to ust płynie prawda: zbiorowych 

czy indywidualnych, są oni wszak ple-

miennymi dziedzicami Pawła Włodkowi-

ca.  Tak czy inaczej jednak wysłowi ją i 

przekaże im ich proboszcz. To jego głos 

usłyszą. Głos rozbrzmiewający w siedmio-

dniowym rytmie, a więc tym mocniejszy, 

tym bardziej zapadający w pamięć. 

 Wobec dziwaczności nowych 

ideologii nie będzie to głos przekonujący, 

jeżeli nie będzie czerpał ze skarbnicy 

zdrowego rozsądku. Jakże często utrwaleni 

w literaturze wiejscy proboszczowie to 

ludzie prości, prostoduszni, prostolinijni, 

nie owijający niczego w bawełnę, tylko 

walący prosto z mostu. W wielu sprawach 

wystarczy po prostu zdrowy rozsądek, 

który jest fundamentem mądrości życio-

wej. Zdrowy rozsądek, podobnie jak tzw. 

chłopskie mędrkowanie,  redukuje rzeczy 

do ich prostoty. Kto mówi zawile, ten nie 

wie, co mówi. Nowe ideologie, podobnie 

jak stare komunistyczne, godzą przede 

wszystkim w tarczę i zaporę zdrowego 

rozsądku, chcąc ją zniwelować. Kto 

przyjmie za prawdę, że płeć jest rezultatem 

umowy społecznej lub że małżeństwo to 

coś innego niż związek kobiety i mężczy-

zny, ten już jest rozbrojony i zniewolony. 

Ktoś taki podatny jest odtąd na każdą ma-

nipulację i można nim dowolnie sterować. 

Wyrzekł się bowiem oparcia w prawie 

naturalnym, w zasadzie słuszności i w 

poczuciu godności istoty ludzkiej. A 

czymże jest Kościół, jak nie społecznością 

ludzi wolnych? 

 Nie jest przypadkiem, że prze-

strzeń świątynna była od zawsze azylem 

wolności. Autorytet kapłana zasadza się 

głównie na tym, że troszczy się on o naszą 
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wolność, gdy zaś popadniemy w niewolę 

grzechu i duchowego zamętu, wskazuje 

drogę wyzwolenia. Nawiasem mówiąc, 

autorytet swój musi bez przerwy potwier-

dzać. To od niego oczekujemy właściwego 

odczytania znaków czasu i kierunku tropu 

szatana. Bo niby od kogo innego możemy 

tego oczekiwać? Ani profesor z ekranu 

telewizora, mimo że mądry i wymowny, 

ani sąsiad zza płotu, pomimo wielu dowo-

dów jego roztropności, nie udzielą nam 

rady, za którą stałby namysł dwóch tysiąc-

leci. 

  Zapewne bowiem jest tak, że 

nowe projekty polityczne usiłują wyłonić 

ściśle elitarny model struktury społecznej. 

Podobnie jak dawniej niewielka bądź co 

bądź warstwa rycerska czy nieco później 

warstwa kupiecka nadawały dynamizm i 

kierunek rozwojowi społeczeństw, tak rolę 

tę obecnie mają przejąć i w istocie przej-

mują ją na naszych oczach wysoko wyspe-

cjalizowane centra finansowe, naukowe, 

medialne i technologiczne. To pracownicy 

tych centrów jako nowa kasta „kapłańska” 

będą wyznaczali odtąd zasady „etyki” 

medycznej, polityki demograficznej czy 

opracowywania programów edukacyjnych. 

Elitarność to wykluczenie, a wykluczona 

będzie z jakichkolwiek procesów decyzyj-

nych ogromna większość populacji, tych 

jeżdżących fordami i toyotami „włościan” 

XXI wieku, którzy wciąż żyją w przeko-

naniu, że decydują w węzłowych kwe-

stiach za pomocą karty wyborczej. Otóż 

karta wyborcza może nawet pozostać, ale 

tylko jako nowa odmiana „opium dla lu-

du”. Demos, z zapewnionym mu względ-

nym komfortem, zabezpieczeniem socjal-

nym i rozrywką, ma być plastycznym 

tworzywem dla eksperymentalnych działań 

inżynierii społecznej, lecz żeby to osią-

gnąć, konieczne jest radykalne ogranicze-

nie jego swobód. Tylko w ten sposób moż-

na zapobiec na przyszłość buntom typu 

rewolucja, powstanie, rabacja czy strajk 

generalny. Podłożem i źródłem tych 

wszystkich protestów było zawsze bowiem 

do tej pory oburzenie moralne, a zatem 

doświadczenie niezgodności realnego 

stanu rzeczy z chrześcijańskim kanonem 

moralnym (innego wszak nie było). Wyła-

nia się zatem pilna potrzeba zastąpienia 

tego kanonu jakimś innym. W każdym 

razie Kościół ma być coraz bardziej mar-

ginalizowany, a z czasem ma w ogóle 

zniknąć z pejzażu zachodniego świata. Stoi 

on bowiem zgodnie z nauką Chrystusa na 

straży wolności zbiorowej i indywidualnej. 

„Pan nasz, Jezus Chrystus zstąpił z nieba, 

by dać ziemi wolność i pokój.” (Adam 

Mickiewicz w przemówieniu do Florentyj-

czyków z 16 IV1848 roku) 

 W odróżnieniu od zagrożenia, 

jakie wisiało nad polskim Kościołem naro-

dowym w czasach zaborów i komunizmu, 

obecne przybrało wymiar globalny. 

 I ten człowiek w sutannie (apte-

karz Homais powiedziałby: „w czarnej 

sukience”), ów wiejski proboszcz musi 

stawić temu czoła. Stoczyć bitwę na tere-

nie własnej parafii, bo nie ulega wątpliwo-

ści, że tak czy inaczej tego nie uniknie. 

Rezultaty tej bitwy w dużej mierze zależeć 

będą od tego, jaka tradycja Kościoła jest 

mu bliższa, czy dawna tradycja Kościoła 

wojującego, Kościoła ekskomuniki, bez-

względnej postawy wobec jednostek i grup 

zaprzedanych złu, Kościoła non possumus, 

czy też młodsza, zapoczątkowana straszli-

wym uszczerbkiem spowodowanym 

zbrodniami Rewolucji Francuskiej, Ko-

ścioła budującego swoją pozycję niezależ-

ną od świata,  mniej angażującego się w 

świat zawłaszczany przez laickość i lewi-

cowość, Kościoła świątyń jako miejsc 

jedynie modlitwy, religijnej nauki i sakra-

mentalnej posługi. 

 Jasne, że jak w każdej bitwie, tak i 

w tej pojawia się pragnienie posiadania 

sojusznika. Dotykamy tu dylematu, na 

który już wskazaliśmy: być bliżej parafian 

czy też zachować wobec nich stosowny 

dystans. 

 Z wielowiekowej tradycji Kościo-

ła przetrwało do naszych czasów coś ta-

kiego, jak godność duchownego. Jest to 

bagaż szacowny, lecz czasem dość kłopo-

tliwy. Ustanawia dystans między osobą 

duchowną a rzeszą wiernych. Zbyt dbały o 

swoją godność kapłan nie wychodzi ku 

wiernym, tylko raczej oczekuje ich przyj-

ścia. Łatwo równocześnie popaść w inną 

skrajność: chęć bratania się, bycia „rów-

niachą” aż po granice popkulturowego 

luzu. Kapłan kopiący piłkę na boisku lub 

smakujący w gościnie u jakiejś lokalnej 

znakomitości nalewki domowej roboty, to 

bardzo sympatyczne obrazki, lecz niech 

nas one nie zwodzą. Tym sposobem nie 

zdobywa się sojuszników. Bo zawsze na-

stępuje chwila, gdy czas się zatrzymuje i z 

ust „kumpla”, „brata-łaty”, „miłego i po-

żądanego gościa” wypływa trudna do przy-

jęcia prawda. Wtedy przestaje być przy-

jemnie, a robi się wręcz nieprzyjemnie, 

gdyż  trzeba jasno się zadeklarować po 

jednej z dwóch przeciwstawnych stron - 

Dobra bądź Zła. 
 
 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy 
 

 
 

 *Szkoda, że kazalnica podzieliła 

los zecerskiej czcionki i końskiej podko-

wy. Pomniejszyło to rangę słowa mówio-

nego. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Historyczny kanał Chodelki 
 

Studiując krajobraz Powiśla lubel-

skiego możemy prześledzić historię urzą-

dzeń hydrotechnicznych: rowów meliora-

cyjnych (kopanych już od XIII w. w dol-

nym biegu Wisły), kanałów, wałów prze-

ciwpowodziowych. Rabunkowy wyręb 

lasów w czasach nowożytnych spowodo-

wał  podniesienia poziomu wód w całej 

Polsce nawet o kilka metrów (od końca X 

w. do końca XIX w. poziom wody Sanu 

podniósł się np. o 2–3 m). Aby zaradzić 

powodziom i jednocześnie wykorzystać 

zagrożone zalewem tereny zaczęto w XV 

w. sprowadzać do Polski specjalistów 

osadników z Niderlandów, proces ten 

znamy jako „osadnictwo olenderskie” 

(holenderskie, olęderskie). Mieli za zada-

nie osuszać i meliorować tereny zalewowe. 

Najpierw były to Żuławy, ale z czasem 

koloniści ruszają wzdłuż Wisły, w II po-

łowie XVI w. „olendrzy” są już nad Bu-

giem (w okolicach Sławatycz powstaje 18 

osad), na początku XVII w. docierają do 

Warszawy (m.in. dzisiejsza Saska Kępa). 

W drugiej połowie XVIII w. odnajdujemy 

ich pomiędzy Kozienicami a Magnusze-

wem (wsie: Holendry Kłodzkie, Holendry 

Łatków, Holendry Stawki i Holendry pod 

Ostrowem). Około 1781 r. przekopano tam 

kanał z Kociołek do Kozienic. Osadnictwo 

holenderskie kończy się wraz z rozbiorem 

Polski, chociaż nazwa „olender” (holen-

der) określająca osadnika, kolonistę (i już 

nie rzeczywistego Holendra), była używa-

na jeszcze później. W Opolu Lubelskim 

nazwisko Olender notowane jest od poło-

wy XVII w., notowane jest także w Klucz-

kowicach, Piotrawinie, Rybitwach, Janow-

cu – generalnie w wioskach wzdłuż Wisły. 

Nazwiska Olender (Olęder, Holender) od 

lat 30. XIX w. notowane jest także na 

Powiślu (wieś Niwa).  

Dzięki kontaktom flisaków z 

Gdańskiem przenoszono na Powiśle ho-

lenderskie wynalazki: budowę chałup na 
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sztucznych wzniesieniach (terpach) i sa-

dzenie topól i wierzb w celu zatrzymanie 

lodów spływających rzeką podczas rozto-

pów. Nazwa terp pochodzi od zachodnio-

fryzyjskiego terp, które pierwotnie ozna-

czało wioskę i równoznaczne jest z nie-

mieckim Dorf (wioska). 

Płynąc do Gdańska powiślańscy 

flisacy musieli też korzystać z kolejnego 

ważnego wynalazku hydrotechniki jakim 

są kanały. W Gdańsku od XIV w. kopano 

kanały umożliwiające handel rzeczny i 

morski: Kanał Raduni (1348-1356), Kanał 

na Stępce (1576-1595), Kanał Portowy (od 

ok. 1634). W bezpośrednim sąsiedztwie 

dolnej Wisły odnajdujemy Kanał Palemo-

na, Młynówkę Malborską (kanał zaprojek-

towany i wykonany w latach 1280–1320 

przez Krzyżaków), Kanał Jagielloński 

(najstarszy na ziemiach polskich kanał 

żeglugowy o długości 5,7 km łączący 

rzekę Elbląg z Nogatem, wybudowany w 

roku 1483), Kanał Trynka (zbudowany w 

XVI w., dostarczał wodę do Grudziądza) 

czy Kanał Bydgoski (zbudowany w latach 

1773-1774 i będący najstarszym czynnym 

do dnia dzisiejszego śródlądowym kana-

łem wodnym na obecnym terytorium Pol-

ski; warto dodać, że z kanałem jest zwią-

zane jedyne w Polsce muzeum – Muzeum 

Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Mali-

nowskiego, założone w 2005 r.).  

 W latach 1765-1783 z inicjatywy 

hetmana wielkiego litewskiego Michała 

Kazimierza Ogińskiego podjęto budowę 

największego w ówczesnej Polsce tzw. 

Kanału Ogińskiego łączącego dorzecze 

Dniepru i Niemna. Miał 46 km długości, 

obecnie planowana jest jego odbudowa. 

Kanał Ogińskiego wpisuje się w ogólniej-

szą europejską tendencję budowy wodnych 

dróg komunikacyjnych i handlowych. 

Rozpoczyna ją ukończony w 1681 słynny 

francuski Canal du Midi (Kanał Langwe-

docki, Południowy) liczący 240 km (91 

śluz, 190 m różnicy poziomów, 3 rzeczne 

akwedukty i 170-metrowy rzeczny tunel) 

łączący Morzę Śródziemne z Atlantykiem. 

Budowę kanałów przyspieszył gwałtowny 

rozwój przemysłu, szczególnie w Anglii. 

Lata 1790-1810 zostały ochrzczone mia-

nem kanałomani (canalmania). Parlament 

angielski wydał wówczas parędziesiąt 

pozwoleń na budowę kanałów. Przemysł 

angielski swój sukces zawdzięcza kanałom 

(o łącznej długości kilku tysięcy kilome-

trów) a następnie gwałtownemu rozwojowi 

linii kolejowych, które od połowy XIX w. 

ograniczyły zresztą znacznie rolę wodnych 

dróg. Dziś z dorobkiem budowniczych 

angielskich kanałów można zapoznać się 

w założonym w 1992 r. London Canal 

Museum (www.canalmuseum.org.uk). 

 Budowa kanałów jest bardzo 

skomplikowanym przedsięwzięciem, które 

nie byłoby możliwe bez rozwoju geodezji i 

kartografii. Przełomem było skonstruowa-

nie w 1730 r. teodolitu z lunetą i upo-

wszechnienie pomiaru powierzchni ziemi 

metodą triangulacyjną, a tym samym spo-

rządzanie dokładniejszych map. W drugiej 

połowie XVIII w. nastąpił gwałtowny 

rozwój miernictwa. W Polsce rezultatem 

tego skoku umiejętności i wiedzy były 

mapy Polski. Najlepszą przed 1795 r. 

(„Carte de Pologne...”, 1772 r. składająca 

się z 24 kart, skala 1:629 000) wykonał 

Franciszek Florian Czaki (Csaky de Ke-

restszegh, zm.1772) – pochodzenia wę-

gierskiego kartograf, inżynier i kapitan 

polskiej artylerii. Od 1765 r. był kartogra-

fem Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Czaki projektował też niezrealizowaną 

budowę kanałów Brda-Noteć i Pina-

Muchawiec. 
 

 
 

Głowice i bazy kolumn do niezrealizowanej 

bazyliki w Piotrawinie proj. J. F. Naxa 
  

W 1764 r. nadwornym geografem 

Stanisława Augusta został mianowany 

Karol Herman de Perthées (1740 Drezno – 

1815 Wilno), pułkownik wojsk koronnych, 

autor szeregu map dawnej Rzeczypospoli-

tej w skali 1:225000 (w Paryżu w 1791 r. 

wydano mapy 5 województw), a także 

mapy hydrograficznej Polski (wykonana w 

1785 r. a wydana w Paryżu w 1809 r.). 

Został nobilitowany w 1768 r. Mapie de 

Perthéesa zawdzięczamy pierwszy widok 

układu wiosek Powiśla i sieci rzeczną 

naszego regionu. Powiśle lubelskie można 

zobaczyć na mapie województwa lubel-

skiego z 1786 r., a jeszcze lepiej na mapie 

nazwanej: „Mappa szczególna woiewodz-

twa sandomierskiego zrządzona z innych 

mapp miejscowych tak dawniey iak i swie-

żo odrysowanych tudzież gościńcowych i 

niewątpliwych wiadomości wszystko we-

dług reguł geograficznych i obserwacji 

astronomicznych przez Karola de Perthées 

Pułkownika Woysk Koronnych J.K.M
ci
 

Geografa” z roku 1791.”. Mapy Czakiego i 

de Perthéesa choć cenne, nie są jednak 

dokładne. 

 Sporządzaniem map rzek (np. 

Dniestru w 1781 r.) ale też projektowa-

niem kanałów zajmował się wybitny archi-

tekt i równie wybitny ekonomista Jan 

Ferdynand Nax (1736 Gdańsk – 1810 

Warszawa). Miał oficjalny tytuł „hydrauli-

ka Rzeczypospolitej”, a przed 1778 uzy-

skał tytuł królewskiego architekta. Badał 

spławność Pilicy i zaprojektował w 1775 r. 

nie zrealizowane ostatecznie połączenie 

kanałami Odry z Wisłą. Dla nas jest to 

postać o tyle interesująca, że wśród róż-

nych projektów i realizacji pałaców (np. 

wczesnoklasycystyczny pałac w Nałęczo-

wie) i świątyń, zaprojektował też w latach 

1770-1772 dla Piotrawina bazylikę p.w. 

św. Stanisława. Kapitele i bazy kolumn do 

tej niedoszłej budowli znajdują się do dziś 

obok piotrawińskiego kościoła. Nax prze-

bywał na dworze Lubomirskich w Opolu i 

zapewne interesował się układem stosun-

ków wodnych na Powiślu lubelskim. Moż-

na to pośrednio odczytać z jego książki 

wydanej w 1790 roku w Warszawie Wy-

kład początkowych prawideł ekonomiki 

polityczney. Wielokrotnie wspomina tam o 

pożytku kanałów dla gospodarki (młyny) i 

transportu towarów. Pisze o konieczności 

czyszczenia rzek, korzyściach z małych 

statków towarowych, zakładach szkutni-

czych. Jednak nade wszystko zwraca uwa-

gę na korzyści melioracji i nawet sugeruje 

opodatkować podwójnie tych właścicieli, 

którzy nie osuszając podmokłych terenów 

tracą możliwość ich rolniczego wykorzy-

stania (uprawy, hodowla owiec dla wełny, 

co pociąga za sobą rozwój np. warsztatów 

sukienniczych). Wysokie koszty budowy 

kanałów melioracyjnych proponował obni-

żyć przez wykorzystanie wojsk piechoty. 

 

 
 

Aleksander Lubomirski (1754-1804) 
 

Można powiedzieć, że idee Naxa 

na Powiślu lubelskim zrealizował dokład-

nie Aleksander Lubomirski (1754-1804), 

od 1790 roku właściciel dóbr opolskich. 

Dzieciństwo spędził w pałacu opolskim. W 

latach 1769-1771 kształcił się w Strasbur-
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gu studiując podstawy architektury. Jako 

słuchacz uczelni wojskowej przebywał też 

w Nancy, a w pobliżu tego miasta, w Lu-

neville znajdował się królewski korpus 

kadetów. W armii francuskiej awansował 

na generała. Do Polski powrócił na stałe 

około 1783 roku. W 1787 roku ożenił się z 

Rozalią  z Chodkiewiczów ściętą podczas 

rewolucji francuskiej w Paryżu w 1794 

roku Ich córka Aleksandra zmieniła imię 

na cześć matki na Rozalia (późniejsza 

Rozalia Rzewuska, która w połowie XIX 

wieku sprzedała Opolszczyznę Kazimie-

rzowi Wydrychiewiczowi). Aleksander 

Lubomirski wojskowy i świetny gospodarz 

musiał znać idee Naxa, tak jak musiał znać 

najważniejszą literaturę na temat budowy 

kanałów. Pałacowa biblioteka opolska była 

jedną z najlepszych w Polsce. Jako woj-

skowy znał zapewne wydaną w Warszawie 

w 1790 roku książkę Johanna Ludwiga 

Hogrewe Teoretyczna i praktyczna nauka 

żołnierskich rozmiarów czyli miernictwo 

wojenne. Związany z Hanowerem Hogreve 

(1737-1814), oficer, wybitny inżynier i 

kartograf, był autorem jeszcze jednej pu-

blikacji, słynnego pierwszego, ilustrowa-

nego, profesjonalnego opracowania na 

temat kanałów angielskich Beschreibung 

der in England seit 1759 angelegten, und 

jetzt gröstentheils vollendeten schiffbaren 

Kanäle, zur inneren Gemeinschaft der 

vornehmsten Handelsstädte wydanego w 

1780 roku w Hanowerze i wyprzedzające-

go wszystkie inne, nawet angielskie  pu-

blikacje na ten temat. I ta pozycja na pew-

no była także znana Aleksandrowi Lubo-

mirskiemu. A na pewno znana była geode-

tom austriackim. 
  

 
Przyrządy miernicze kartografów Antona Mayera von Heldensfelda 

 

W 1794 r. do Opola weszli po raz 

pierwszy Austriacy by w roku następnym 

w wyniku III rozbioru włączyć Lubelsz-

czyznę do cesarstwa austriackiego. Ustąpi-

li dopiero w 1809. Aleksander Lubomirski 

był (tak jak później jego córka) rojalistą i 

sprzyjał Austrii w walce z rewolucyjną 

Francją. Dobre kontakty Lubomirskiego z 

Austriakami stanowią jeszcze jeden ele-

ment przybliżający nam ideę kanału Cho-

delki. Natychmiast po zaanektowaniu ziem 

polskich Austriacy zaczęli sporządzać 

mapę zajętych terenów. Wykonano ją pod 

kierunkiem znakomitego kartografa au-

striackiego Antona Mayera von Heldens-

felda (1777-1844). To pierwsza szczegó-

łowa mapa tzw. Galicji Zachodniej, w tym 

także Powiśla lubelskiego. Wyrysowana w 

latach 1795-1799 została wydana w Wied-

niu w latach 1801-1804. Heldensfeld wy-

korzystał przy sporządzeniu mapy zasady 

triangulacji. Metoda triangulacyjna polega 

na wytyczeniu w terenie sieci trójkątów 

połączonych w ten sposób, że mają one 

wspólne, przyległe boki. Dla Powiśla Hel-

densfeld wyznaczył w 1799 r. główne linię 

między zamkiem w Janowcu a kościołem 

w Opolu (odległość 20,5 km). Na tej linii 

wyznaczył punkt na skarpie w okolicach 

wsi Rogów (Rogów-Opole 13 km) a po-

nadto punkt w Zakrzowie nad Wisłą (Ro-

gów-Zakrzów 12 km). Następnie wyzna-

czył mniejsze trójkąty. Pomiar co najmniej 

trzech elementów (dwa kąty i jedna dłu-

gość) pozwalały mu na precyzyjne odwzo-

rowanie na mapie powierzchni terenu. 
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Powiśle lubelskie na rękopiśmiennej mapa Zachodniej Galicji von Heldensfelda z 1799 r.  

Widoczna sieć triangulacji wyznaczona przez austriackiego kartografa i mocno podkreślone dwie rzeki przecinające Powiśle: Jankówka i Chodelka 
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Rękopiśmienna mapa Powiśla z 

1799 r. Heldensfelda pokazuje ówczesną 

sieć rzeczną Powiśla. Chodelka płynęła 

zupełnie inaczej, odnajdujemy ją na za-

chód od Szczekarkowa (a nie jak dzisiaj na 

wschód od tej rzeki), w okolicach Wilko-

wa zbierała wody z tzw. jeziora szczekar-

kowskiego. Można powiedzieć, że Cho-

delka na Powiślu płynęła tym nurtem, 

którym dziś płynie Wrzelowianka, której 

na mapie z 1799 r. w ogóle nie ma. Często 

jednak zmieniała swój bieg zagrażając 

podtopieniami. Mniej dokładna mapa de 

Perthéesa pokazuje układ rzeczny Powiśla 

podobnie, ale Chodelka meandruje na jego 

mapie od Kłodnicy aż do Dobrego a 

Szczekarków i Urządków omija z kolei od 

wschodu. Oczywiście mapa de Perthéesa 

także nie przedstawia dzisiejszego kanału 

Chodelki. Taki układ cieków wodnych 

powodował zabagnienie olbrzymich połaci 

ziemi Powiśla i drastycznie ograniczał 

powierzchnie gruntów ornych. Do tego 

trzeba dodać drugą ówczesną rzeką wpada-

jącą do Wisły na Powiślu, jaką była w 

XVIII wieku Jankówka (w swoim górnym 

biegu na terenie Opola nazywana dziś 

Leonką). Płynęła od Opola prosto na za-

chód na południe od Niedźwiady i Niecie-

czy a do Wisły wpadała we wsi Majdany. 
 

 
 

Anton Mayer von Heldensfeld (1777-1844) 
 

Drukowana wersja mapy Heldens-

felda ukazała się w Wiedniu w latach 

1801-1804. Jednak na tej drukowanej wer-

sji Chodelka biegnie już inaczej, dokładnie 

tak jak dziś. Jej nowy bieg – wykopanie 

dla jej wód blisko 6-cio kilometrowego 

kanału (od Kosiorowa do Dobrego) – mu-

siało się więc rozpocząć w 1800 roku. Nie  

było to przedsięwzięcie łatwe. Bo po 

pierwsze trzeba było dokładnie obliczyć 

różnice wysokości i tak poprowadzić ka-

nał, aby skutecznie odprowadzał wodę i 

spełniał zakładane gospodarcze cele. Rodzi 

się więc zasadne pytanie czy to nie zespół 

austriackich geodetów nie przyłożył ręki 

do wykreślenia jej nowego biegu. Po dru-

gie trzeba było zorganizować armię ludzi 

do jej wykopania. Po trzecie – konieczne 

było uzgodnienie przedsięwzięcia z ów-

czesnym właścicielem Polanówki Macie-

jem Józefem Łabęckim, który dzięki no-

wemu biegowi Chodelki i uporządkowa-

nemu układowi sieci rzecznej uzyskał 

spiętrzenie wody w „Stawie do Dobrego i 

Polanówki należącym Żmijowiska zwany” 

dla swoich młynów w Kosiorowie (to 

miejsce już wcześniej nosiło nazwę „Trzy 

młyny”). Bo nowy kanał Chodelki przejął 

też wody wpadającej wcześniej do Wisły 

Jankówki. Być może właśnie współpraca z 

Łabęckim (w dolnym biegu Chodelki ka-

nał przebiega przez folwark dobrski Ła-

bęckiego) pozwoliła zrealizować wspól-

nymi siłami budowę kanału. 

 Kanał Chodelki choć melioracyj-

ny (bo towarowy w ograniczonym zakre-

sie, a komunikacyjny w żadnym) mógł być 

wykorzystany przez folwark szczekarkow-

ski Lubomirskich i folwark dobrski Łabęc-

kich do transportu zboża nad brzeg Wisły, 

a dalej do Gdańska i do spławu drzewa. 

Jednak jego największą zaletą było osu-

szenie Powiśla, szczególnie terenów wokół 

Kłodnicy, Szczekarkowa i Wilkowa, gene-

ralnie folwarku Szczekarków. Dokładny 

przebieg kanału znamy z „Mappy Szcze-

karkowa” znajdującej się w Archiwum 

Państwowym w Lublinie, wyrysowanej dla 

Aleksandra Lubomirskiego między 1801 a 

1804 r. Nie ma na niej jeszcze stawidła 

spiętrzającego wody przy dzisiejszym 

młynie w Kolonii Szczekarków ani same-

go młyna. Najbardziej rzucającą się różni-

cą między dzisiejszym stanem a tym 

sprzed 215 laty, jest kanał wychodzący na 

początku XIX w. ze stawu Żmijowiska i 

łukiem doprowadzający wody do nowego 

kanału na wysokości dzisiejszego mostu 

przy dawnej cegielni w Koloni Szczekar-

ków (na „Mappie Szczekarkowa” to miej-

sce nazwano „Świnia gać”). To ten kanał 

pierwotnie kierował wody Chodelki do 

kanału – dziś jego zarys ciągle widoczny w 

terenie możemy odtworzyć w postaci pra-

wie wyschłego rowu. Z czasem główny 

nurt wód Chodelki i włączonej do niej 

Jankówki znalazł się w głównym kanale. 

 W ten sposób Chodelka przestała 

nawadniać okolice Wilkowa i Kłodnicy. 

Na zachód od Kłodnicy wykonano również 

niewielki kanał prostujący nowy strumień 

zwany dziś Wrzelowianką. Wrzelowianka 

zaczęła zbierać lokalne cieki i poprzez 

jezioro szczekarkowskie odprowadzała je 

w okolicach wsi Dobre do Chodelki. Wy-

korzystała dawne koryto tej rzeki. Jej za-

soby wodne nie były jednak tak znaczne 

jak wcześniej płynącej tędy Chodelki. 

Nowy kanał zatrzymał też napływ wody na 

teren folwarku Szczekarków przez prawo-

brzeżne dopływy rzeki: Brodka (płynącego 

z Karczmisk) i Jaworkę (płynącej przez 

Rogów i Wólkę Polanowską). 
 

 
 

Kątomierz i cyrkiel z winiety  

„Mappy Szczekarkowa” z 1801-1804 r. 
 

 Wybudowany w 1800 r. kanał 

Chodelki ma ok. 5860 m. Ciągnie się od 

młyna w Kosiorowie do przepompowni w 

Dobrem. To nie dużo jak na liczącą 49,3 

km długości Chodelkę (jej źródła znajdują 

się na końcu wsi Ryczydół sąsiadującej z 

Kłodnicą Górną). Od końca kanału do 

ujścia Chodelki do Wisły we wsi Podgórz 

jest jeszcze ok. 3080 m. Różnica poziomu 

wód między stawem w Żmijowiskach a 

końcem kanału Chodelki przy przepom-

powni w Dobrem wynosi ok. 5 m. Rozry-

sowanie i wyliczenie spadku kanału w 

terenie wymagało wielkich umiejętności. 

Można zadać pytanie czy wielka powódź 

1774 r., która nawiedziła Powiśle wpłynęła 

na decyzję o budowie kanału, ale na pewno 

kolejna wielka powódź 1813 r. (o 64 cm 

niższa od powodzi 1833 r.) nie zmieniła 

już układu nowej sieci wodnej Powiśla 

ukształtowanej przez kanał Chodelki. Ka-

nał „odciął” od Powiśla dwie wsie leżące 

na wschód od Chodelki – Borki i Jasionkę 

należące do folwarku szczekarkowskiego – 

ale ich zanik w XIX wieku nie był chyba 

spowodowany tą nową wodną drogą, ale 

też komunikacyjną przeszkodą. 
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Kanał Chodelki na „Mappie Szczekarkowa” wyrysowanej dla Aleksandra Lubomirskiego ok. 1801-1804: 
  

 
 

Południowa, początkowa część kanału Chodelki. Dziś już nieistniejący 

łukowaty kanał z lewej strony zabierał wody z dawnego nurtu rzeki 

 
 

Północna, końcowa część kanału Chodelki. Z lewej strony kręty bieg 

dawnej Chodelki, teraz koryto nowej rzeki Wrzelowianki 

 

 
 

Powiśle lubelskie na tzw.  mapie kwatermistrzostwa z lat 30-tych XIX wieku z nowym układem sieci rzecznej 
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 Kanał Chodelki jest wspaniałym 

przykładem XVIII-wiecznej myśli geode-

zyjnej i nowoczesnej kartografii. Jego 

wytyczenie daleko na wschód od dotych-

czasowego biegu rzeki, na terenie w nie-

wielkim stopniu zalewanym przez Wisłę, 

oddzieliło okresowe powodzie wiślane od 

stałego podtapiania zbyt gęstą i nasyconą 

dużą ilością wody siecią strumieni na Po-

wiślu. Widać w tym niezwykle przemyśla-

ny plan. Korzyści gospodarcze były oczy-

wiste, ilość ziem uprawnych znacznie się 

zwiększyła. Dobrodziejstwa kanału Cho-

delki wykorzystali następni właściciele 

Powiśla: Kazimierz Wydrychiewicz, który 

meliorował część ziem powiślańskich i 

obwałował Wisłę na długości blisko 25 km 

oraz Jan Kleniewski, który na osuszonych 

terenach wokół Zagłoby wprowadził 

uprawę buraków i wybudował cukrownię. 

Maria Kleniewska tak opisała we Wspo-

mnieniach działania męża na początku lat 

90-tych XIX wieku: „Mając teraz swobodę 

w melioracji Powiśla [po oddzieleniu grun-

tów włościańskich od dworskich], sprowa-

dza mąż inżynierów i geometrów, którzy 

opracowali plan osuszenia mokradeł, a 

robotę wykonali specjaliści kacapi spod 

Moskwy. Rowami odwadniającymi prze-

rznęli podmokłe pola: Nieciecz, Wrzelów, 

Brzozowa, Zagłoba z dopływem do Wi-

sły.” 

 Kanał Chodelki to fascynujący 

zabytek z XVIII w. i mocny atut promo-

cyjny Powiśla. 
 

Wojciech Włodarczyk 
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    Powiślańskie dobra benedyktyńskie  – część 6 (ostatnia) 
 

 Gdy w styczniu 2014 roku na 

łamach „Powiśla Lubelskiego” ukazał się 

pierwszy tekst dotyczący czasów supresji 

benedyktynów w 1819 roku, sądziłem, że 

obszerny materiał archiwalny pozwoli na 

drukowanie kolejnych odcinków przez 

pełne dwa lata. Jednak dzięki anielskiej 

wyrozumiałości osób redagujących kwar-

talnik, a przede wszystkim ich zgodzie na 

zamieszczanie długich (a nawet bardzo 

długich) tekstów, cykl ów można już za-

mknąć bez szkody dla prezentowanych 

zagadnień. W kolejce niemal rwą się do 

druku rewelacyjne materiały archiwalne, 

począwszy od 1537 r., gdy wyznaczano 

granice między wsiami Słupcze, Głodno i 

Niedźwiada. Pierwsza z nich należała do 

Jana Łukasza ze Słupczy, a pozostałe do 

benedyktyńskiego klasztoru na Łysej Gó-

rze. W dokumencie pojawiły się także 

Braciejowice, a w tle rzeka Wisła, która od 

zarania zmieniając swe nurty lekceważyła 

ustalone podziały własnościowe. Rękopi-

śmienne zapisy sporządzano po łacinie, ale 

zadbam o ich polskie tłumaczenia. Druk 

dawnych dokumentów pragnę rozpocząć w 

tym roku, począwszy od trzeciego numeru 

kwartalnika. 

 Chciałbym wyjawić, dlaczego nie 

uczynię tego wcześniej. Muszę najpierw, i 

to jak najszybciej, podziękować za nagrodę 

przyznaną mi przez Regionalne Towarzy-

stwo Powiślan. Nie ukrywam, że jest ona 

dla mnie zaskoczeniem, gdyż nie wiedzia-

łem, że RTP może w tak miły sposób wy-

różniać autorów. Swoją pracę traktowałem 

dotąd jako coś, co się Państwu po prostu i 

po ludzku biorąc należy ode mnie. Skoro 

jednak doceniono publikacje, wypada mi 

szybko nawiązać do Wilkowa, a tym ra-

zem nie pisać o bydle, lecz o próbie zbu-

dowania organów. Może nie wszyscy wie-

dzą, że za granicą (a zdarza się nawet, że w 

kraju) uchodzę za najlepszego specjalistę 

w zakresie historii polskiego budownictwa 

organowego. Zabrzmi to może nieskrom-

nie, ale w pełni podzielam taką opinię, a 

miarą mojej wiedzy w zakresie tak wą-

skich i specjalistycznych zagadnień będzie 

artykuł o nieudanym przedsięwzięciu zbu-

dowania organów w Wilkowie, zakończo-

nym w 1835 roku. Co oczywiste, nikt 

niczego o tym dotąd nie wiedział i nie 

wydrukował ani jednego zdania, zatem o 

wszystkim dowiedzą się Państwo z pierw-

szej ręki. Konkludując, zacząwszy cykl na 

początku 2014 r. od wilkowskiego pro-

boszcza, księdza Jana Świtalskiego, który 

w 1819 r. kupił pobenedyktyńskie krowy, 

ponownie wejdziemy w orbitę spraw wil-

kowskich, tym razem rozpatrując fiasko 

planowanej budowy organów. 

Choć supresja dotknęła benedyk-

tynów w 1819 r., jeszcze po kilku latach 

rozdzielano ich majątek przejęty przez 

państwo. Boiskie dobra narodowe wy-

dzierżawił 1 czerwca 1820 r. Ignacy Bade-

ni, wobec czego jemu właśnie należy po-

święcić krótką wzmiankę.   

Ignacy Badeni urodził się w War-

szawie, w 1786 r. i zmarł tamże 3 listopada 

1859 roku. Pochodził z rodziny szlachec-

kiej, był synem Stanisława Badeniego, 

szambelana Stanisława Augusta, regenta 

Kancelarii Mniejszej Koronnej i Katarzyny 

ze Stadnickich. W kwietniu 1817 r. został 

mianowany prezesem Komisji Wojewódz-

twa Sandomierskiego, a w kwietniu 1821 

r., na jego prośbę, zwolniono go z tego 

stanowiska. W maju 1826 r. Badeni otrzy-

mał awans na radcę stanu i generalnego 

dyrektora funduszów w Komisji Rządowej 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-

blicznego; był nim do 25 grudnia 1830 

roku. Tyle w dużym skrócie można wyczy-

tać w „Polskim Słowniku Biograficznym” 

o interesujących nas latach życia tej posta-

ci. Wobec tego, że nie ma tam informacji o 

dzierżawionych przez niego dobrach bo-

iskich, a tym samym, o należących do nich 

folwarkach powiślańskich, biogram uzu-

pełnią wątki świadczące o jego łączności z 

tą częścią Polski. 
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Zwrócenie przez Badeniego uwa-

gi na suprymowane dobra Boiska odbyło 

się najprawdopodobniej dzięki zaintereso-

waniu powiatowym Solcem, co mogło 

mieć związek z pełnioną przez niego funk-

cją prezesa Komisji Województwa San-

domierskiego. Gdy mieszkał on jeszcze w 

oficynie należącej do klasztoru bernardy-

nów w Radomiu, 7 maja 1818 r., za 1951 

zł opłaty rocznej sprzedał właścicielowi 

starostwa soleckiego, Tadeuszowi Matu-

szewiczowi, prawo pobierania dochodów 

konsumpcyjnych z Solca. Do aktu stanął 

pełnomocnik Ignacy Wendorff, właściciel 

Zemborzyna, nazwany Rządcą Panstwa 

Solca. Tak zwane dochody konsumpcyjne 

pochodziły z opłat za trunki, słody, surow-

ce czyli sruty w samym mieście oraz w 

jego ćwierćmilowym zasięgu. Po dwóch 

latach Badeni był już dzierżawcą dóbr 

boiskich sąsiadujących z Państwem Solec-

kim.  

Ignacy Badeni niewątpliwie 

mieszkał przez jakiś czas w Boiskach. 

Świadczą o tym zapisy umieszczane w 

soleckich księgach stanu cywilnego: z 8 

listopada 1821 r., gdy - obok wójta bo-

iskiego Jana Polaczka (który w 1822 r. był 

ekonomem folwarku w Braciejowicach) - 

asystował podczas ceremonii chrztu córki 

szlachetnie urodzonego, wcześniejszego 

(gdyż odnotowywanego od 1816 r.) eko-

noma braciejowickiego Macieja Momąto-

wicza i 25 listopada 1822 r. - wówczas 

jako posesor dóbr narodowych Boiska 

zezwolił swojej służącej Barbarze Rudziń-

skiej, lat 17, urodzonej w Preszburgu, na 

ślub z Maciejem Guzalem, lat 25. Ignacy 

Badeni ochrzcił 3 września 1825 r. w Sol-

cu córkę Rozalię Teodorę, urodzoną dzień 

wcześniej w Boiskach z jego małżonki 

Julianny z Walewskich, l. 30 - świadkami 

uroczystości byli szlachetnie urodzeni: Jan 

Stański, l. 24, wójt gminy Boiska i Antoni 

Sokołowski, l. 43, ekonom boiski. O tych 

narodzinach nie ma także wzmianki w 

„Polskim Słowniku Biograficznym”. 

 Chyba jednak najciekawszym i 

zupełnie dotąd nieznanym przekazem 

tyczącym się Ignacego Badeniego z cza-

sów, gdy nie dzierżawił on jeszcze dóbr 

boiskich jest skierowany do niego doku-

ment datowany na 9 października 1818 

roku. Okazało się, że Badeni był Mistrzem 

Katedry sprawiedliwości i doskonałości 

Jutrzenka Wschodząca rezydującym w 

Radomiu. Sądziłem, że uda się zaczerpnąć 

nieco więcej wiadomości o tej postaci 

posiłkując się książką prof. Ludwika Has-

sa, lecz spotkał mnie zupełny zawód - 

okazało się, że nie ma tam niczego, zarów-

no o Ignacym Badenim, jak i o innych, 

młodszych stopniami masonach, których 

personalia umieszczono w skierowanym 

do niego piśmie. Nie mam wątpliwości, że 

warto uwzględnić pełny tekst dokumentu 

w artykule o dobrach pobenedyktyńskich 

w dobie supresji, by przybliżyć Czytelni-

kom realia tamtego świata, gdzie Ignacy 

Badeni - praktykujący katolik, był także 

Mistrzem Katedry wolnomularskiej. 

Wobec faktu, że oryginalny i wy-

blakły przekaz pozostaje w Bibliotece 

Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności 

i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 

poprosiłem o jego skany, a obecnie dzięku-

jąc Dyrekcji tej placówki za życzliwość, 

publikuję go także w odpisie, gdyż inaczej 

pozostałby nieczytelny.  

 

 
 

[okrągły emblemat o treści: KAP:NIŻ:P:O:N:RYCERZE GWIAZDY * NA DOLINIE WARSZAWY*] 

Wypisano na Dolinie Warszawy dnia 9
go

 Miesiąca VIII
go

 R.:p:.s.: 5818
go

 Czyli Ery Zwyczaynéy dnia 9
go

 Paz-

dziernika 1818
go

 Roku. 

Na Chwałę i w Imieniu Wielkiego Swiatów Budownika! 

Do 

Przew:. B:. Ignacego Badeniego Mistrza Katedry 

Spraw:. i dos.: :. Jutrzenka Wschodząca 

na Wschodzie Radomia. 

My Prezes i Urzędnicy Wspaniałey Kapituły Niższéy pod osobném Nazwiskiém Rycerze Gwiazdy na Dolinie 

Warszawy ustanowionéy, postanowiwszy ułatwić udzielenie Stop:. Swia:. IV
go

 i V
go

 balotowanym na Posiedze-

niu właściwych Stopni B:.B:. Członkom Spraw:. i dos:. :. Jutrzenka Wschodząca /: iako ciągle mieszkaiącym 

na Wschodzie Radomia :/ mamy zaszczyt wezwać Cię Przew:. B:. Ignacy Badeni Mistrzu Katedry Spraw:. i 

dos:. :. Jutrzenka Wschodząca abyś w przytomności kilku B:.B.: Wyższemi Stopniami zaszczyconych Stopień 

Swiatła IV
go

 Mis:. Kawa.: Wybra.: B:. Stanisławowi Sieradzkiemu, a Stopień Swiatła V
go

 Mis:. Kawa:. Szko:. 

B:.B:. Janowi Kantemu Hermanowiczowi, Janowi Pusztynika, Ignacemu Podymowiczowi, Stanisławowi du 

Laurans, Ignacemu Zyzyusz i Jakubowi Pruszyńskiemu w Imieniu Naszym i przez kommunikacyą udzielił, za 

poprzedniczym odebraniem od Nich właściwey Przysięgi, podług załączaiącey się tu Roty, którą rzeczonym 
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B:.B:. własnoręcznie podpisać zaleciwszy, takową Nam nadesłać raczysz wraz z uwiadomieniem o uskutecznie-

niu upoważnienia ninieyszego. 

Łączemy wyraz Brater.: szacunku. 

Franciszek Dornfeld ++:. Prezes. 

Wyszło od Kapituły Niższéy Rycerze Gwiazdy i Pieczęcią stwierdzono 

Dnia i Roku iak wyżey 

G.: Jahołkowski kaw:. Szko:. Sekc.: 

Pieczęć przyłozył 

Jozef Marszałowski V. Archiwista i Pieczętarz Kapituły. 
[pieczęć lakowa okrągła, u dołu uszkodzona, czytelny zapis: KAP:NIŻ:P:O:N:RYCERZE, zapewne identyczny z treścią emblematu w 

winiecie pisma, w gwieździe Dawida postać ludzka] 
 

Po tak wyczerpującym wstępie, na 

pożegnanie prawobrzeżnych dóbr pobene-

dyktyńskich zajmiemy się losami pozosta-

wionego tam inwentarza. 

Korespondencję w przedmiotowej 

sprawie rozpoczęła 25 października 1821 r. 

Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego pisząc do Kom-

missyi Woiewodztwa Sandomierskiego. 13 

października 1821 r. Ignacy Badeni złożył 

deklarację, w której wyraził chęć nabycia 

inwentarza gruntowego z wolnej ręki za 

1733 zł 6 gr, co w Warszawie uznano za 

dobrą propozycję, gdyż ceny za zwierzęta 

nie były wówczas wysokie i obawiano się, 

że podczas licytacji nie osiągnie się lep-

szych rezultatów. Postulowano zatem, by 

przystać na to, a spłatę należności rozłożyć 

na dwie równe raty, począwszy od 1 stycz-

nia 1822 r., wpłacając kwoty do tak zwanej 

kasy religijnej. W piśmie z 28 listopada 

1821 r. zawarto informację, że Kommissya 

Rządowa Wyznań Religijnych y Oświece-

nia Publicznego zatwierdziła 25 paździer-

nika deklarację Badeniego. Z tej racji nale-

żało z nim zawrzeć stosowny kontrakt. W 

aktach pojawiły się wówczas niedatowane 

spisy obejmujące wykazy zwierząt, naczyń 

i sprzętów. 

 

Inwentarz grontowy 

w Dobrach Boiska i Głodno na gróncie zostaiący z wyszczegolnieniem szacunku w czasie Lustracyi nadanego.- 

w Boiskach 

2  Konie    Złł    76. 

3. Krowy    ” 129 ” 10. 

4  Woły    ”  247 ” 20. 

2  Macior Trzody Chlew[nej]  ”    27 ” 25 

    Naczynia Gorzelniane  ”  220 ” 16. 

    Sprzęty Gospodarskie  ”    29 ” 25. 

Razem  ”  731 ” 96. [sumę podano z błędem] 

Nota Prom na Wisle i Sprzęty Młynskie iako zostaiące pro fundo instructo nie są obięte w powyższey Summie 

w Głodnie 

6   Koni    Złł 181.- 

2   Woły    Złł 193 gr 20. 

12 Krów    ” 559 ”  10. 

     Sprzęty gospodarskie  ”    63. 

w Braciejowicach 

1.  Cwierc Dębowa okuta  ”      5- 

Razem w Ogole    Złł    1,733 gr 16. 

Nota Sprzęty Karczemne, w Głodnie Bracieiowicach i Zakrzewie iako pro fundo instructo zostaiące nie obięte w powyższym Inwenta-

rzu.- 

Wyraznie Zpoll: Tysiąc Siedmset Trzydzieści y Trzy- Groszy: Sześć. 

J: Kuszewski Kom: Jeneralny 
 

Dopiero 1 kwietnia 1822 r. za-

twierdzono umowę z Badenim spisaną 

jeszcze 25 lutego tego roku. Od tej pory 

mógł on dysponować kupionym inwenta-

rzem. Natomiast wymagane raty (których 

ostatecznie miało być osiem) miał on pła-

cić przez dwa lata poczynając od 1 stycz-

nia 1822 roku. Każdą z nich ustalono na 

216 złp. 19 gr. Do akt nie dołączono eg-

zemplarza wspominanej umowy. 

 Ignacy Badeni mając kłopoty ze 

spłatą rat pisał 6 lutego 1824 r. do Komisji 

Województwa Sandomierskiego. Okazało 

się, że dzierżawione przez niego dobra 

dotknęła klęska nieurodzaju i wylew Wi-

sły, co uniemożliwiło mu zgromadzenie 

odpowiednich funduszów. Do tego inwen-

tarz w większéy częsci upadł, wobec czego 

poniósł znaczną stratę, a teraz prosił o 

rozłożenie spłaty na cztery półroczne raty, 

a przede wszystkim o wstrzymanie nało-

żonej na niego egzekucji. Prośbę Bade-

niego wysłano 16 lutego 1824 r. do Komi-

sji Rządowej Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego, a Komisja Wo-

jewództwa Sandomierskiego nakazała 

komisarzowi obwodowemu wstrzymanie 

działań egzekucyjnych. W Warszawie, 

pismem z 4 marca 1824 r. zobowiązano 

Badeniego do natychmiastowego wpłace-

nia do kasy supresyjnej ¼ z kwoty 1733 

złp. 6 gr oświadczając, że są to warunki 

ostateczne. W Komisji Województwa 

Sandomierskiego opracowano 15 marca 

harmonogram wpłat do kasy religijnej 

dzieląc wzmiankowaną sumę na 4 równe 

raty, każda po 433 złp 9 gr, pozostających 

do wpłacenia w dniach 4 marca i 1 wrze-

śnia 1824 r., po czym 1 marca i 1 września 

1825 roku. Tak właśnie zakończyła się 

obszerna korespondencja zamykająca 

ostatecznie sprawę kontaktów zarządu 

dóbr w Boiskach z Powiślem Lubelskim. 

  W Boiskach - jak dowodzi tego 

zacytowany wykaz inwentarza gruntowego 
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- pozostały sprzęty gorzelniane, których 

nie mógł kupić Badeni. Jak wiadomo, w 

gorzelniach pędzi się wódkę, a przemysł 

ów stanowił wówczas główne źródło do-

chodu, zarówno prywatnego, jak i pań-

stwowego. Był tak ważny, że nawet pod-

czas Powstania Listopadowego, 28 lutego 

1831 r. odniesiono się do aktu prawnego z 

czasów Księstwa Warszawskiego pisząc: 

Wskutek Dekretu Króla Saskiego z 

dnia 30. Pazdziernika 1812 roku wszyscy 

Starozakonni z dniem 1. Lipca 1814 r: 

mieli bydź usunięci od wszelkiéy fabryka-

cyi i sprzedaży trunków krajowych po 

Wsiach.- 

Rząd następny z uwagi: że zaszła 

w roku 1812 Woyna nie dozwoliła Właści-

cielom propinacyi przysposobić się do 

utrzymania dochodów z tego zrzódła, za-

mierzył ścieśniać stopniowo wolność fa-

brykowania i sprzedaży trunków przez lud 

Starozakonny, zaprowadzeniem i corocz-

nym podwyższaniem opłaty Konsensowéy.- 

Jakoż dziś po upływie lat szesnastu powie-

dzieć juz można, że i pierwszy chwalebny 

cel oswobodzenia mieszkańców wieyskich 

od nie moralnego wpływu handluiących 

trunkami Żydów, prawie zupełnie osiągnię-

ty został, i Właścicielom Ziemskim nietylko 

dochód propinacyiny bez uszczerbku jest 

zapewniony, ale nadto otworzyła się dla 

nich nowa gałęź przemysłu w Gorzelnic-

twie. 

K[omisja] R[ządowa] Przychodu i Skarbu 

do Rządu Narodowego. 

 Zanim jednak wybuchło powsta-

nie, 6 lutego 1830 r. Ignacy Badeni, radca 

stanu Królestwa Polskiego zamieszkały w 

Warszawie, zawarł kontrakt na wystawie-

nie maszyny Pistoriusza z Antonim Szu-

mańskim, fabrykantem wyrobów miedzia-

nych w Solcu. Jak można przeczytać w 

niezmiernie pożytecznym artykule Justyny 

Łotowskiej, rzeczoną kolumnę rektyfika-

cyjną wynalazł i skonstruował w 1817 r. 

właściciel gorzelni - Jan Pistoriusz. Wielo-

naczyniowy aparat destylacyjny posiadał 

deflegmator talerzowy pozwalający na 

uzyskiwanie spirytusu wysokiej mocy już 

w czasie pierwszej destylacji, a nie jak 

dotychczas - podczas trzeciej. Takie wła-

śnie cuda techniki wyrabiał Antoni Szu-

mański, a Ignacy Badeni, 12 stycznia 1831 

r. winien mu był z tej racji resztę należno-

ści w wysokości 1480 złp 10 gr. Wiadomo, 

że nie mogąc sam dla odległości Mieysca z 

Zatrudnień domowych zrealizowaniem tey 

Kwoty zaiąc się, oprócz tego będąc Swemu 

Pełnomocnikowi Panu Oswiecinskiemu 

rownąz Kwotę dłuznym, przeto w Mieysce 

Swe te[g]oz często wspomnionego JPana 

Jozefa Oswiecinskiego za Swego niewąt-

pliwego Pełnomocnika obiera [i] ustana-

wia nadaiąc Mu zupełną Moc i Władzę 

resztuiącą Summę w ilosci zpol Tysiąc 

Czterysta osmdziesiąt groszy dziesięc ex re 

wystawienia Maszyny Pistoryusza pocho-

dzącą, od tegoz JW
go

 Ignacego Badeniego 

Radzcy Stanu Krol[estwa] Polskiego 

[o]debrania i z odebranéy prawowaznie 

pokwitowania i Summę tę na Swoy Uzytek 

obracania, zgoła dopełnienia tego wszyst-

kiego, co Inte[r]es ten wymagac będzie 

czynienia; a co tylko Pełnomocnik w Inte-

ressie tym zdziała przedsiewezmie [i] usku-

teczni, to wszystko Zeznawaiący za wazne 

trwałe i w ni[c]zym nie wzruszone przyiąc 

dekla[r]uie i obowiązuie, w Końcu 

wszel[ki]e papiery i Obrachonki w tey 

mierze w ręku miane, Swemu Pełnomocni-

kowi ku dalszemu Uzyc[iu] wręcza i odda-

ie. Na marginesie należy zauważyć, że 

wyrabiane w Solcu maszyny Pistoriusza 

kosztowały około 5000 złotych. 

 Żegnając dobra boiskie i Ignacego 

Badeniego wraz z niepomyślną transakcją 

zakupienia inwentarza z Braciejowic i z 

Głodna, można dodać, że gdy 5 maja 1831 

r. J. Wędrychowski, dowódca 10 Pułku 

Piechoty Liniowej chciał pozyskać z kapli-

cy w Boiskach rekwizyty niezbędne do 

sprawowania Mszy św. dla swego pułku, 

poinformowano go, że dzierżawcą Boisk 

jest już Deskur, a żądane przez niego orna-

ty i paramenta liturgiczne miały bydź przez 

zmarłego Biskupa Sandomierskiego P. 

Burzyńskiego JW. Badeniowey byłego 

Dzierżawcy Żonie do czasowego użytku 

danemi. Można tu wspomnieć, że musiało 

to dziać się przed 9 września 1830 r., gdyż 

wówczas zmarł w Sandomierzu biskup 

Adam Prosper Burzyński. 
 

Wiktor Z. Łyjak 
 

*   *   * 

 Dla potrzeb artykułu wykorzysta-

no następujące rękopiśmienne materiały 

archiwalne i druki: Archiwum Główne Akt 

Dawnych, Władze Centralne Powstania 

Listopadowego, sygn. 339, s. 8-9; Archi-

wum Państwowe w Kielcach, Akta Stanu 

Cywilnego parafii Solec nad Wisłą: sygn. 

17, urodzenia, nr 151; sygn. 18, małżeń-

stwa, nr 166; sygn. 22, urodzenia, nr 118; 

Archiwum Państwowe w Radomiu: Nota-

riusz radomski Michał Bielawski, sygn. 1, 

s. 408-411; Notariusz solecki Ignacy Paw-

łowski, sygn. 4, nr 4; Zarząd Dóbr Pań-

stwowych: sygn. 1458, s. 418-420, 436, 

441-443, 447, 451-454, 459-464, 520-522, 

524; Biblioteka Naukowa PAU i PAN w 

Krakowie, Rps PAN Kr. 2297, „Materiały 

do dziejów wolnomularstwa polskiego”, 

1811-1824, s. 2-3; Biblioteka Wyższego 

Seminarium Duchownego w Sandomierzu, 

AKKiK, sygn. 738, k. 144. Informacja w 

aktach dotyczących Tczowa; „Dziennik 

Urzędowy Województwa Sandomierskie-

go” 1832, s. 882 (o dochodach konsump-

cyjnych); Hass Ludwik, Wolnomularze 

polscy w kraju i na świecie 1821-1999 [.] 

Słownik biograficzny, Oficyna Wydawni-

cza RYTM, Warszawa 1999; Łotowska 

Justyna, Krótki przewodnik po wódce [w:] 

„Świat Alkoholi” 2008, nr 3-4; „Polski 

Słownik Biograficzny”, hasło Badeni 

Ignacy, opr. Wincenty Łopaciński. 
 

Akt erekcyjny z 1914 roku 
 

Latem 2014 r., dokładnie w stule-

cie swego istnienia, został rozebrany bu-

dynek gminy Wilków. W stosie cegieł i 

gruzów uczeń V kl. Szkoły Podstawowej 

w Wilkowie Michał Ptak odnalazł akt 

erekcyjny budynku. Pokazał go wycho-

wawczyni klasy, pani Beacie Pietroń, która 

przekazała dokument pani Grażynie Jar-

skiej – sekretarzowi Regionalnego Towa-

rzystwa Powiślan w Wilkowie. Pan Wła-

dysław Mądzik, członek zarządu RTP, dał 

akt do odrestaurowania, którego bezintere-

sownie dokonał pan Piotr Zagozdon z 

Opola Lub. Po oprawieniu przez Włady-

sława Mądzika, w imieniu Regionalnego 

Towarzystwa Powiślan przekazano doku-

ment jako dar dla Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Wilkowie podczas uroczyści z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej w paź-

dzierniku 2014 r. Dla znalazcy Michała 

Ptaka RTP przygotowało specjalny dyplom 

z podziękowaniem. Poniżej tekst aktu 

erekcyjnego budynku siedziby ówczesnego 

urzędu gminy Szczekarków (dziś Wilków): 

 Dom dla gminy  budowany 

w 1914 roku za: 

Cesarza Mikołaja II 
go

 

Gubernatora Szambelana Kielepowskiego 

Naczelnika powiatu Kosmowskiego 

Komisarza do spraw Włościańskich Funka 

przy udziale 

Wójta gminy Michała Pisuli 

pisarza Stefana Kupidurskiego 

oraz członków 

Witolda Kleniewskiego 

Jana Kulika 

Antoniego Niedzieli 

Macieja Madeja 

Kazimierza Kijaka 
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Wincentego Charchuły 

Wilków 

15/28 Lipca 1914 r. 

 Pisarz Stefan Kupidurski 

 

Nad słowem „Wilków” dopisano: „Dom 

ten budował mieszkaniec miasta Kazimie-

rza Adam Marcin Mroczkowski” 
 

Dzień spisania i zapewne wmu-

rowania aktu erekcyjnego był wyjątkowy, 

28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały 

wojnę Serbii. 29 lipca Rosja ogłosiła czę-

ściową, a 30 lipca – powszechną mobiliza-

cję. Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji 1 

sierpnia a Austro-Węgry – 5 sierpnia. 

Zaczęła się I wojna światowa. 

Warto przybliżyć osoby wymie-

nione w akcie erekcyjnym i jego sygnata-

riuszy. Arkadij Ippolitowicz Kielepowski 

(1870-1925), szambelan, Koniuszy Dworu 

carskiego. W końcu XIX wieku był urzęd-

nikiem do specjalnych poruczeń wielkiego 

księcia Siergieja Aleksandrowicza. Od 16 

maja 1912 był gubernatorem guberni lu-

belskiej, po wybuchu I wojny światowej 

został gubernatorem guberni inflanckiej a 

następnie charkowskiej. Od 1921 r. prze-

bywał na emigracji w Królestwie Serbów 

Chorwatów i Słoweńców (od 1929 r. 

przemianowanego na Jugosławię) w No-

wym Sadzie, gdzie był przewodniczącym 

rosyjskiej kolonii. Tam zmarł i tam został 

pochowany. 27 lipca 1914 r. – a więc w 

przeddzień wmurowania aktu erekcyjnego 

w Wilkowie – brał udział w Lublinie w 

pogrzebie bpa lubelskiego Franciszka 

Jaczewskiego. Naczelnikiem powiatu no-

woaleksandryjskiego (puławskiego) był 

Michaił Kosmowski ewakuowany ze swo-

im urzędem w 1915 r. w głąb Rosji.  

Wójt gminy Szczekarków Michał 

Pisula (1866-1928) rolnik z Kątów to 

ojciec Feliksa Pisuli (1908-1995) posła 

KRN i Sejmu PRL, i ministra przemysłu 

spożywczego i skupu w latach 1957-1968. 

Pisarz gminny Stefan Kupidurski (ur. 

1885 Zwoleń – zm. po 1940) ożenił się w 

1909 r. w Wilkowie z Heleną Czesławą 

Dyką (ur. 1887 Wilków – zm. 1940 Puła-

wy, córka Wojciecha i Agnieszki z Gąsio-

rowskich). W momencie ślubu Stefan 

Kupidurski mieszkał jeszcze w Chotczy. O 

Witoldzie Kleniewskim (1880-1927) wła-

ścicielu Szczekarkowa pisaliśmy w „Powi-

ślu Lubelskim” nr 5 – 2004. Jan Kulik to 

rolnik ze Żmijowisk. Antoni Niedziela 

(1863-1919) był kowalem w Wilkowie, 

ławnikiem sądu w Polanówce, zob. „Powi-

śle Lubelskie” nr 3 – 2005. Maciej Madej 

(ur. 1873) to rolnik z Wólki, członek 

pierwszego zarządu „Kasy Spółdzielczej z 

o. o. w Wilkowie” założonej przez ks. J. 

Skwarę. Kazimierz Kijak (1863-1934) to 

rolnik z Zarudek a Wincenty Charchuła 

(ur. 1874) – rolnik z Wólki. 

 

 

Powodzie 
 

Powodzie i podtopienia to stały, 

przez wieki, motyw życia na Powiślu lu-

belskim (zob.: Henryk Łopaciński, Ślady 

powodzi u nas: w historii, archeologii, 

języku, przysłowiach, podaniach, piśmien-

nictwie i sztuce, Warszawa 1904; Małgo-

rzata Dziechciarz, Monika Mędrek, Aby 

powódź zrozumieć…, „Powiśle Lubelskie” 

nr 3, 2012). Budowa kanału Chodelki w 

1800 r. (piszemy o tym powyżej) zmniej-

szyła niebezpieczeństwo podtopień, ale nie 

usunęła powodzi. Pięć lat temu na przeło-

mie maja i czerwca 2010 roku doświadczy-

liśmy największego kataklizmu od ponad 

stu lat. Woda zalała cała niemal gminę 

Wilków i część gminy Łaziska.  

 Największe powodzie w ciągu 

trzech ostatnich stuleci były w: 1774, 

1813, 1833, 1934 i 2010 roku. Powódź z 

sierpnia 1934 roku doczekała się nawet 

specjalnego wiersza, publikowaliśmy go w 

„Powiślu Lubelskim” nr 6, 2011. Pozostałe 

zalania, choć częste, nie były tak wysokie. 

Trudno też ustalić ich dokładne daty. Na-

wet data 1833 roku budziła spory (zob.: 

Andrzej Pawłowski, Zagadka powodzi w 

1833 roku, „Powiśle Lubelskie” nr 5, 

2006).  

Księgi parafialne mogą być po-

mocne w ustaleniu momentu powodzi, 

jednak przerwy w zapisach ksiąg parafial-

ny jeszcze niczego nie dowodzą. Chyba, że 

znajdziemy zapis z konkretną wskazówka 

jak ta z księgi urodzeń parafii Wilków z 

listopada 1838 roku: „Działo się w Wilko-

wie dnia dziesiątego Listopada – Tysiąc 

Ośmset trzydziestego Osmego Roku o 

godzinie dziesiątej rano. Stawił się Ignacy 

Włodarczyk włościanin z Jarontowic lat 

trzydzieści sześć liczący w obecności Ja-

koba Przychodnia lat czterdzieści i Hiero-

nima Łyiaka lat trzydzieści liczących obu-

dowach włościan z Jankowic i okazał nam 

Dziecię płci męzkiey urodzone w Jaronto-

wicach dnia trzeciego Maja roku bierzące-

go o godzinie szostey rano z Jego małżon-

ki Tekli z Majów lat dwadzieścia osm 

maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie 

Świętym odbytym w dniu trzecim Maja 

roku bierzącego w Chotczy dla powodzi 

wielkiey w Wilkowie a dopiero dziś dorę-

czaney kartki, nadane zostało Imię Stani-

sław, a Rodzicami Jego Chrzesnymi byli 

wyżey wspomniany Jakób Przychodzień i 

Petronella Stępniowa. Akt ten stawaiące-

mu i świadkom przeczytany przez Pro-

boszcza tylko podpisany został, bo stawa-

iący pisać nieumieyą. X. W. Sadkowski”. 
 

 
 

Kościół w Zagłobie otoczony wodą podczas 

powodzi w czerwcu 2010 r. 
 

Pojawiające się w opracowaniach 

hipotezy, że być może data powodzi 1833 

jest zmienioną z 1838, mogłaby być po-

twierdzona powyższym zapisem chrztu. 

Sporządzenie rzetelnego kalendarza powo-

dzi na Powiślu lubelskim wymagałoby 

sprawdzenia różnych źródeł: zapisów stacji 

meteorologicznych z Puław, informacji 

zawartych w codziennej lubelskiej prasie, 

wreszcie odczytanie zapisów w księgach 

parafialnych. 
 

Wojciech Włodarczyk 
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Ksiądz Jan Mazur z bratem podczas powodzi 1963 roku. Zdjęcie zrobiono za dawną plebanią, w głębi drewniany dom pani Maciejowej 

 

Święcenie pól 
 

 

 
 

Ks. Stanisław Słowik podczas święcenia pól  

w Kępie Choteckiej 17 czerwca 1979 roku 

Święcenie pól obchodzono już w 

pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Na-

zywano je wówczas dniami błagalnymi lub 

kwartalnymi (krzyżowymi). Śpiewając 

Litanię do Wszystkich Świętych dzięko-

wano Bogu za dotychczasowe zbiory i 

proszono o błogosławieństwo dla przy-

szłych. Dni błagalne były obchodzone 25 

kwietnia w święto Świętego Marka, albo 

trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pań-

skim. Później dodano również uroczystość 

św. Izydora. Izydor Oracz jest patronem 

rolników, jego święto obchodzimy 10 maja 

(pisaliśmy o św. Izydorze i poświęconej 

świętemu kapliczce w Wólce Polanowskiej 

w „Powiślu Lubelskim” nr 3 z 2011 r.). 

Uroczystości święcenia pól w poszczegól-

nych diecezjach nieco się od siebie różnią.  

Jak tłumaczy ksiądz infułat dr Jan 

Sołowianiuk, liturgista, wykładowca semi-

narium łomżyńskiego: „Dni kwartalne, 

czyli dni w środy, piątki i soboty, zwano 

również dniami krzyżowymi. […] Modli-

twy i całe nabożeństwo, polegało na tym 

że procesja pod przewodnictwem kapłana 

bądź diakona, wychodziła na pole, gdzie 

ustawione były krzyże, stąd ta nazwa. 

Właśnie przy tych krzyżach urządzano 

specjalne modły, czytano Pismo Święte, 

śpiewano suplikacje. Z czasem te dni bła-

galne, kwartalne czy krzyżowe, chociaż w 

naszym kalendarzu liturgicznym posobo-

rowym istnieją, to jednak zamieniły się w 

poświęcenie pól. […] Ciekawa rzeczą jest 

to, że przy czterech stacjach czytane są 

fragmenty Pisma Świętego czterech ewan-

gelistów. W pierwszej stacji słuchamy 

słów Ewangelii według świętego Mate-

usza. W stacji pierwszej modlimy się o 

błogosławieństwo Boże dla każdej pracy, a 

szczególnie dla pracy rolnika. Po Ewange-

lii następuje śpiew po jednym wersecie 

suplikacji, tak jak w procesji Bożego Ciała. 

Od stacji do stacji śpiewamy Litanię do 

Wszystkich Świętych. W stacji drugiej 

prosimy o pomyślne urodzaje i zbiory, a 

kapłan lub diakon odczytuje słowa Ewan-

gelii według świętego Marka. Stacja trze-

cia dotyczy próśb o odwrócenie nie-

szczęść. Ta tematyka sięga historii Galii 

czasów V wieku. Tam wówczas panowała 

straszna zaraza i ówczesny biskup Mamer-

th zarządził w swojej diecezji w Vienne 

modły o odwrócenie nieszczęść i klęsk 
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żywiołowych. Stąd ta tematyka przy trze-

ciej stacji poświęcenia pól. Dodam jeszcze, 

że czytamy tutaj słowa Ewangelii według 

św. Łukasza. W końcu przechodzimy do 

stacji czwartej i tu już zwykle kończy się 

Litania do Wszystkich Świętych, a wierni 

modlą się w intencji zgody, miłości i bło-

gosławieństwa Bożego dla wszystkich 

mieszkańców wioski. Odczytujemy słowa 

Ewangelii świętego Jana o rozmnożeniu 

chleba. Po zakończeniu Ewangelii i mo-

dlitw następuje Msza święta.” 
 

 
 

Ołtarz na uroczystość święcenia pól w Rogowie, fotografia z ok. 1964 roku 
 

 
 

Ołtarz na uroczystość święcenia pól w Zagajdziu, fotografia z ok. 1964 roku 
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Tradycja święcenia pól jest stale 

obecna na Powiślu. To dla wioski ważne 

wydarzenie poprzedzone przygotowaniem 

ołtarza, często udekorowanej kapliczki czy 

krzyża. Zgromadzeni wokół pierwszego 

specjalnie udekorowanej stacji mieszkańcy 

wioski przechodzą z księdzem i osobą 

niosącą krzyż do kolejnych ołtarzy. Po 

wysłuchaniu Ewangelii ksiądz święci pola. 

Wierni śpiewają religijne pieśni i litanię do 

Wszystkich Świętych. Po uroczystości 

wioska gości kapłana. 

 Dzięki księdzu kanonikowi Jano-

wi Mazurowi możemy zapoznać się z 

fotografiami sprzed półwieku ukazującymi 

uroczystość święcenia pól w Zagajdziu i 

Rogowie. Dodajemy też zdjęcie wykonane 

przez Stanisława Turskiego z 17 czerwca 

1979 roku przedstawiające świecenie pól 

w Kępie Choteckiej. Inne zdjęcie z tej 

uroczystości z udziałem księdza Stanisła-

wa Słowika (był wikarym w parafii Wil-

ków od marca 1974 do roku 1979) opubli-

kowaliśmy w „Powiślu Lubelskim” nr 3 z 

2011, natomiast listę osób zidentyfikowa-

nych na tamtym zdjęciu umieściliśmy w 

numerze 6 z 2011 roku. 

 

Wojciech Włodarczyk 

 

Genealogia w praktyce 
 

Dotychczas na łamach naszego 

kwartalnika ukazały się dwa artykuły o 

genealogii. Oba nazwałbym jako „teore-

tyczne”. Czas na praktyczne zastosowanie, 

bardziej odpowiednie na warunki Powiśla, 

gdzie zdecydowana większość jego miesz-

kańców nie ma czasu na zajmowanie się 

genealogią własnej rodziny. W dobie in-

ternetu jest to o tyle udogodnione i uprosz-

czone do tego stopnia, że wcale nie musi-

my udawać się do archiwum parafialnego 

lub państwowego, czy też urzędu stanu 

cywilnego. To dzięki prywatnej stronie 

genealogicznej www.lubgens.eu utworzo-

nej przez niecenionego pasjonata Piotra 

Reszkę i wielkiemu zaangażowaniu innych 

amatorów-genealogów powstała bardzo 

bogata baza aktów metrykalnych: Regio-

nalna Baza Indeksów. Od czasów wpro-

wadzenia w Królestwie Polskim Kodeksu 

Napoleona, który  m.in. ujednolicił formę i 

treść zapisów metrykalnych, najwięcej o 

naszych przodkach możemy dowiedzieć 

się głównie z aktów małżeństwa. Jeśli 

znamy nazwiska i imiona swojej pary 

dziadków to w zdecydowanej większości  

bez wychodzenia z domu możemy poznać 

nazwiska i imiona 4 par pradziadków, 

następnie 8 par prapradziadków itd. Bar-

dzo przejrzysta i szybka wyszukiwarka na 

powyższym portalu genealogicznym poka-

że nie tylko rok i nr aktu, ale bardzo często 

także kopię interesującego nas aktu metry-

kalnego. Pewnym problemem, zwłaszcza 

dla młodszych Czytelników może stanowić 

odczytanie aktów napisanych w języku 

rosyjskim, które były wykonywane od 

1868 r. (jako jedna z represji po powstaniu 

styczniowym z 1863 r.) do końca 1915 r. 

włącznie. Z naszego terenu najbardziej 

bogata i w całości zeskanowana jest baza z 

parafii Wilków i tu nie powinno być więk-

szych kłopotów z dotarciem do aktów 

nawet z początku XIX w. (łącznie 48 000 

indeksów, w tym małżeństw 5890). Trochę 

kłopotów mogą mieć Czytelnicy, którzy 

chcą poszukiwać swoich przodków z para-

fii Zagłoba. Tu pierwsze akty są  z roku 

1924. Wcześniej miejscowości z obecnej 

parafii zagłobskiej były przynależne do 

parafii w Opolu Lub. lub w Piotrawinie, a 

w tym przypadku zasób internetowej bazy 

jest skromniejszy (Opole: 17973 indeksów, 

w tym małżeństw tylko 1922, zaś Piotra-

win 13 902, w tym małżeństw 2884). 

Uwaga: data ślubu naszych dziadków musi 

być zgodna z okresem z bazy danych-w 

przypadku Wilkowa do 1930 r. Jeśli nasi 

dziadkowie zawarli związek małżeński po 

1930 r., możemy udać się po pomoc do 

USC. Na początek poszukiwań jeszcze 

jedna podstawowa rada: odstawmy na bok 

tworzenie przereklamowanego drzewa 

genealogicznego. To jest bardzo praco-

chłonne i odpowiednie bardziej dla pasjo-

natów. Ja dziś zaproponuję, albo raczej 

spróbuję zainteresować i zachęcić tych 

naszych Czytelników, oswojonych z kom-

puterem, a zwłaszcza z internetem, jak to 

zdobycze cywilizacyjne wykorzystać dla 

poszerzenia wiedzy o swoich przodkach w 

linii męskiej, czyli po nazwisku ojca. Jest 

to mniej skomplikowane i znacznie mniej 

pracochłonne, jak w przypadku drzewa 

genealogicznego. Ta forma przedstawienia 

swoich przodków nosi nazwę „linii pokre-

wieństwa”, zwana też czasami  przez nie-

których „linią krwi”. Taką najprostszą linię 

pokrewieństwa, zawierającą tylko imiona i 

nazwiska naszych przodków (można też 

dodać rok urodzenia i zgonu), można wła-

snoręcznie narysować lub napisać w kom-

puterze i po wydrukowaniu przekazać 

wszystkim członkom rodziny na wieczną 

pamiątkę. I nie powinniśmy wstydzić się 

swojego pochodzenia, a zwłaszcza naszych 

przodków, bo przecież większość Polaków 

ma takie pochodzenie. Można być dum-

nym nawet z chłopskiego rodowodu . Nie 

rzadkie bowiem są w Polsce przypadki 

znanych publicystów i dziennikarzy tele-

wizyjnych oraz posłów i polityków piastu-

jących nawet wysokie stanowiska pań-

stwowe, których linia pokrewieństwa z 

nieznanych powodów często  jest nieznana 

lub ograniczona jedynie do  rodziców. 

Czyżby coś ukrywali lub wstydzili się 

swoich przodków? Skoro są wymagane 

rodowody koni, psów czy nawet matek 

pszczelich, to może kiedyś w Polsce bę-

dzie takie prawo, że by ubiegać się o pew-

ne funkcje publiczne koniecznym będzie 

upublicznić  swoje pochodzenie do kilku 

pokoleń (ponoć na to istnieje precedens w 

Anglii, Szwecji, Japonii i Izraelu). Wobec 

tego, co dzieje się w UE, najwyraźniej 

odbiegającej od idei jej ojców-założycieli i 

przypominającej obecnie bardziej dawny w 

początkowej fazie Związek Radziecki 

aniżeli Europę Ojczyzn (bo przecież za 

taką Europą głosowaliśmy w referendum 

przedakcesyjnym?), być może jest to  

nierealne, ale jakże oczekiwane przez 

wielu Polaków. To przecież transparent-

ność władzy jest podstawą systemu demo-

kratycznego i informacje dotyczące ludzi 

sprawujących jakąkolwiek służbę pu-

bliczną nie powinny być ukrywane w imię 

zbyt często stosowanej zasady poufności 

(„Gdzie zaczyna się tajemnica, kończy się 

sprawiedliwość”, Edmund Burke). 

Z własnego doświadczenia mogę 

zapewnić, że  satysfakcja z własnej pracy i 

samodzielnie przeprowadzonych poszuki-

wań genealogicznych jest gwarantowana. 

A jak to wygląda w praktyce ? Oto dwa 

poniższe przykłady, dodatkowo wzboga-

cone informacjami z aktów małżeństwa. 

W imieniu Regionalnego Towa-

rzystwa Powiślan, jako wyraz serdecznych 

podziękowań i wdzięczności dla naszych 

dobroczyńców, przedstawiam niezależne 

linie pokrewieństwa dla panów: Czesława 

Kani ze Szczekarkowa i Tomasza Wit-

czaka z Machowa – za bezinteresowną 

pomoc udzieloną Towarzystwu w przygo-

towaniu i przeprowadzeniu uroczystości 

religijno-patriotycznych w dniu 15 wrze-

śnia 2013 r., związanych z wykonaniem i 

odsłonięciem symbolicznego grobu i tabli-

cy upamiętniającej kapitana Mikołaja Ko-

marewicza. 
 

Władysław Mądzik 

 

http://www.lubgens.eu/
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            Linia pokrewieństwa Czesława Kani, syna Jana, ze Szczekarkowa: 
 

JAN KANIA, lat 25,                ślub               STEFANIA  KANIA – lat 21, córka Franciszka 

ur./ zam. Szczekarków              1945 / 49         i Wiktorii Czaplów 

↓ 

PAWEŁ, lat 20,                         ślub              URSZULA DYSZCZAK – lat 27, córka Józefa 

ur./ zam. Szczekarków             1903 / 29           i Apolonii z Janickich, ur./ zam. Szczekarków 
↓ 

WOJCIECH, lat 30,                 ślub              FRANCISZKA  DRĄG – lat 18, córka Józefa  
 ur./ zam. Szczekarków                1852 / 43          i Zofii z  Czaplów, ur./ zam. Żmijowiska  

↓ 

ANTONI, lat 27,                       ślub             ZOFIA  PISULA – lat 17, córka Antoniego 
ur./ zam. Szczekarków               1819 / 36         i Ewy, ur./ zam. Szczekarków 

↓ 

SZYMON                         ślub             MAŁGORZATA 
                                                                                                                                                  

Uwaga : Kania Wojciech brał ślub 4 razy: 

1. 1842 r./akt 32 z MARIANNĄ DACZKĄ  

2. 1844/20 z ROZALIĄ STEFANEK 

3. 1852/43 z FRANCISZKĄ DRĄG 

4. 1876/37 z LUDWIKĄ WICHA  

Zmarł w 1897 roku w wieku 84 lat (urodzony w 1822 r. jak w akcie  poniżej): 
 

 
 

 

 

A tak wygląda linia pokrewieństwa matki Czesława Kani, Stefani Kania (córki Franciszka Kani) – 

jako dowód, że tę linię można wykonać także dla kobiet: 

 

FRANCISZEK KANIA, lat 23, ur.              ślub             WIKTORIA CZAPLA, lat 24, córka 

i zam. Szczekarków, świadk.: Maciej                26 VI               Michała i Marianny z Chodołów 

Skorek i Stanisław Pisula (obaj                       1923 / 34           ur. i zam. Kłodnica 

Szczekarków), ks. Jan Tupudnik 

↓ 

WINCENTY, lat 20, ur. i zam.                          ślub               MARIANNA LASOTA 

świadk. Adam Skrzypek szewc z                           7 IV               - lat 19, córka Jana i Wiktorii z 

Wilkowa i Wojciech Kania z Dobrego,              1893 / 29          Kusiów, ur. i zam. Zastów 

ks. Adolf Grabowski 

↓ 
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 TOMASZ, lat 19, ur. Kłodnica, zam.                ślub                KATARZYNA PIETRAS – lat 17, 

Szczekarków (dom nr 8 razem z: Wosik              16 XI               córka Marcina i Franciszki z Bulzaków, 

Andrzej, morgów7 - spis 1846 r.), świad.          1856 / 59            ur. i zam. Szczekarków 

Antoni Kuś i Szczepan Waler (obaj 

Szczekarków), ks. Józef Błażowski 

↓ 

WALENTY, lat 24 (poprzednia żona                ślub                BARBARA DACZKA, – l.18 ,córka  
Agnieszka Kijak – ślub 1826/19) zam.               1832/ 38            Pawła i Doroty z Pietrasów, 

Kłodnica (dom nr 5, morgów 5-spis                                             ur. i zam. Szczekarków 

1846 r.) świad. Antoni Kania (Kłodnica 

i Franciszek Pietras(Szczekarków)  

ks. W. Sadkowski  

↓ 

BARTŁOMIEJ                                          ślub                DOROTA CZUPYT 
 

 

 

Linia pokrewieństwa Tomasza Witczaka syna Jana z Machowa: 

 

JAN WITCZAK                          ślub                   HALINA  TATAR     
↓ 

WŁADYSŁAW, lat 25,            ślub Wilków           HELENA  NOWAK – lat 24,  córka Jana i  
ur. i zam. Szczekarków                     1935 / 5                Urszuli z Czajków, ur. i zam. Szczekarków 

↓ 

MICHAŁ, (1874-1949), l. 26,      ślub Opole            MARIANNA CZAJKA - l.23,  c. Antoniego i 

ur. i zam. Szczekarków                     1900 /20               Agnieszki ze Strawów, ur.i zam.Grobla 

↓ 

PAWEŁ, lat 19,                           ślub Wilków           ANNA PISULA - lat 16 , c. Jana i Urszuli 

ur. i zam. Grabowiec                         1865 / 63              z Wosików, ur. i zam. Szczekarków 

↓ 

ANTONI,  (1819-1883), l.19       ślub Wilków          KUNEGUNDA BOCHRA, -  l.17, c. Tomasza 

ur. i zam. Grabowiec                         1839 / 12              i Urszuli z Madejów, ur. i zam. Grabowiec 

↓ 

JAN (1781 – 1834)                     Chotcza< 1810         MAGDALENA MOREK,  (1784  - 1859) 

 

Poniżej akt chrztu Antoniego Witczaka syna Jana i Magdaleny: 
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Apel bibliotekarzy 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie i Biblioteka Szkolna Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Wilkowie in-

formują, że w miesiącu maju 2015 roku można oddać zaległe książki bez konsekwencji regulaminowych. 

Prosimy o zwrot książek. 

Bibliotekarze 
 

Konkurs Papieski 
Rok 2015 – rok świętego Jana Pawła II 

 

  „Czuwam – to znaczy także: czuje się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię 

nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje.” Jan Paweł II 

Organizatorzy: Regionalne Towarzystwo Powiślan w Wilkowie i Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Wilkowie ogła-

szają Konkurs Papieski. 

 Celem konkursu jest: 1. Upamiętnienie postaci Świętego Papieża Jana Pawła II. 2. Przybliżenie sylwetki największego Pola-

ka w dziejach naszego narodu oraz przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 Czas trwania konkursu: kwiecień – wrzesień 2015 r.  

Na konkurs należy przysłać pracę w dowolnej formie literackiej (opowiadanie wiersz list, reportaż, wspomnienie, wywiad, 

i in.). Praca ma przedstawić autentyczne przeżycia osób, które osobiście spotkały lub widziały „na żywo” papieża Jana Pawła II (mile 

widziane zdjęcia). 

Do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie opis, który powinien zawierać: 

tytuł pracy, imię, nazwisko, adres oraz wiek autora pracy; dane do kontaktu. Prace należy dostarczyć do Gimnazjum Publicznego im. 

Jana Pawła II (Wilków 66A, 24-313 Wilków) do dnia 30 września 2015 roku. 

 Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator konkursu Monika Mędrek pod numerem tel. 513-137-115 

lub Małgorzata Daczka pod numerem tel. 695-996-703. Informacje o konkursie zamieszczone są również na stronie internetowej 

szkoły www.gimwil.szkolnastrona.pl  

Rozstrzygniecie Konkursu Papieskiego nastąpi w październiku 2015 r. 
 

Konkurs „Czytelnik roku 2014” już rozstrzygnięty 
 

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie ustaliła następujące kryteria 

konkursu „Czytelnik roku 2014” (X edycja): minimum 25 książek przeczytanych w 2014 roku przez dzieci i młodzież oraz 40 książek 

– przez dorosłych.  

Spośród 431 czytelników Biblioteki w 2014 roku 37 osób spełniło kryteria konkursu, ośmioro dzieci i młodzież, 29 – dorośli. 

W dniu 10 lutego 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Panią 

Wójt wszystkim laureatom konkursu. Wśród zaproszonych gości były osoby reprezentujące Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. 

Łopacińskiego w Lublinie, Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lub., Radnych Komisji Kultury Gminy Wilków oraz czytelni-

ków Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie 

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w następnej edycji „Czytelnik roku 

2015”!!! 

 

http://www.gimwil.szkolnastrona.pl/
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Konkurs „Czytelnik roku 2015”- XI edycja 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie organizuje konkurs pod Patronatem Wójta Gminy Wilków „Czytelnik roku 2015” 

– XI edycja. Zasady konkursu: 

1. W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy Biblioteki wypożyczający książki w roku 2015 (dzieci, młodzież, osoby do-

rosłe). 2. Podstawą kwalifikacji w konkursie jest ilość przeczytanych książek w ciągu roku: minimum 25 książek – dzieci i młodzież, 

40 książek – dorośli. 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas ferii zimowych w roku 2016. 

Wszelkie pytania prosimy kierować do pracowników Biblioteki. 
 

 

Nasza Zagłoba 
 

Helena Gałęzowska 

 

Nasza Zagłoba 
 

Zagłoba ni to wieś,  

Ni mała osada. 

Ale bardzo urokliwa. 

Wkoło tyle zieleni, 

Sadów wciąż przybywa. 
 

Przy głównej arterii 

Zakład SOKPOL się znajduje. 

Zmienił on oblicze osady, 

Tak pięknie się rozbudowuje. 
 

Jest też odnowiona 

Szkoła podstawowa,  

Place zabaw dla dzieci,  

Duże sportowe boisko. 

Aleja kasztanów i grabów 

Otacza to wszystko. 
 

Nad naszą okolicą 

Piękny kościół góruje. 

To wspaniałe dzieło 

Księdza Walencika 

Tyle wspomnień przywołuje. 
 

O szóstej rano dzwony 

Melodię wydzwaniają. 

Na modlitwę co dzień 

Parafian zapraszają. 
 

Melodii pieśń 

Niesie się wspaniała. 

Dla księdza Kanonika 

I naszych księży 

Podzięka i Chwała. 
 

Uzupełnienie 
 

 Numer 4 z 2014 roku „Powiśla Lubelskiego” był wraz z Fundacją Niepodległości współfinansowany przez państwa Edytę i 

Marcina Markowskich z Kępy Choteckiej. Państwa Markowskich przepraszamy za pominięciu Ich nazwiska. 

Uzupełniamy listę gości obecnych na uroczystości 21 września 2014 roku odsłonięcia pomnika zabitych w czasie II wojny 

światowej mieszkańców Zastowa Karczmiskiego. Obok wymienionych w artykule w Powiślu Lubelskim” nr 4 z 2014 roku: senatora 

Stanisława  Gogacza  z Lublina i prezesa Wojewódzkiego Komitetu Byłych Żołnierzy BCh  w Lublinie, członek Wojewódzkiego 

Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, weterana kampanii wrześniowej 97-letniego Władysława Rokickiego w uroczystości 

wzięli udział: pani Małgorzata Gierczak-Zdunek z Lublina, córka Tadeusza Gierczaka ps. „Szarak” członka komendy podobwodu „C” 

AK, poczty sztandarowe i przedstawiciele organizacji kombatanckich i niepodległościowych z Bełżyc, Kazimierza Dolnego, Konop-

nicy, Lublina, Poniatowej, Puław, Urzędowa, Wąwolnicy i Wilkowa oraz poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Rogowie i de-

legacje szkół z Zagłoby i Wilkowa. 
 Nawiązując do wiadomości o nowym adresie internetowym www.powislelubelskie.pl, pod którym można znaleźć archiwal-

ne numery „Powiśla Lubelskiego” informujemy, że dawny adres rtpwilkow.wordpress.com jest nadal aktualny i tam również można 

zapoznać się z dawnymi numerami naszego kwartalnika. 

 
 

Druk niniejszego numeru „Powiśla Lubelskiego” sfinansowało starostwo powiatowe Opole Lubelskie 
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