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Krzysztof Rybiński znany ekonomista, profesor i rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warsza-

wie, w felietonie zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” (6-7 lipca br.) tak pisał m.in. o swoim krótkim pobycie 

(wycieczka rowerowa z Kazimierza Dolnego) w Wilkowie: „[…] Dlaczego mieszkańcy Wilkowa podjeżdżając 

pod supermarket, z którego nie widać samochodu, bo szyby są zalepione promocjami, zostawiają samochody 

otwarte, z odsuniętymi szybami, a pod podobnym supermarketem w Warszawie wszystkie samochody są za-

mknięte i pulsują kontrolki alarmów. Naukowcy określają to mianem kapitału zaufania, lub szerzej kapitału 

społecznego. Jeżeli sobie ufamy, to łatwiej się żyje, nie ma wysokich kosztów jak mury, zamki czy wielostroni-

cowe umowy przygotowane przez kancelarie prawne. […] Czy przykład Wilkowa to wyjątek, dlatego że dwie 

katastrofalne powodzie doprowadziły do zbliżenia mieszkańców, przywróciły im zaufanie od innych ludzi? Czy 

może jest to typowe dla mniejszych miejscowości, w których ludzie się znają i sobie ufają? Nie wiem.[…]”. Już 

Maria Kleniewska dostrzegała 130 lat temu wyjątkowy charakter międzyludzkich relacji mieszkańców Powiśla. 

Na łamach naszego pisma a także w działaniach Regionalnego Towarzystwa Powiślan, staramy się wydobyć ten 

niematerialny aspekt naszej lokalności, naszych zachowań, dzisiaj modnie mogący być nazwany kapitałem spo-

łecznym.  

Aspekt ekonomiczny kapitału społecznego jest niepodważalny. Tylko nieznający się na ekonomii pomijają 

znaczenie tradycji, historii, lokalności i więzi społecznych w budowaniu projektów ekonomicznych i programów 

gospodarczych. Więź to nie kontrakt, to coś więcej, coś, co dziś coraz częściej gwarantuje sukces, tworzy pro-

mocyjną markę. To, że nasze „Powiśle Lubelskie” jest powszechnie oczekiwane i tak chętnie czytane, dobrze 

świadczy o czytelniczym rozpoznaniu tego co buduje społeczny kapitał i co skrywa nasza mała ojczyzna. 
 

Wojciech Włodarczyk 
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II rok działalności V Zarządu RTP 
 

 Jak co roku, w lipcowym numerze 

naszego kwartalnika podsumowujemy 

krótko naszą działalność i przedstawiamy 

plany. 2013 – był dla nas wyjątkowym 

rokiem – minęło 10 lat wydawania „Powi-

śla Lubelskiego”. To rok trudności (zobo-

wiązania zawodowe prezesa RTP zmusiły 

go do chwilowego ograniczenia jego pracy 

społecznej, nieobecność tekstów Janusza 

Węgiełka w dwóch numerach „Powiśla 

Lubelskiego” związana była z jego pracą 

nad nową książką, wreszcie borykaliśmy 

się jak zwykle z trudnościami finansowy-

mi) ale i rok w pewien sposób przełomo-

wy: zwiększyliśmy nakład do 1 tysiąca 

egzemplarzy i zwiększyliśmy objętość 

pisma do 20 stron, a niniejszy numer liczy 

sobie nawet 24 strony. Numery „Powiśla 

Lubelskiego” są dosłownie rozchwytywa-

ne przez mieszkańców regionu. Niebawem 

wcześniejsze numery naszego kwartalnika 

będą dostępne w Internecie w wersji elek-

tronicznej. Na artykuły drukowane na 

naszych łamach powołują się badacze i 

dziennikarze. Prokuratura Opolska uznała, 

że nasze pismo jest odpowiednie do opu-

blikowania jej decyzji. 

Mogłoby się wydawać, że działając 

tak długo wyczerpujemy tematykę naszego 

regionu. Ale my tylko badamy powierzch-

nię historii, przed nami, a właściwie przed 

naszymi następcami, są szczegółowe, prak-

tycznie niemożliwe do wyczerpania, bada-

nie archiwalne. Dobrym zwiastunem jest 

zasób archiwaliów zgromadzony przez 

prof. Wiktora Łyjaka z Warszawy (syna 

Wiesława z Kępy Gosteckiej, autora inte-

resującej ze względu na dokumentalny 

charakter, przedstawiający życie nadbrzeż-

nych wiosek Powiśla w latach 30-tych i 

podczas niemieckiej okupacji: Kępa Go-

stecka i Kępa Solecka w panoramie dzie-

jów, Warszawa 1999). Wiktor Łyjak przy-

gotowuje teraz wyczerpującą monografię 

Solca. W rozmowie ustaliliśmy, że jeżeli 

powstanie książka oparta o archiwa doty-

czące Braciejowic i okolicznych wiosek 

(prof. Łyjak dotarł do ponad 5 tys. doku-

mentów) to wydamy ją w ramach naszego 

RTP. Póki co z materiałów do monografii, 

wydrukujemy w „Powiślu Lubelskim” 

przyczynki do historii wiosek południowe-

go krańca Powiśla, którymi dotychczas 

zajmowaliśmy się w mniejszym stopniu. 

Budowany nowy most w Kamieniu czyni 

Solec, ale i wioski naprzeciwko Solca, po 

naszej, prawej stronie Wisły, zdecydowa-

nie bliższymi. 

W tym roku z okazji 150 rocznicy 

Powstania Styczniowego udało się nam 

wmurować tablicę w kościele w Wilkowie 

upamiętniającą ks. Józefa Błażowskiego. 

Wręczyliśmy Nagrodę RTP za rok 2012 

panu Bogdanowi Bandzarewiczowi. Na 

cmentarzu wilkowskim przygotowujemy 

wymurowanie i uroczyste odsłonięcie 

symbolicznego grobu kapitana Mikołaja 

Komarewicza. Planujemy z tej okazji wy-

dać numer specjalny „Powiśla Lubelskie-

go”. W przygotowanie uroczystości, która 

odbędzie się 15 września b.r. szczególnie 

mocno zaangażowany jest członek Zarządu 

RTP pan Władysław Mądzik, inicjator 

całego przedsięwzięcia. W listopadzie z 

okazji 70. rocznicy likwidacji obozu w 

Poniatowej i wymordowania tam blisko 15 

tysięcy Żydów, także mieszkańców Powi-

śla, chcemy wydać kolejny numer specjal-

ny poświęcony obecności Żydów w na-

szym regionie. Za rok z okazji 100-lecia 

wybuchu I wojny światowej chcemy wy-

dać książkę Włodzimierza Dzwonkow-

skiego W ogniu armat. Będzie to wspólne 

przedsięwzięcie miasta Opola i RTP. Pla-

nujemy też reedycję (powiększoną i uzu-

pełnioną) monografii parafii Wilków Janu-

sza Ogińskiego i wydanie książki (ukazała 

się jako wydawnictwo rodzinne i jest trud-

na do zdobycia) Tadeusza Gierczaka W 

podobwodzie „C” Armii Krajowej. 

Stała aktywność RTP przyczynia się 

do wzrostu członków Towarzystwa. Obec-

nie jest nas 46 osób. Dzięki przychylności 

mieszkańców Powiśla dostajemy coraz 

więcej interesujących informacji i starych 

zdjęć – o jednej takiej fotografii piszemy 

na końcu tego numeru. Bardzo sobie chwa-

limy wzorową współpracę z gminą Łazi-

ska, corocznie jeden z numerów finanso-

wany jest przez Urząd Gminy Łaziska. 

Przed nami ciągle ten sam cel: stworzenie 

Muzeum Powiśla Lubelskiego. 

Za rok w czerwcu odbędzie się ko-

lejny walne zebranie RTP i wybierzemy 

nowe władze Towarzystwa – VI Zarząd 

Regionalnego Towarzystwa Powiślan i 

przyjmiemy program na kolejne trzy lata 

pracy Zarządu. 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

Królestwa i małe ojczyzny 
 

Nazaret 
 Małą ojczyzną Jezusa, syna Józefa 

i Marii, było Nazaret, niewielka miejsco-

wość w środkowej Galilei, a szerzej cała ta 

kraina leżąca w północnej Palestynie po 

zachodniej stronie jeziora Genezaret (Ty-

beriadzkiego) i doliny Jordanu. Stąd zwany 

był Galilejczykiem bądź Jezusem z Naza-

retu. Tam się wychował i osiągnął lata 

męskie, jak również zaczął nauczać i 

uzdrawiać. Rozpoczęcie działalności było 

równoznaczne z opuszczeniem rodzinnego 

domu i wyruszeniem w drogę. Zszedł 

Galileę wzdłuż i wszerz, obchodząc miasta 

i wioski. Nieliczne są dalsze wędrówki. 

Jedna w okolice Tyru i Sydonu nad Morze 

Śródziemne, o której się tylko wzmianku-

je, z powrotną trasą nad Genezaret. Krótki 

wypad z Betsaidy do Cezarei Filipa. Dwie 

przeprawy łodzią na wschodni brzeg jezio-

ra (uzdrowienie opętanego, rozmnożenie 

chleba). I ta końcowa długa podróż do 

górzystej i nieurodzajnej krainy judzkiej, a 

konkretnie drogą przez Jerycho do Jerozo-

limy po mękę i śmierć. 

 Panuje niejasność odnośnie liczby 

wizyt Jezusa w Judei. Wiadomo że jako 

dziecko udawał się tam wraz z rodzicami 

co roku na Święto Paschy. Mateusz, Marek 

i Łukasz są jednak zgodni, że po chrzcie, 

który przyjął z rąk Jana w Jordanie, Jezus 

wraca do Galilei, przenosi się z Nazaretu 

do Kafarnaum nad jeziorem, powołuje 

uczniów (głównie z tej miejscowości) i tu 

zaczyna nauczać, stopniowo rozszerzając 

swoją działalność na sąsiednie miejscowo-

ści, i tak to trwało aż do ostatniej podróży. 

Jan Ewangelista wyłamuje się z tego po-

rządku, relacjonując dodatkową (drugą) 

podróż do Judei (Jerozolima), a tę pierw-

szą po chrzest opisując wraz z epizodem 

powrotu przez Samarię i spotkaniem z 

Samarytanką. Warto w związku z tym 

dodać, że Samaria oddzielała Galileę od 

Judei, tak jak oddzielała ją również równi-

na Ezdrelon, słynąca wtedy i później z 

upraw zbożowych, zieleniejąca ogrodami i 

sadami owocowymi. Po doświadczeniu 

jałowej i ubogiej ziemi judzkiej taka od-

miana krajobrazu powinna być przecież 

odnotowana, a nie jest. Podobnie jak wiele 

innych rzeczy. 

 Co wiemy o Galilei na podstawie 

przekazu Ewangelistów? Zaskakująco 



_____________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 3(53), lipiec 2013 ___________________________ 

3 

 

mało. Z okruszyn rozsianych informacji 

trudno nawet naszkicować jakiś w miarę 

spójny obraz. Była to ziemia częściowo 

uprawna, częściowo przeznaczona pod 

wypas, częściowo skalista i nieurodzajna. 

Uprawiano winorośl, gorczycę, oliwki i 

zboże. W zbożu trafiał się kąkol. Ze zwie-

rząt hodowlanych wzmiankowane są tylko 

owce, świnie i osły, natomiast o kozach, 

które tak zaważyły na dewastacji drzewo-

stanu, ani słowa. W przypowieści pojawia 

się wielbłąd i być może jest to wielbłąd z 

kupieckiej karawany ciągnącej z głębi 

Arabii ku portom śródziemnomorskim 

szlakiem biegnącym w pobliżu Kafarna-

um. Odławiane w jeziorze Genezaret ryby 

stanowiły obok chleba podstawowy po-

karm okolicznych mieszkańców i chyba 

nie tylko smażono je, lecz również suszono 

i wędzono. Żadnej wzmianki o deszczu, bo 

nawet burza na jeziorze, którą Jezus uci-

szył, była tylko nadciągnięciem od wzgórz 

i uderzeniem porywistego wichru. Wła-

śnie, dużo tu wzgórz i pustkowi, gdyż 

czytamy, że Jezus często oddala się od 

uczniów i towarzyszącej mu rzeszy i udaje 

na wzgórze, pustkowie bądź odludny brzeg 

jeziora. Rodzajem odludzia jest też las, ale 

o lasach bądź leśnych zagajnikach ani 

słowa, mimo że Józef jest cieślą i okolica 

Nazaretu musiała być przynajmniej czę-

ściowo zalesiona. O porach roku wniosku-

jemy pośredni. Skoro uczniowie jedzą 

ziarno wykruszone z zerwanych kłosów, 

zatem jest to lato przed żniwem, a idą 

ścieżką przy łanie zbożowym. Skoro Piotr 

grzeje się wraz z innymi przy rozpalonym 

na dziedzińcu ognisku, zatem jest chłodna 

wczesnowiosenna noc. (Że nie zimowa lub 

jesienna rozstrzyga dodatkowa informacja 

o Święcie Paschy i Przaśników.) Piotr 

mieszka w Kafarnaum, jest rybakiem i ma 

żonę (skoro ma teściową). Ale czy ma 

dzieci? Jak jego najbliżsi zareagowali na 

fakt, że porzuca sieci i już więcej nie bę-

dzie ich utrzymywał i żywił? 

 Pytań takich można byłoby mno-

żyć bez końca. W wiecznotrwałym przeka-

zie tekstowym, jakim jest Nowy Testa-

ment, nie ma Galilei, nie ma też Nazaretu 

Galilejskiego, tej małej ojczyzny w naj-

węższym tego słowa znaczeniu. Jest tylko 

ziemia i niebo. Ziemia jako to człowiecze 

„tu i teraz” i niebo jako Królestwo Boże. 

Nauczając, Jezus każdym swoim słowem 

buduje korespondencję właśnie w tej wer-

tykalnej płaszczyźnie. Liczne wędrówki 

Jezusa i jego uczniów po Galilei nie służą 

poznawaniu tej krainy, odkrywaniu coraz 

to nowych miejsc i zakątków, śladów prze-

szłości czy poznawaniu nowych ludzi. Oni 

są w drodze wiodącej ku Królestwu Boże-

mu i do tej wędrówki zapraszają innych. 

Porwana uzdrowicielską mocą Nazareń-

czyka rzesza nie bardzo rozumie, dokąd ją 

wiedzie idący na przedzie. Wielu z nich 

widzi w nim uzdrowiciela, wręcz cudo-

twórcę, wielu zniewoliła magia i tajemni-

cza głębia jego słów, wielu też jednak 

dostrzega w nim, słysząc jak wiele rzeczy 

neguje, przyszłego przywódcę buntu prze-

ciwko znienawidzonym rzymskim okupan-

tom. I to właśnie ich dramatycznym roz-

czarowaniem, bo nie ocalił sam siebie, bo 

zaakceptował podatek płacony Rzymowi, 

bo milczał, gdy oni oczekiwali tego jedne-

go rozstrzygającego słowa, należy tłuma-

czyć, że na koniec Jezus znalazł się sam, 

opuszczony właściwie przez wszystkich, 

choć tylu za nim szło w tej ostatniej wę-

drówce do Jerozolimy, tego miasta męki i 

śmierci. 

Peryferie i centrum 
Decyzja o ostatecznym opuszcze-

niu Galilei i udania się do centrum kultu, 

handlu, wiedzy i tradycji zaklętych w mo-

numentalnych kamiennych budowlach 

stała się jedną z podstawowych figur kultu-

ry europejskiej. Jezus porzuca małą ojczy-

znę wiedziony pragnieniem ujawnienia i 

potwierdzenia własnej Boskości. Idąc tym 

tropem, inni po Nim będą wyruszać ku 

centrum (do Paryża, Londynu, Petersbur-

ga, Warszawy) po coś niepomiernie bar-

dziej skromnego, niemniej realizującego 

ich ambicje i marzenia – po sukces towa-

rzyski, karierę zawodową, awans społecz-

ny, swobodniejszy oddech, warunki dla 

realizacji własnego talentu artystycznego. 

Galilea nie wystarczała Jezusowi, pozo-

stałby tu już na zawsze tylko uzdrowicie-

lem i jednym z wielu proroków, nie zaś 

umiłowanym Synem Boga i oczekiwanym 

Mesjaszem. Innych ich własne małe ojczy-

zny będą dławić, ograniczać i męczyć 

pospolitością zamieszkujących je ludzi, 

brzydotą krajobrazu, nudą codziennego 

bytowania. W pewnej chwili będą mieć 

dość galerii tych samych twarzy, cieknące-

go czasu, dni podobnych jeden do drugie-

go i tego poczucia, że jest się przez oto-

czenie niezrozumianym i niedocenionym. 

Każdy też na swój sposób, udając się w 

bezpowrotną wędrówkę, przeklina to swo-

je Kafarnaum czy to Nazaret.  

 O ile więc Ewangelie ustanowiły 

prawzór unieważnienia małych ojczyzn, o 

tyle rzesze wypełniły go nową treścią ule-

gając trzeciej według św. Mateusza, dru-

giej zaś według św. Łukasza pokusie dia-

bła. Bo, zaiste, trudno się jej oprzeć. Któż 

nie pragnie królestw i ich chwały? Dalecy 

jesteśmy od interpretacji dosłownej tych 

słów. Człowiek uwierzył w swoją moc 

twórczą i przetwarzającą. Poczuł się więk-

szy, potężniejszy, wręcz ponad miarę 

wszelkich, choćby najbardziej rygory-

stycznych wymogów swojej małej ojczy-

zny. Jego mała ojczyzna, jego Nazaret, 

zaczęła go ograniczać, krępować, dusić, 

ba, naznaczała go piętnem prowincjusza i 

człowieka marginesu. Tymczasem on czuł 

się stworzony do wiekopomnych zadań. 

Coraz częściej myślał w kategoriach króle-

stwa, a więc w kategoriach uniwersalnych. 

Już nie chodziło mu o to, jak Jezusowi, by 

jeden bogacz z okolicy wyrzekł się swego 

majątku, lecz by wszyscy bogacze na ca-

łym świecie podzielili się swym dobrem z 

ubogimi. Pamiętając o obiecanej chwale, 

zdążał ku centrum, czymkolwiek byłoby 

ono w danej epoce – Rzymem, Paryżem 

czy Brukselą. Chłonął wiedzę, bo tylko 

ona przybliżała mu obraz obiecanych kró-

lestw. Jeśli wyruszał w wędrówkę, to jak 

najdalej od Nazaretu, gdzieś na krańce 

nieznanego i fascynującego świata. Czując 

się silnym, nie kapitulował przed siłą, 

zawsze uposażony w tarczę i miecz. Jeśli 

pod presją jakiejś konieczności powracał 

do swojej małej ojczyzny, to zawsze z 

poczuciem pewnego zażenowania. Więc 

ja, odkrywca kontynentów, bohater naro-

dowy, bojownik o sprawiedliwość spo-

łeczną, urodziłem się w tej nędznej dziu-

rze, a mój ojciec był tylko cieślą. Tym 

spieszniejszy po takim traumatycznym 

przeżyciu następował odwrót ku centrum, 

tym silniejszy rodził się resentyment odno-

śnie Nazaretu. 

 Gmachy, jakie wznosi ludzka 

pycha i ambicja, nie zawsze okazują się 

mirażem. Lęk przed byciem zapomnianym, 

przed pogrzebaniem za życia w rodzinnym 

zapyziałym miasteczku czy w zapadłej 

wśród lasów i wzgórz osadzie udziesięcio-

krotnia siły. Któż chciałby się wyrzec 

sławy, bogactwa, wielkości i szczęścia? 

Zostanę, będę pełzał do śmierci jak robak 

po ziemi. Ruszę drogą wiodącą ku metro-

polii, rozwinę orle skrzydła. Bywa to cza-

sem droga ku tragicznej klęsce, trudno, 

warto podjąć to ryzyko. I setki, tysiące 

śmiałków w dziejach Europy, ufnych w 

swoje niepospolite talenty, decydowało się 

na porzucenie stron rodzinnych. 

 Wielkim człowiekiem z prowincji 

zajęła się wielka literatura i uczyniła go 

bądź to bohaterem straconych złudzeń, 

bądź to szaleńcem usiłującym narzucić 

światu swoje o nim wyobrażenie, na co ten 

świat reagował z reguły wymierzeniem mu 

bolesnego kopniaka. W rzeczywistości 

jednak nie zawsze tak było. Czasem zwy-

ciężał wielki człowiek z prowincji. 

 Mijały stulecia, a figura porzuce-

nia Nazaretu i zdążania ku centrum stano-

wiła podłoże aktów twórczych o wielkim 
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znaczeniu. Decydowała wręcz o dynamice 

i intensywności rozwoju kultury i cywili-

zacji. Realizowana była w setkach i tysią-

cach wariantów. W schemacie tym miesz-

czą się zarówno wyprawy krzyżowe 

(młodszym synom baronów, wykluczonym 

z dziedziczenia na mocy zasady primoge-

nitury, ich małe ojczyzny nie oferowały 

niczego), jak i rozwój handlu międzynaro-

dowego jako odpowiedź na ubogą wy-

twórczość towarową małych ojczyzn, 

zarówno tworzenie się ośrodków władzy, 

bogactwa i siły, jak i działalność misyjna 

mnichów i kapłanów (nieść Słowo Boże na 

krańce świata). Oczywiście, cały ten świa-

domościowy ośrodek grawitacyjny two-

rzenia się Europy drenował małe ojczyzny 

z co bardziej wartościowych i przedsię-

biorczych ludzi. 

Powrót 
Ale ponieważ kozy zdewastowały 

drzewostan Galilei, należało go odnowić. 

Na dewastację małych ojczyzn odpowie-

dziano próbą ich wskrzeszenia. W Polsce 

dokonało się to niedawno, bo zaledwie 

ćwierć wieku temu, i nawiązywało w 

swym najgłębszym sensie do doświadczeń 

międzywojennych, gdy tyle wysiłku wło-

żono w ruch spółdzielczy i oświatowy w 

imię cywilizacyjnego awansu prowincji na 

fundamencie solidarnego współdziałania. 

Dla wielu nagle stało się jasne, że wcale 

nie chodzi o chwałę królestw, lecz o chwa-

łę Przasnyszów, Wieluniów i Łazisk. To 

tu, w tych „nędznych dziurach”, ludzie 

kochają się, nienawidzą, pracują w pocie 

czoła. To tu żyją pod jednym dachem wie-

lopokoleniowe rodziny. To tu doświadcza 

się wszystkimi zmysłami mijania pór roku, 

delikatności wąsów żytniego kłosa, inten-

sywności czerwieni kardynalskiego czepka 

na łebku czarnego dzięcioła, napastliwości 

szpaków na dojrzewającej czereśni, upal-

nych cielesnych pokus związanych z mija-

niem pięknej kobiety, tęsknoty za zwilże-

niem ust podczas kośby. To tu jest szansa 

na życie godne i chwalebne, choć na pew-

no pozbawione blasku. To tu dotyka się 

bezpośrednio korzeni zła, ale też i pokła-

dów dobra. To tu, gdy ściskasz dłoń, od-

twarzasz w niej, w jej liniach papilarnych, 

całą historię rodu. To tu wreszcie możesz 

wymienić wszystkich po imieniu, niczym 

w księdze królewskiej. 

Ziemski krąg obwiedziony grani-

cami małej ojczyzny stanowi połać oswo-

joną. Nie ma tu miejsc nieznanych, a każda 

charakterystyczna nierówność gruntu (jar, 

rozpadlina, wzgórek, wądół) posiada swoją 

nazwę, czasem starożytną. Wiedzę o naj-

bliższej okolicy nabywa się w procesie 

wzrastania. Także wiedzę o żyjących tu 

ludziach. Zmarli pozostają w zbiorowej 

pamięci przez jedno, dwa pokolenia, po 

czym umierają powtórnie, bo tym razem 

duchowo. Istotne jednak, że cała ta wiedza 

o małej ojczyźnie gromadzona jest w ak-

tach poznawczych pozbawionych dynami-

zmu i dramatyczności i przyswajana w 

długim procesie współżycia. Mieszkańcy 

Nazaret zdążyli przez lata oswoić się z 

faktem, że syn cieśli Jezus też trudni się 

ciesiołką, jest dobrze prowadzącym się 

młodym człowiekiem, lecz zwleka z zało-

żeniem rodziny. W pewnym momencie ta 

ich wiedza o współmieszkańcu i współ-

plemieńcu została dramatycznie podważo-

na, unieważniona wręcz. Z wiedzy nabytej 

miała stać się zdobywaną. Nie stać ich 

było na taką gruntowną zmianę nastawie-

nia. Tymczasem zawsze jest tak, że kto 

opuszcza swoją małą ojczyznę z myślą o 

zdobywaniu dalekich królestw, musi też 

zdobywać wiedzę o nich w dynamicznych 

aktach poznawczych. Królestwo i mała 

ojczyzna to przede wszystkim dwie różne 

epistemologie. 

Kurów, Korczyn, Bohatyrowicze 
W polskiej historii i tradycji zaw-

sze nadawano prowincji i zaściankowi 

większe znaczenie niż gdzie indziej. W 

Rzeczypospolitej rzadziej było słychać 

słowa gniewu na ojczyste Nazaret, a już 

zupełnie wyjątkowo słowa przekleństwa 

czy pogardy. Przez wieki szlachcic i pose-

sjonat miał tylko dwie okazje zdążania ku 

centrum – do Gdańska jako centrum han-

dlu i do Warszawy na wolną elekcję. 

Rzeczpospolita konstytucyjnie niejako 

wspierała się na rozproszeniu, czemu to-

warzyszyła nieufność wobec ośrodka wła-

dzy i siły. Tym większą traumą okazała się 

dewastacja małych ojczyzn przez barba-

rzyńców XX stulecia. Ta niezabliźniona 

rana, której upiornym symbolem w naszym 

regionie może być ów martwy GS-owski 

(dawna własność Iłłakowiczów) plac w 

Łaziskach, wciąż istnieje w zbiorowej 

świadomości. 

Opozycja Nazaret-Jerozolima 

(mała ojczyzna – centrum kulturowe, 

przemysłowe, finansowe itd.) stanowi 

jeden z podstawowych wątków całej euro-

pejskiej powieści XIX wieku, w tym rów-

nież powieści polskiej. U Elizy Orzeszko-

wej pojawia się ów wątek w wielu warian-

tach. Raz jest to, jak w przypadku Franki z 

„Chama”, dziecinne wręcz zauroczenie 

życiem miejskim, gdzie w przeciwieństwie 

do prostackiego życia na wsi tak łatwo o 

wesołą kompanię, gdzie można poroman-

sować, pohulać i odurzyć się, gdzie wresz-

cie kobieta może poczuć się wyjątkowa w 

szykownym stroju i z pięknie utrefionymi 

włosami. Miasto zaspokaja pragnienie 

Franki „zupełnej, nieograniczonej, dzikiej 

swobody”, tam może dać upust „erotycz-

nemu szałowi”. W końcu jednak to miasto 

okazuje się tylko Sodomą i Gomorą. Przy-

tłoczona ewangelicznym aktem wybacze-

nia i miłosierdzia prostego człowieka 

(Pawła, tytułowego „chama”), Franka 

odbiera sobie życie. 

W „Nad Niemnem” z kolei wcale 

licznej grupie bohaterów, którzy wybrali 

przebywanie w „szerokim świecie”, uro-

kliwe zakole Niemna i przyległe do rzeki 

szlacheckie (Korczyn, Osowiec, Wołosz-

czyzna) i drobnoszlacheckie (Bohatyrowi-

cze) gospodarstwa rolne jawią się jako 

„jałowa i głucha pustynia”. Brak tu ożyw-

czej ideowej atmosfery, lud jest ciemny, 

nigdzie ani śladu subtelności i wykwintu, a 

właściciele ziemscy zapracowani i poświę-

ceni bez reszty walce o przetrwanie. „Po-

śród tych stodół, obór i tak zwanych inte-

resów” nie ma prawdziwego życia. Praca 

na roli wszystkich złamie i oszpeci. Maria 

Kirłowa, niegdyś piękna dziewczyna, 

„zgrubiała i sprościała”. Benedykt Kor-

czyński, świetnie zapowiadający się mło-

dzieniec, od lat chodzi niczym wół w 

jarzmie. 

O ile dla Orzeszkowej wierność 

Nazaret, wierność Niemnowi była najwyż-

szą wartością, a swą twórczością wpaso-

wywała się idealnie w archetyp kultury 

ziemiańskiej, o tyle Władysław Reymont 

wykazał się nieporównywalnie większą 

artystyczną odwagą. Przemysłowa włó-

kiennicza Łódź, owo obiecane królestwo, 

może wyglądać niczym smocze gniazdo, 

lecz tu naprawdę można zdobyć pieniądze 

i potęgę. Przy tym Babilonie ziemiański 

dwór wygląda niczym idylliczny obrazek, 

równie cukierkowy w barwach, co nie-

prawdziwy. Bo ileż ostatecznie można 

patrzeć na te wszystkie kwiatki, ziółka i 

drzewa owocowe w arkadyjskim wiejskim 

pejzażu. Owszem, trudno zachować jest 

niewinność walcząc o najwyższą stawkę, 

człowiek staje się bezwzględny i cyniczny, 

cóż jednak po czystości serca, gdy jedyną 

perspektywą jest moczenie nóg w wiej-

skim stawie. W Kurowie wprawdzie życie 

jest „dziwne spokojne, dziwnie proste i 

takie jakieś wyższe”, lecz po doświadcze-

niu Łodzi człowiek czuje się tutaj „jak 

kalosz rozdeptany”. Karol Borowiecki to 

człowiek, który uległ szatańskiej pokusie, 

nie stając się do końca złym. Jest tylko 

jednym z setek ryzykantów, którzy posta-

wiwszy wszystko na jedną kartę mielą 

butami błoto łódzkich ulic. Byli wśród 

nich mniej lub bardziej bezwzględni, lecz 

każdy z nich, podobnie jak Wilczek, „ko-
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chał tę ziemię obiecaną, jak kocha zwierzę 

drapieżne głuche puszcze pełne łupów”. 

Czarnolas 
Kurów został sprzedany, lecz po-

tem przyszli barbarzyńcy ze wschodu i 

wraz z rodzimymi poniszczyli Kurowy, 

Korczyny, Szczekarkowy i Łaziska, całe 

wręcz polskie Nazaret. I trwało ono w 

materialnej i duchowej ruinie do momentu, 

aż pojawili się pasjonaci poświęceni idei 

wskrzeszenia, ożywienia, upiększenia, 

upamiętnienia małych ojczyzn. Byli to 

ludzie z poczuciem misji, czasem bez 

reszty oddani swojej działalności. Lecz 

stało się po latach, że obraz regionu czy 

miejscowości przesłonił im dal, czyli ową 

drogę na Jerycho i Jerozolimę. Wskrzesza-

jąc małe ojczyzny, rekonstruując w zbio-

rowej pamięci owo zakole Niemna z wy-

sokim brzegiem, przywiązali się doń bez 

reszty. Na swych sztandarach wypisali 

słowa Anzelma Bohatyrowicza: „Gniazdo 

nasze – wszystko nasze”. I bodaj nie do-

strzegli zawartego w tych słowach błędu. 

 Bo stanowczo, ale to stanowczo 

nie mieścimy się w swoich małych ojczy-

znach. One nie definiują nas bez reszty, 

pozwalając co najwyżej pewniej stanąć na 

nogach, bo w nich odnajdujemy zręby 

samoidentyfikacji. Mimo to wiedzeni 

wiecznym niepokojem, przekraczamy ich 

granice, jak Jezus je przekroczył udając się 

w okolice Tyru i Sydonu. Jesteśmy Janka-

mi z Czarnkowa (z Polanówki, z Podgórza, 

ze Trzcińca), ale też Polanowskimi, Pod-

górskimi, Trzcinieckimi. Naznaczeni 

stygmatem nieuchronnej śmierci, mamy 

wpisany w siebie ryt łacińskiego obrządku. 

Mówimy lokalną mową, ale też łaciną, bo 

taka jest ta nasza dwujęzyczność, a hybry-

dowa natura czyni z nas istoty wiecznie 

zmagające się z własnym przeznaczeniem. 

Jeśli wytykają nam, że zgrzeszyliśmy 

nadmierną uniwersalnością, bo na przykład 

będąc mieszkańcami małych ojczyzn wy-

raziliśmy coś, co przekracza granice Gali-

lei, a o Nazaret w ogóle nie wspomina, nie 

ulegajmy temu werdyktowi. Mówmy na-

tomiast głośno o tym, że procesowi resty-

tucji małych ojczyzn towarzyszy pewien 

program światopoglądowy, nie do końca 

jasno wyrażony. Ikona domu z ogródkiem, 

rządnej gminy, miasteczka śmiejącego się 

w słońcu odnowionymi fasadami kamie-

nic, pozornie tak atrakcyjna, zawiera w 

sobie ukrytą informację o samoogranicze-

niu się i odwróceniu od „krajów dalekich i 

ludzi potężnych”. Mieszkaniec Galilei 

władzę i potęgę ma pozostawić innym, 

sam zaś zadowalać się społecznym i este-

tycznym ładem najbliższej okolicy. Obraz 

Europy potwierdza tu nawet pewną niepo-

kojącą zależność – im więcej ładu i piękna 

w mikroskali regionów, tym większa sta-

gnacja duchowa jego mieszkańców. 

Dlatego szatkując świat na coraz 

mniejsze obszary, rozdrabniając go aż po 

mikroskopijny obszar gminy, nie popa-

dajmy w przesadę głoszenia świętości 

tego, co lokalne, cząstkowe i prowincjo-

nalne. Inwestując w przyśpiewkę oraz strój 

ludowy, nie zapominajmy, że każdy z nas 

nosi też czasem dżinsy i garnitur, a nasze 

człowieczeństwo otwiera przed nami szer-

sze perspektywy, niż tylko do zakrętu 

biegnącej przy naszym sadzie polnej dro-

żyny. W imię dogmatu małej ojczyzny, nie 

poskramiajmy w ludziach cwału szaleń-

stwa, jak też nieokiełznanych pragnień 

zaistnienia w świecie. Troszcząc się o 

gminną drogę, pamiętajmy o autostradach. 

Archiwizując pastusze melodie, słuchajmy 

też nut spoza kolbergowskiego śpiewnika. 

Słowem, nie dołączajmy do rzeszy, która, 

niby słysząc słowa Tego idącego na prze-

dzie, nic, ale to absolutnie nic z nich nie 

rozumie. 

 Co zatem byłoby tak upragnioną 

pełnią i równowagą? W polskiej kulturze 

jest takie miejsce, które stanowi wzorzec 

opozycyjny zarówno wobec wzorca Galilei 

(przekroczenie świata), jak i wobec wzorca 

„totemizmu Soplicowa”. Miejsce to nazy-

wa się Czarnolas. Tam właśnie i bodaj 

tylko tam blisko pół tysiąca lat temu uni-

wersalizm zwieńczył lokalność wawrzy-

nem chwały. Lecz żeby w przyszłości 

takich Czarnolasów pojawiło się więcej, 

człowiek winien przede wszystkim podjąć 

walkę z szatańską pokusą królestw. Oczy-

wiście, że w walce tej nie ma on szans na 

wygraną, bo w istocie pożąda królestw 

całą swoją istotą i zawsze będzie gdzieś w 

drodze ku centrum. Bo tacy już jesteśmy – 

rzuceni na pole bitwy między nacierają-

cymi hufcami Dobra i Zła. 

  

Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

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

O flisie z 1877 roku (część druga) 
 

Nareszcie dobiliśmy do Warszawy. 

Na tratwach zrobił się ruch niezwykły. 

Szyper gładził brodę i pejsy już od rana, 

starszyzna ubierała się do nowych trzewi-

ków, a i biedne oryle bielsze koszuliny 

wdziali na się. Zjechała komisja, by zbadać 

tratwy i ludzi, czy nie są chorzy i niby czy 

nie mają jakich żalów do szypra. Przyje-

chał kudłaty jakiś urzędnik a z nim czte-

rech sołdatów, przejrzeli paszporty, nała-

dowali w dużą krypę szryków co wlazła i 

na tem się rewizja komory skończyła. 

Ruch pod Warszawą na Wiśle jest 

już nie mały. Widzisz całe stada berlinek, 

które ciągną jedna za drugą niby stado 

łabędzi, z rozdętemi żaglami, tu znowu 

krótkie krypy zwane kogutami, to statki 

parowe prują szparko bystry prąd, a co już 

tratew, to nie do zliczenia. I aż ci ciasno na 

wspaniale rozlanej tutaj Wisełce. To już 

nie Wisełka, ale Wisła całą gębą. Wybra-

łem ci się i ja poraz pierwszy, z biciem 

serca do kochanej Warszawy, która z lichej 

wioski urosła na stolicę kraju. 

 

 
 

Nieistniejąca już, jedna z wielu karczm flisac-

kich na Solcu w Warszawie. Na Solcu odbywała 

się obowiązkowa kontrola płynących Wisłą 

statków i tratew 
 

[…] Retman i starszyzna powracała 

z miasta późno w noc, pod dobrą datą, a i 

oryle mieli weselsze miny. Na drugi dzień 

dla stryjaszka, który sobie nie źle dmu-

chał, staliśmy cały dzień, z czego korzy-

stając, poszedłem na Pragę. 

[…] Smutny wracałem z Woli do 

budy na tratwę, i dopiero głos przednika 

„Wybijaj!” wyrwał mię z zadumy.  Pusz-

czaliśmy tratwy popod most. Aby nie ude-

rzyć o filar mostu co jest i niebezpieczne i 

pod karą zakazane, dodano nam ludzi z 

kotwicami, coś niby morskich pilotów, 

którzy tratwy „kotami”, jak oryl zowie, 

naprowadzali w izbicę prosto. Flisi powia-

dali: „boi się szyper świni, musiał jej pu-

ścić kota!” […] 

Stanąwszy przy moście łyżwowym 

[w Płocku] z rana, rąbałem drzewo i jakoś 

tak mi się zdarzyło, żem utopił siekierę 

przednika, która „gratyną” poszła na dno 

Wisły, tutaj dość głębokiej. Przednik zażą-

dał odemnie za nią 2 rubli, co było dla 

mnie wtedy sumą wielką, za którą cały 

tydzień musiałem niby wół robić. Zmierzy-

łem tedy sprysą wodę i po niej spuściłem 
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się w głąb pod tratwę parę razy i przecież 

ją dobyłem. 

Po tej przygodzie poszedłem do 

miasta by się pocieszyć. Mój wygląd był 

bardzo mizerny. Stara, podarta, ale droga, 

bo po ojcu sukmana, i stary słomiany kape-

lusz, nie bardzo zdobiły wątłą chłopczynę, 

który z wielką skwapliwością kroczył w 

śliczną świątynię tamtejszą. […] 

Wyszedłszy na grunt „czerwonej” – 

jak ją zwie Klonowicz, Nieszawy, spotka-

łem najpierw biednego górala od Żywca, 

grającego smutne dumki na kobzie. Szkoda 

wielka, że ten instrument jedynie polski i 

lira wyszły z mody. Wiadomo, że nawet 

wielcy panowie niegdyś na tych instru-

mentach grywali, a prowadzony do niewoli 

sławny wojownik polski Korecki, na kob-

zie grając dodawał ducha i sobie i biednym 

współtowarzyszom, pędzonym do strasz-

nego więzienia w Jedykule. Żal mi było 

serdecznie górala, że tak daleko poszedł za 

niepewnym kawałkiem chleba, i przyszła 

mi na myśl smutna pieśń Bałuckiego: 

„Góralu czy ci nie żal, opuszczać swych 

gór oiczystych” i trafnie w usta górala 

włożona odpowiedź: „Dla chleba panie, 

dla chleba”. Słusznie mówią ludzie, że 

chleb ma nogi, bo gdzież dziś nasi ludzie 

za onym chlebem nie zachodzą! Nieszawa 

jest komorą celną I klasy. Paszporty podpi-

sane w Opatowcu, Zawichoście i w War-

szawie, tu się podpisują ostatni raz w Kró-

lestwie nad Wisłą – bo niebawem „Książę-

ta wodne” dojadą przecież: „pod trzeciego 

króla”. 

 

 
Galary z jabłkami z Powiśla lubelskiego pod mostem Kierbedzia w Warszawie. Rycina z lat 70-tych XIX w. 

 

Zanim wjechaliśmy w terytorjum 

dziś pruskie, mijaliśmy Raciążek, który 

tyle razy widział krzyżackich zbójców, a 

nareszcie minąwszy wieś Silną stanęliśmy 

pod Złotorją. Tutaj wybierali retmani od 

nas „lemużnę” na św. Warwarkę w Ula-

nowie. Im bliżej morza czyli  „pala” 

oryl, tem się mu bardziej woły kręcą za 

domem i coraz częściej wspomina o sąsia-

dach, o wiosce, o dzieciskach, a osobliwie 

o kochającej żonie, która sobie, jak pani, 

spokojniuchno siedzi w doma, a flisaczek 

nieboraczek robi na chleb, jak robaczek, 

płynie do „Turonia”. Ale i kobieciny, 

zwłaszcza te młodsze z krągłemi gębami 

tęskno spoglądają co dnia, czy oryli z flisu 

nie widać, a gdy się dowiedzą, że ten i ów 

wrócił, a jej nie, to nuci biedaczka: „Idą 

flisi idą, mojego nie widać, Uszyłam ko-

szulkę, nie mam jej komu dać, Dałabym 

Magierze, ale mu nie wierzę, Swemu Ja-

sienkowi — sama ją zawiezę”. I we wio-

skach ,,po orylach cała wieś się smuci, bo 

to chłopy najjurniejsze, i był z nimi we wsi 

ruch weselszy”, a inni tęsknią, bo im obie-

cano temu pruską „percjanką” (fajkę), tej 

znowu żółte bursztyny, ale to wszystko na 
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nic, muszą być cierpliwi, bo jeszcze spory 

„kajdecek” do pachołków czyli słupów tuż 

przy śluzie, którą tratwy do Mołtawy 

wpuszczają. […] 

Podobało się to flisom pod „trzecim 

królem”, że ma dużo srebra i złota, nie tak, 

jak ostryjak i moskal, którzy „papiurami 

tylko wciąż gnietą”. Mijając Toruń, 

wspominali starzy oryle rok 1873, kiedy to 

był zarobek niebywały, jeno ta,  była 

chybka, że „kolera nie śpasowała”. Co rana 

widać było na tratwach, jak budy po nie-

boszczykach  zapalano wraz z jego ubogi-

mi bagażami, zrzucano do Wisły, a zmar-

łych wywożono na ląd, gdzie ich nad brze-

giem, gdzie wypadło zakopywali. „Pamię-

tam to dobrze – mówił jeden oryl – ja też 

wtedy zaszwankował. Zakroiło mię coś 

straszecznie na kutrzobach i rebekowałem 

na oba sposoby, że niech ręka boska broni. 

Wywieziono mię na ląda, tu oto pod kępą 

przy „Turoniu” i jęcząc, czekałem albo 

śmierci albo jakiego zmiłowania bożego. 

Rano nadeszła jakaś litościwa kobieta z 

miasta, a widząc, że ze mną źle, przyniosła 

mi gorącej mięty pieprzowej. Doczyniła mi 

do tego „pornego haraku” i już mię wtedy 

nie tak brało za boskie poszycie. Gdym się 

mało wiele skrzepił, zabrała mię ta kobie-

cina do swego domu, a byłem obdarty, 

brudny i gady u oryla nie są nowiną. 

Wszak wieta, waje, że wesz orylska, gdy 

sobie tak południaczkiem wyjdzie na tra-

twę dla spaceru, to się nie bardzo wrony 

boi, i wrona się musi dość nauwijać, zanim 

ją zatermosi. A jednak ta złota kobieta nie 

uważała na to nic, ale mię wropaliła pod 

bieluśką pościel, a potem poszła po te 

cholerne leki do miasta i co moment dawa-

ła mi je na cukrze. A gdym jej powiedział, 

żem żonaty i mam na Woli Gręboszow-

skiej kobietę z trojgiem dzieci, to biedne 

babsko lutowało ich serdecznie. A koło 

mnie tak skakała niby rodzona żona, i 

takem ci ledwo z pod łopaty grubarzowi 

uciekł. Do dziś dnia Boga za nią proszę i 

aż się dziwuję, że nieznane babię mogło 

mię tak „obsermować” (pielęgnować) i 

tyle koło oryla „usnachtować” (obsługi-

wać). Od tego też czasu z chęcią każdego 

przechodnia nocuję – bo wiem dobrze, co 

to znaczy poniewierka po świecie”. 

Brzegi Wisły są tutaj uregulowane, 

kamienne tamy trzymają ją w ryzie, a od 

tratew, berlinek, statków i różnego drobia-

zgu wodnego aż się roi. Flis kontent, bo tu 

mniej trzeba pracować, a że i widoki miast 

pięknych – weselą człeka, toć orylka ma 

dla niego urok coraz lepszy. Jak się nie 

miała orylka, czyli jak starzy zwali „Fry-

jor” podobać panom, którzy na tem krocie 

zarabiali, kiedy ja za darmosa prawie tu 

haruję, a ta pływanka bardzo mi się podo-

ba. […] 

Jeszcze w r. 1847 płynęło Wisłą 

przez Królestwo polskie: Berlinek 406. 

Galarów 1281. Bajdaków (kogutów) 2. 

Kryp 462.  Łódek 9. Statków parowych 2. 

Tratew 2040. Ładunek tych statków od 1. 

sierpnia do 15. grudnia 1847 wynosił: 

Węgla kamiennego, cebuli, orzechów – 

korców 61.400. Towarów kolonialnych 

cetnarów 203.615. Śledzi, syropu, terpen-

tyny beczek 98.147. Drzewa opałowego i 

kamieni – sążni kubicznych 5.901. Klepek, 

bali, jaj itp. – kóp 32.669. Drzewa, cegły 

itp. – sztuk 144.367. Zaś w roku 1893 

przepłynęło popod Warszawą: Statków 

parowych 5.036. Statków towarowych 

693. Statków parowych hol. 997. Barek 

1200.  Gabarów 780. Kryp 1476.  Berlinek 

1850. Galarów 164. Ogółem statków pa-

rowych i żaglowych 12.196. Wedle samej 

Warszawy w tym roku przepłynęło tratew 

626, zaś ogółem z Galicji, Litwy i Króle-

stwa popłynęło do Prus 1.713 tratew, war-

tości 5,951.750 rubli. I dziwić się, że 

drzewo u nas drogie... 
 

 
 

Widok Gdańska z kanału Na Stępce, fot. z ok. 

1860 r. Taki Gdańsk zobaczył Jakub Bojko w 

1877 r. i taki oglądali flisacy z lubelskiego 

Powiśla. 
 

Nie wiedzieli nasi ludzie wiejscy 

drogi za morza lub Saksy, toć i zamożni 

gospodarze rzucali gospodarstwa (zanie-

dbane) z wiosną i szli, by świata przejrzeć. 

A że pływali po rzece, liczącej długości 

1063 kilometrów, która dziś do 3 panują-

cych należy, to widziało się im bardzo 

daleko – aż „pod trzecim królem”. Dziś z 

postępem oświaty nasz rodak 15-letni lub 

dziewuszka 14-letnia mniej ma ceregieli, 

jadąc do Ameryki, niż wtedy nasi oryle, 

wybierając się Wisłą, płynącą w polskim 

kraju. 

Za Toruniem stróża na tratwach mu-

siała być czujniejszą, gdyż po Wiśle wałę-

sa się dużo „korsarzy” wiślanych, których 

oryle zowią „buksami”. Całą noc też sły-

chać głosy na tratwach: „a hukaj, hukaj, bo 

buksa jedzie!” Polskie chłopaczki nad-

brzeżne wyjeżdżają na łódeczkach i śpie-

wają: „Flisaczkowie z Woli, dajcie nam ta 

soli, Bóg was zaprowadzi – gdzie będzie-

cie chcieli”. A że teraz soli nie spławiają 

oryle, toć chłopczyna odśpiewawszy, co 

umie, prosi: dajcie drewko. Pruskiem tery-

torjum tratwy mkną szparko i rzadko się 

trafi, by tratwa usiadła na haku, czyli po-

waliła, toć oryl psioczy, że nie ma „Wese-

la” i że pruskich pieniędzy mało się zarobi. 

Retman za to cwałuje niemal, bo radby jak 

najprędzej do pala dopłynąć i jechać na 

nową „ryzę” i nawet  mało się pokazuje 

ludziom – którzy są nie lada markotni. […] 

Wisła odtąd płynie leniwo, a wody 

jej do picia nie są dobre. Pływają w niej 

jakieś robaki, a miasto białego piasku – 

mułu czarnego na jej dnie dopatrzysz. 

Brzegi tutaj mają ziemię tłustą – zwaną 

Żuławami, które od dawna słyną z swej 

urodzajności, a choć czasem woda weź-

mie, to ta i przyniesie co niebądź, toć lud 

tutaj ma się dobrze. Do oryli przyjeżdżają 

szmaciarze po stare ubrania. Nie mogłem 

się  pozbyć  lekko starej sukmany ojcow-

skiej, toć przywlokłem  ją do domu. 

Nareszcie wpuściliśmy tratwy do 

śluzy i tu trzeba je było pchać sprysami, 

którą to czynność i w nocy flis musi robić. 

Przy śluzie stoją tak zwane pachołki (słu-

py), do których się tratwy linami trzyma – 

by nie poszły na widniejące zdala wody 

morskie. Po restauracjach oryle popijają 

sobie gorzalinę, czasem się niemiłosiernie 

poczubią – a nieraz wytańczą, jak cztery 

dziewki. I niech sobie co kto chce gada na 

naszych chłopków, ale ta ich wesołość i w 

największej biedzie, to jest coś nadzwy-

czajnego. Na naszej ryzie było trzech mu-

zykusów, stary Chłopecki z Siedliszowic z 

dwoma synami. Przy ich muzyce oryle 

obdarci i bosi, ot dziadury wierutne, wybi-

jali hołubce przy Gdańsku – „pod trzecim 

królem”, żeby im tego najbogatszy elegant 

mógł pozazdrościć. A cóż to, czy to już nie 

drąg, czy to jutro już nie mają wracać do 

domu – a Bóg wie, czy kiedy tu jeszcze 

dopłyną? Kiedy się tak bawią „książęta 

wodne”, nagle rozszedł się szmer: „retman 

idzie”. Oryle mieli co prawda kajdek żalu 

do niego, bo jedno, że naszych  ludzi trak-

tował wciąż jako „rzeźnickie syny”, dru-

gie, że był żydowski ujek, toć jechał i 

raniuteńko i późnym wieczorem, nie pytał 

czy święto, czy nie święto, ani nawet naj-

większą „mamkę” nie baczył, tylko śtafo-

wał  wszystkie tratwy, więc go za to mieli 

wielki apetyt nieco poiskać tutaj.  Stary flis 

grajek – chłopina praktyczny,  tak zako-

menderował: „Słuchajta waje! ja wyjdę po 

niego i utnę mu marsia, jak się będzie znał 

na rzeczy, to „rój”, a jak nie, to mu trzeba 

dać frycówkę, niech zna chłopców z Sie-

dliszowic”. Ale jeżeli on nie był fryc, to i 

retmanowi – nie brakło nic i ujrzawszy 
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muzykantów, klaskał w ręce, a przyśpie-

wując wesoło, kazał podać wódki, piwa i 

cygar, no a za te specjały czegóżby też oryl 

nie zrobił? Urazy poszły z Wisłą do morza, 

a oryle bawili się z retmanem w najwięk-

szej zgodzie – jakby nic nigdy nie zaszło 

pomiędzy nimi. Pojęcie przechodzi, co 

łagodnością, czyli, jak od wieków u nas w 

Polsce mówiono: „czapką, papką i solą”, 

można z Polakiem zrobić. Tak szlachcic, 

tak mieszczanin, jakoteż chłop, są na tym 

punkcie jednako słabi. 

Śmiej się ze mnie cierpliwy czytel-

niku i nie śmiej, ale gdy mi przyszło tę 

nędzną budę na tratwie porzucać, gdy mi 

przyszło topić ten gliniany garnek, w któ-

rym tyle tygodni jeść gotowałem, żal mię 

nie mały ogarnął. I nie miałem odwagi go 

rozbijać – jak towarzysze robili – alem go 

leciuchno wpuścił w nurciki Wisełki – 

niby grabarz małą dziecinę do grobu. Po 

nędzną wypłatę poszliśmy do Gdańska. 

Kupiec wrócił właśnie z Malborgu, który 

oryl „Maliborkiem” dotąd zowie, a wypła-

ciwszy, pożegnał się z orylami – fundując 

im na drogę wódki po kieliszku. I prze-

orawszy Wisłę, wychodzi oryl „na ląda”, 

ale taki nie swój i nie lusy, jakby sierp 

połknął, i nie dziwię się majtkom okręto-

wym, że na ziemi chodzić nie umieją do-

brze. 

Flisak odwykł od ziemi, pływając 

tyle tygodni, nogi mu wydelikatniały – 

moknąc prawie wciąż w wodzie, z żalem 

rzuca tratwę, a tylko nadzieja ujrzenia 

rodzinnej wioski, krewnych i domowni-

ków, pociesza go nieco. Retman i przedni-

cy spuścili z tonu, groźne ich twarze wy-

pogodziły się całkiem, a nawet żarna (żona 

przednika) odznacza się dziś niezwykłą 

grzecznością. Znikła różnica tytułów i 

władzy, a dzisiaj „wszyscy są sobie równi, 

wszyscy polscy – biedni ludzie – w swym 

kraju, a tak, jakby w obcym – idący tu pod 

trzeciego króla za nędznym kawałkiem 

chlebusia. […]” 

Wsiadłszy do wagonu pociągu ro-

boczego, zwanego „dziadokiem” jako że 

dziadów wozi – o mało się człek nie udu-

sił, tak nas biedaków czubato naładowali. 

W Aleksandrowie podpisano nam paszpor-

ty, a że moskal słabo czytał, opowiadali 

sobie na to konto oryle gadkę, że jeden 

oryl przez pomyłkę poszedł na flis z pasz-

portem na krowę wziętym u wójta, no i 

obszedł ryzę spokojnie. 

Z Aleksandrowa jechałem przez 

Nieszawę, Włocławek, Kowal, Ostrowy, 

Kutno i Pniewo do Łowicza.[…] Z Skier-

niewic – siedziby niegdyś arcybiskupów 

gnieźnieńskich – szło się piechotą 23 wior-

sty do Rawy. Kawałek ten drogi żwirowej 

daje się odczuć nogom nie lada. Wesołość 

i junactwo oryli poszła gdzieś do kącika i 

prawdę pisał poczciwy Pol, że : 

„smutny jest widok powracających 

oryli”. I stąd to zapewne urosła gadka, że 

oryl szedł z miną zamaszystą i prowadził 

sobie psa. Zapytany, gdzie idzie – odrzekł 

buńczucznie: „Na flis!” – „A na co tego 

psa prowadzisz?” „Żeby mi przy budzie 

szczekał”, odparło dumne książątko wod-

ne. Ale jakaż zmiana z powrotem do do-

mu. Flis lezie okrakiem do domu, niby 

żółw, ale już bez psa. Pytany, skąd Bóg 

prowadzi? – ledwo wycedził: Z flisu... – A 

gdzieś to bratku tego psa podział? – Zja-

dłem! – wyszeptał  cicho biedny flisak... 

[…] 

Z Buska pieszo szliśmy już do gra-

nicy, przez wieś Dobrą Wodę i Strożycką, 

skąd już ujrzałem z największą radością 

kościół wspaniały i wioskę moją rodzinną 

Na komorze w Nowem mieście Korczynie 

podpisali nam paszporty i pod Borusową 

przejechawszy Wisełkę – gromada bied-

nych polskich robotników znalazła się w 

domu ku uciesze dzieci i żon, które po tylu 

tygodniach z tęsknotą wyglądały powrotu 

oryli. Ciesząc się śpiewała żona pewnie 

temu i owemu: 

  „Tyś Jasiu flisował, ja Boga prosi-

ła, Żeby Cię wodeczka w górę wynosi-

ła”.[…] 

 

Jakub Bojko  (fragmenty książki Pod 

trzeciego króla, Lwów 1908) 

 

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

Uzupełnienia i regionalia 
 

FLISACY 

W poprzednim numerze „Powiśla 

Lubelskiego” w artykule Flisacy, na stro-

nie 5 umieściliśmy zdjęcie kryp wykonane 

przez Stanisława Thugutta tuż przed I 

wojną światową, a nie jak podpisaliśmy w 

okresie II RP. Dodajemy także kolejne 

pozycje na temat flisu: H. Strzelecki, 

Przewodnik dla leśniczych. O spławie 

drzewa wiązanego, Lwów 1876, t. 2; J. 

Burszta, Materiały do techniki spławu 

rzecznego na Sanie i środkowej Wiśle w 

XVII i XVIII wieku, „Kwartalnik Historii 

Kultury Materialnej”, Warszawa 1955, t. 3, 

nr 4;  P. Dekowski, Ze wspomnień flisac-

kich Jaśka Golika z Pilchowa [w:] Studia i 

materiały do historii kultury wsi polskiej w 

XIX i XX wieku, Wrocław 1958; M. Misiń-

ska, Tradycyjny spław drewna w Polsce 

(XIX-XX) [w:] Prace Muzeum Archeolo-

gicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 

1962; Zygmunt Łyjak, Kępa Gostecka i 

Kępa Solecka w panoramie dziejów, War-

szawa 1999; ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski, 

Z flisackich tradycji Ulanowa – „Małego 

Gdańska”, Stalowa Wola 2001. 

Informacji o flisie, jak bardzo 

ważną gałęzią gospodarki był spław, od-

najdujemy wszędzie. Np. w Sylwanie. 

Zbiorze Nauk Leśnych i Łowieckich, tom 

dwudziesty trzeci za lata 1849-1853, War-

szawa 1853 zawierającym Przewodnik dla 

służby leśnej rządowej czyli przepisy zwia-

dywania rządowego lasów, wydane po 

koniec 1852 roku, o ile są obowiązujące, 

zebrane artykułami w jedną całość przez 

Klemensa Wydrzyńskiego, radcę honoro-

wego […] t. I na stronie 29-30 czytamy: 

„Na rzece Wiśle przy Solcu pod Warsza-

wą, ekspedytor celny, kontroluje zarazem 

drzewo do Warszawy i niżej spławiane, 

podług szczegółowych zarządzeń Kom-

missyi Rządowej Przychodów i Skarbu, 

której też o rewizyi każdego transportu 

raport składać jest obowiązany.” To tłuma-

czy pierwszy akapit wyżej drukowanych 

wspomnień Jakuba Bojki z flisu z 1877 

roku. 

 

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 

Z książki Zygmunta Łyjaka, Kępa 

Gostecka i Kępa Solecka w panoramie 

dziejów, Warszawa 1999, s. 168, możemy 

dopisać jeszcze jedno nazwisko do listy 

umieszczonej w numerze 2 z tego roku 

„Powiśla Lubelskiego”, ofiarę represji 

komunistów po II wojnie  światowej. To 

Henryk Szyszko syn Jana, zastrzelony 11 

lutego 1946 roku przez pracowników 

Urzędu Bezpieczeństwa i wrzucony do 

rozlewiska wodnego obok wału przeciw-

powodziowego w Kępie Gosteckiej. Został 

odnaleziony po dwóch tygodniach i po-

chowany 25 lutego. 

POWÓDŹ 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca 

wydało w 2012 r. książkę (140 stron): 

Powódź na Powiślu Lubelskim w 2010 

roku. Hydrotechnika a ochrona przyrody. 

Dwa stanowiska w sprawie przeciwdziała-

nia skutkom powodzi, (są to ilustrowane 

materiały z sesji z 2011 i 2012 r.). 

Redakcja
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- Przywrócić  pamięć - 

Zbrodnie niemieckie: Zastów Karczmiski - 25 lipca 1944 r. 
 

 
 

Mieszkańcy Zastowa Karczmiskiego z wyplatanymi koszykami na  bomby i pociski.  

Mężczyzna w kapeluszu to Wawrzyniec Woś, tuż w lewo obok jego córka Stefania Woś 
            

Lipiec 1944 roku miał być ostat-

nim miesiącem okupacji niemieckiej na 

Lubelszczyźnie. Od wielu miesięcy Niem-

cy byli bezsilni wobec ofensywy ze 

wschodu  i w odwrocie  ich oddziały  nie 

stawiały już tak silnego oporu. Przeważnie  

wcześniej wycofywały się z zajmowanych 

pozycji  i przedzierały się w kierunku 

zachodnim ku Wiśle. Celem była przepra-

wa przez Wisłę i zorganizowanie silnej 

linii obronnej na jej lewym brzegu.  

Około 10 lipca Niemcy wycofali z 

bazy na wyspie wiślanej Chałupki batalion 

Turkmenów, więc wydawało się, że na 

Powiślu Lubelskim ostatnie dni okupacji 

niemieckiej nie będą stwarzały większego 

zagrożenia dla miejscowej ludności. I 

chociaż już 22 lipca w Urzędzie Gminnym 

w Szczekarkowie nie było administracji 

okupanta, a na budynku gminy w Wilko-

wie-Urządkowie zawisła biało-czerwona 

flaga, to następne dni okazały się, niestety, 

tragiczne, zwłaszcza dla mieszkańców 

Zastowa Karczmiskiego. Oto wczesnym 

rankiem 25 lipca zauważono w Karczmi-

skach, że drogą w kierunku Wilkowa po-

dąża zorganizowana niemiecka kolumna w 

sile ok. 150-200 żołnierzy. Bechowcy z 

Karczmisk  szybko powiadomili o tym 
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kolegów z Wilkowa. W tym czasie w rejo-

nie Wilkowa stacjonowały oddziały BCh: 

„Skały” Władysława Mizaka (34 żołnie-

rzy), „Drzagi” Jana Jabłońskiego (16 żoł-

nierzy) i „Żwira” Feliksa Walerego (35 

żołnierzy), liczące razem 85 uzbrojonych 

ludzi. Władysław Mizak „Skała” (pocho-

dził z Puław, ożenił się w Rogowie u Wą-

salów – przyp. WM), odpowiedzialny za 

ochronę Urzędu Gminnego, był ze swoim 

oddziałem w Wilkowie. Zarządził zbiórkę 

na miejscowym cmentarzu, aby omówić z 

żołnierzami szczegóły ewentualnej walki z 

Niemcami. Po upływie jakichś 15 minut 

zauważyliśmy czołówkę niemiecką w licz-

bie ok.20 żołnierzy, która posuwała się z 

pełną ostrożnością, rozglądając się naoko-

ło. Za czołówką w odległości 100 metrów 

maszerował oddział w sile ok. 150 żołnie-

rzy, trzymających w pogotowiu karabiny i 

pistolety maszynowe. Za oddziałem szły 

tabory, a za nim – ubezpieczenie tylne. 

Widać było, że spieszyli się bardzo. Byli 

tak zmęczeni czy zdenerwowani, że nawet 

nie zauważyli polskiej flagi na budynku 

gminnym. Obmyśliliśmy następujący plan 

akcji: najliczniejsza i najlepiej z nas uzbro-

jona grupa 35 żołnierzy pod dowództwem 

„Żwira” miała uderzyć od wsi Zastów. 

Druga grupa pod dowództwem „Skały” 

uderzy z lewego skrzydła. Trzecia, przy 

której znajdował się „Drzazga” miała 

uderzyć z prawego skrzydła, okrążając 

nieprzyjaciela od tyłu. Należytej łączności 

między poszczególnymi grupami, niestety, 

nie było. Każdy dowódca działał samo-

dzielnie, z tym, że akcja miała rozpocząć 

się jednocześnie. W samym Wilkowie nie 

mogliśmy wszczynać walki ze względu na 

bezpieczeństwo ludności. Postanowiliśmy 

uderzyć na Niemców w tym czasie, gdy 

będą ładowali się na łodzie. Szliśmy ukryci 

między zbożami w odległości 400 metrów 

od nich. Niemcy przeszli wieś Zastów i 

rozlokowali się za wałem nad brzegiem 

Wisły. W ślad za nimi poszliśmy i my. Tam 

oczom naszym ukazał się nieoczekiwany 

widok: na murawie beztrosko wypoczywali 

Niemcy. Niektórzy z nich byli porozbierani. 

Uznaliśmy, że nadszedł odpowiedni mo-

ment do rozpoczęcia akcji – tak relacjono-

wał po latach Władysław Mizak w książce 

Stefana Rodaka Maszerują Chłopskie Ba-

taliony. Prawie identycznie opisuje te wy-

darzenia w książce Chleb i krew Mieczy-

sław Kufel „Oracz” z Lubomirki, współor-

ganizator Rocha i BCh na Powiślu, z jed-

nym wyjątkiem dotyczącym sposobu roz-

poczęcia akcji: W godzinach przedpołu-

dniowych grupa Niemców dotarła do Za-

stowa Karczmiskiego… Niemcy nawet 

broń ustawili w kozły. Oddziały „Skały” i 

„Kaliny” (Władysława Gizy) wraz z czę-

ścią żołnierzy z oddziału „Drzazgi” pode-

szły niepostrzeżenie w pobliże Niemców i 

zajęły stanowiska na wale wiślanym. Gdy-

by atak nastąpił natychmiast, zaskoczeni 

Niemcy ponieśliby na pewno dużą klęskę, 

ale obaj dowódcy oddziałów postanowili 

rozmawiać z wrogiem, aby ten poddał się. 

Skąd ta rozbieżność u świadków tamtych 

wydarzeń? Czy dlatego, że „Oracz” jako 

komendant BCh na Powiślu w omawianej 

akcji nie brał bezpośredniego udziału?  Kto 

ma tu rację? Po wojnie wśród mieszkań-

ców rozpowszechniła się opinia, która 

wskazywałaby, że należy ją przyznać 

„Oraczowi”. Jak twierdzi większość z 

moich rozmówców, to rozmawianie z 

wrogiem polegało na tym, że wysłano 

jednego z mieszkańców Zastowa Karczmi-

skiego z kartką napisaną po niemiecku, 

być może o treści: „Poddajcie się bez 

walki – jesteście otoczeni. Gwarantujemy 

wam życie” lub podobnej. Dziś wiemy, kto 

napisał kartkę: Stanisław Wiedro z Kolonii 

Wilków – członek AK, przedwojenny 

inżynier, znał dobrze język niemiecki (brat 

Józefa), po wojnie wyjechał na ziemie 

zachodnie w obawie przed prześladowa-

niami lokalnej komunistycznej władzy – 

tak jak większość AK-owców i bardziej 

aktywnych BCh-owców. Wiemy też, kim 

był doręczyciel kartki:  Wawrzyniec Kuś z 

Zastowa Karczmiskiego, zwany „Pocieka” 

lub „Pociecha” – był bez jednej ręki, stracił 

ją podczas przedwojennego pobytu w 

USA, w drugą rękę postrzelili go Niemcy 

w trakcie obławy na Zastów Karczmiski 

tuż po pierwszej walce z  oddziałami BCh 

stoczonej 25 lipca 1944 r. Nie wiemy na-

tomiast, który dowódca oddziału party-

zanckiego podjął taką decyzję? Ale waż-

niejszym powinno być  pytanie: dlaczego 

w ostatniej chwili zmieniono plan ataku? 

Zapewne nie dlatego, że Niemcy nie łado-

wali się do łódek, gdyż ich nie posiadali. 

 
 

 
 

Krótka przerwa we wspomnieniach – czas na 

pamiatkowe zdjęcie. Od prawej: pan Henryk 

Szkoła, pani  Henryka Wicha – ocalała z 

płonącej stodoły i autor artykułu 

 

Dziś, po upływie prawie 70 lat od 

tamtych tragicznych w skutkach wydarzeń, 

bardzo trudno jest dokonać jednoznacznej 

oceny i nie ma podstaw, aby kogokolwiek 

osądzać. Być może częściową odpowiedź 

znajdziemy w dalszej części relacji „Ska-

ły”: Z odległości 100 metrów daliśmy 

salwę ognia. Wśród Niemców powstało 

zamieszanie i popłoch. Poderwali się z 

ziemi i szukali ukrycia pod stromym brze-

giem Wisły... Mając dobre oparcie nad 

brzegiem Wisły, której wał zasłaniał ich 

przed naszymi kulami, otworzyli na nas 

gwałtowny ogień. Wkrótce tyralierą usiło-

wali nas okrążyć... W opłotkach Zastowa 

znajdowali się Niemcy... Było to niemieckie 

ubezpieczenie pozostawione we wsi przez 

oddział. Od ich kul został ciężko ranny 

Bolesław Kuzioła „Chytry”. 

To potwierdzałoby prawdziwość 

jednej z opinii, że w ostatniej chwili któryś 

z dowódców oddziału otrzymując informa-

cję, że w samym środku wsi są Niemcy, w 

obawie przed represjami na mieszkańcach 

Zastowa odstąpił od zamierzonej walki i 

zaryzykował podjęcie działań mediacyj-

nych w celu zmuszenia Niemców do pod-

dania się. Zapewne brano pod  uwagę fakt, 

że nawet rozpoczynając nagły atak na 

nieprzyjaciela, to i tak mieszkańcy Zasto-

wa byliby skazani na zagrożenie ze strony 

tych Niemców, którzy byli we wsi. Rozu-

mowanie takie  jest logiczne i zasadne, 

zwłaszcza w obliczu wydarzenia, o którym 

wspomina tylko Stefan Rodak „Rola” w 

swojej książce Marszem podziemnym: 24 

lipca żołnierze z placówki Zastów Pola-

nowski przyprowadzili do gminy czterech 

żołnierzy niemieckich wziętych do niewoli. 

Byli to młodzi chłopcy, mający nie więcej 

niż po osiemnaście lat. Przemoczeni drżeli 

z zimna i strachu. „Skała” przez tłumacza 

oznajmił im, że polscy partyzanci nie zabi-

jają jeńców wojennych i polecił Aleksan-

drowi Pietrasowi nakarmić ich gorącą 

kawą i chlebem. Jedli łapczywie. Oświad-

czyli, że są żołnierzami Wehrmachtu. Od 

swego dowódcy otrzymali zadanie prze-

prawienia się na prawy brzeg Wisły w 

celach zwiadowczych. Osadzono ich w 

areszcie gminnym. W rzeczywistości Ste-

fan Rodak zawyżył tu liczbę pojmanych 

Niemców, gdyż faktycznie było ich 

dwóch, o czym sam napisał kilka stron 

dalej w rozdziale pt. Na straży Wisły. Otóż 

rankiem 24 lipca partyzanci z Zastowa 

Polanowskiego otrzymali informację, że 

po Wiśle w celach zwiadowczych krążą 

dwie łodzie niemieckie, każda z dwuoso-

bową obsadą. Postanowiono wziąć ich do 

niewoli. W tym celu 12 partyzantów wsia-

dło na trzy łodzie i udając rybaków skie-

rowało się w  ich kierunku. Jedna łódź 
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niemiecka zdołała szybko odpłynąć, zaś 

załogę drugiej poprzez skierowanie na nią 

broni zmuszono do poddania się. Jak 

twierdzi pan Władysław Przepiórka z 

Kłodnicy (członek BCh, rocznik 1920), 

tych pojmanych Niemców przez kilka dni 

przetrzymywano w murowanym magazy-

nie u Stanisława Kramka w Kłodnicy, zaś 

dwóch innych zatrzymanych pod Karczmi-

skami – w komórce u Stanisława Drą-

ga,100 metrów dalej. 

Nie wiadomo, jak funkcjonowała 

łączność pomiędzy wycofującymi się od-

działami niemieckimi, znajdującymi się 

jeszcze na prawym brzegu Wisły a do-

wództwem niemieckim z lewego brzegu, 

ale fakt zaginięcia zwiadowców w Zasto-

wie nie może być pominięty przy opisie 

sytuacji, zakończonej tragicznie nie tylko 

dla mieszkańców wioski, ale także dla 

oddziałów BCh i AK biorących udział w 

ostatniej wspólnej akcji partyzanckiej na 

terenie Powiśla. O tej akcji, będącej ostat-

nim akordem zorganizowanej walki zbroj-

nej w czasie II wojny światowej na Powi-

ślu, napiszemy w osobnym artykule. 

 

 
 

Pogrzeb Józefa Kijaka – 27 lipca 1944 r. 

Pierwszy z lewej: Wawrzyniec Woś, dzień później zginął przed kościołem w Wilkowie od wybuchu pocisku 

 

 
 

Pogrzeb  Genowefy Lasoty – 27 lipca 1944 r. 
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A oto, co się działo w samej wsi 

(opis na podstawie ustnych relacji): 

Po dotarciu kolumny niemieckiej 

do Zastowa Karczmiskiego, część żołnie-

rzy skierowała się do wsi w celu poszuki-

wania łodzi, aby przeprawić się na drugą 

stronę Wisły. Jak potwierdzają po latach 

moi rozmówcy, początkowo żołnierze 

niemieccy zachowywali się dość spokojnie 

i nawet w zamian za łodzie oferowali róż-

ne zamienniki rzeczowe. 

Wspomina mieszkanka Zastowa 

Karczmiskiego pani Henryka Wicha, z 

domu Filiks, córka Stanisława i Marii z 

Okoniów: Tamte tragiczne wydarzenia 

pamiętam pomimo, że wówczas miałam 

tylko 6 lat. Wtedy byłam u naszych sąsia-

dów Gizów (Giza Józef i Bronisława z 

domu Kuś – przyp. WM), gdzie na ich 

podwórku  bawiłam się z moją  rówie-

śniczką Felcią i jej starszą siostrą Jasią. 

Na wiejskiej drodze stało bardzo wielu 

mężczyzn. Nagle wszyscy gdzieś się rozbie-

gli. W domu była tylko pani Gizina i jesz-

cze jakaś starsza kobieta, której nie zapa-

miętałam. Po jakimś krótkim czasie na 

podwórko weszło dwóch  żołnierzy nie-

mieckich z karabinami w ręku. Niemiec 

uderzył kolbą karabinu w okno tak mocno, 

że spadły doniczki z kwiatami. Potem wy-

celował karabin w stronę pani Gizinej i 

drugiej kobiety. Zaczął coś krzyczeć i skie-

rował karabin też w naszym kierunku, 

wskazując ręką na stodołę. Kobiety jako 

pierwsze zrozumiały, że Niemiec rozkazuje 

wszystkim wchodzić do stodoły. Otworzył  

wrota i popychał każdą z nas do środka, 

poczym  zamknął stodołę. Nastała cisza, 

nikt nie wiedział, co będzie się dalej działo. 

Zaczęliśmy się coraz bardziej bać. Widząc 

to pani Gizina przytuliła nas do siebie. 

Nagle poczuliśmy swąd, tak jakby coś się 

paliło. Ciężko przestraszone rozglądałyśmy 

się po całej stodole. W pewnej chwili Gizi-

na pierwsza zauważyła ogień na dachu 

stodoły od strony podwórka. Zrozumiały-

śmy, że Niemiec podpalił stodołę. Gizina 

wypuściła nas z objęć i zaczęła nerwowo 

biegać po stodole czegoś szukając. Po 

jakimś czasie w jej rękach zobaczyłam 

chyba motykę. Gizina zaczęła nią kopać 

dół pod tzw. przyciesią w stodole, od tylnej 

strony podwórza. Z dachu najpierw zaczęły 

spadać na nas palące się słomiane wiech-

cie. Trwało to jakiś czas. Później ogień się 

rozprzestrzeniał i zaczęły spadać palące 

się kawałki drewna. Jeden z nich upadł na 

moją prawą nogę i poparzył mnie. Zaczę-

łam płakać z bólu, gdy w pewnym momen-

cie przez łzy zobaczyłam, jak pani Gizina 

popycha do wykopanego dołu najpierw 

najmłodszą swoją córkę, a później starszą. 

Z palącej się stodoły wyczołgałam się 

chyba ostatnia i zaczęłam szybko uciekać 

w tym kierunku, gdzie biegły przede mną  

koleżanki ze swoja matką i tą drugą kobie-

tą. Dopiero po latach zrozumiałam ten 

odruch, że matka ratuje najpierw swoje 

dzieci. Wszystkie miałyśmy dużo szczęścia, 

że po tylnej stronie stodoły nie było Niem-

ców. Prawdopodobnie w tym samym czasie 

na podwórzu moich rodziców omal nie 

doszło do tragedii. Tu wielkie szczęście 

miała także i moja mama. Otóż  u moich 

rodziców wynajmował jedną izbę inżynier, 

który nadzorował sypanie wałów wiśla-

nych. Mieszkał wraz z dorosłą córką, która 

dość dobrze władała językiem niemieckim. 

Zanim Niemcy weszli w nasze obejścia 

gospodarskie, moja mama zdążyła ukryć 

się w ziemiance, która służyła do przecho-

wywania ziemniaków. Dziewczyna nato-

miast ukryła się w mieszkaniu. Niemcy 

weszli do domu i po jakimś czasie wypro-

wadzili z niego przestraszoną dziewczynę. 

Zaczęli ją ciągnąć w kierunku studni, może 

tam chcieli ją zastrzelić. Młoda kobieta 

widocznie szybko zorientowała się w za-

grożeniu i zaczęła mówić po niemiecku, że 

jej ojciec pracuje w niemieckiej firmie przy 

wałach wiślanych. Niemcy po krótkim 

namyśle wypuścili ją. Moja mama siedząc 

w ziemiance słyszała to wszystko, ale nic 

nie rozumiała. Jednak była na tyle zacie-

kawiona, co się dzieję z tą dziewczyną, że 

chciała to zobaczyć i wychyliła  głowę z 

ziemianki. Nagle zauważył ją jeden z 

Niemców i szybko podbiegł w jej stronę z 

karabinem gotowym do strzału. Gdy Nie-

miec stanął nad ziemianką, mama szybko 

wyszła z niej. Nagle złapała  jedną ręką za 

lufę karabinu i zaczęła całować żołnierza 

po rękach. Błagała, by jej nie zabijał. Wte-

dy podeszli inni Niemcy. Jeden z nich zapy-

tał mamę, gdzie jest partyzant? (To pyta-

nie: ,,gdzie jest partyzant?” potwierdzałoby 

wersję, że druga część oddziału niemiec-

kiego wkroczyła do wsi tuż po zakończo-

nej walce z BCh w celu poszukiwania  

partyzantów) Mama pomyślała, że pytają 

ją o męża i  odpowiedziała, że męża już nie 

ma, bo od 3 lat jest wdową (oczywiście 

sprytnie skłamała). Wszystko to Niemcom 

przetłumaczyła dziewczyna i wstawiła się 

za moją mamą. Niemiec opuścił karabin i 

mama zorientowała się, że niebezpieczeń-

stwo już minęło. Nagle zauważyła, że jeden 

z Niemców przygotowuje się do podpala-

nia zabudowań i ponownie zaczęła błagać 

ich, aby nie podpalali jej dobytku. W obro-

nie mamy stanęła także córka inżyniera. 

Niemcy zrezygnowali z wcześniejszych 

swych zamiarów i odeszli dalej. Po krótkiej 

chwili mama zauważyła, że pali się stodoła 

sąsiadów Gizów. Później ogień przeniósł 

się na  pozostałe ich budynki. Tym razem 

była już bezsilna i ogniowy żywioł szybko 

ogarnął także nasze zabudowania. U Gi-

zów i u nas spaliło się wszystko. Gdy na-

stał front, byliśmy jakiś czas w Karczmi-

skach, a później w Chodliku. Po przejściu 

frontu, w drugiej połowie stycznia 1945 

roku wróciliśmy do Zastowa i zamieszkali-

śmy u znajomych, zanim tata nie wybudo-

wał nowego domu. 

  

Zginęli od niemieckich kul w dniu 25 lipca 

1944 r. o godz. 9-ej rano  mieszkańcy 

Zastowa Karczmiskiego: 

1. Józef Kijak – lat 68, syn Łukasza i 

Heleny z Wójcików, żona Pelagia z Sa-

neckich  

2. Henryk Włodarczyk – lat 16, syn Pio-

tra i Marianny z Nowaków 

3. Genowefa Lasota – lat 19, córka Igna-

cego i Katarzyny z Walczyków 

4. Władysława Jakubaszek – lat19, córka 

Jana i Marianny z Kołodziejczyków 

5. Ignacy Jakubaszek – lat 39, syn Jana i 

Marianny z Wosiów, żona Małgorzata z 

Kluziaków (starszy brat przyrodni Włady-

sławy Jakubaszek) 

6. Marianna Kluziak – lat 37, niezamęż-

na, córka Józefa i Anny z Włodarczyków, 

oraz  

7. Jan Rybicki – lat 25, partyzant BCh, 

stolarz z Wólki Polanowskiej, syn Pawła i 

Józefy z Daniszewskich  
 

Późnym, wtorkowym popołu-

dniem 25 lipca 1944 r. ostatni żołnierze 

niemieccy przeprawili się na lewy brzeg 

Wisły. I mogłoby się wydawać, że nie 

będzie już więcej ofiar wśród ludności 

cywilnej  naszego Powiśla. Środa 26 lipca 

była pierwszym i zarazem jedynym spo-

kojnym dniem na Powiślu. I znowu to 

niestety. Następnego dnia pojawiają się 

najpierw patrole sowieckie, a za nimi dość 

liczne zbrojne oddziały wojskowe z czoł-

gami na czele. Rosjanie z marszu nie prze-

kraczają Wisły, ale zmuszają okoliczną 

ludność do przeniesienia się w tzw. bez-

pieczniejsze miejsca, co najmniej w rejon 

Żmijowisk, Wólki Polanowskiej, Rogowa i 

Karczmisk. W miejscu zamieszkania mogli 

pozostać jedynie tzw. dziesiętniki, czyli co 

dziesiąty mieszkaniec, w celu ochrony 

dobytku swojego i sąsiadów. 

Z całą rodziną byliśmy na wysie-

dleniu u Janka Nowaka, naszego kuzyna w 

Szczekarkowie. Miałem wtedy prawie 18 

lat. Pożyczyłem rower, aby pojechać do 

Zastowa Karczmiskiego po część pościeli, 

która tam została. Gdy dojechałem do 

Wilkowa, byli tam Rosjanie, a w pobliżu 

kościoła zastałem kilkoro mieszkańców 

naszej wioski: Kusiową z córką Gienią 

(syn Janek chorował na nogi i pozostał w 
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Zastowie – później dowiedziałem się, że 

tam zginął), Wawrzyńca Wosia i „Filipo-

wą”. Oni też udawali się do Zastowa. W 

pewnym momencie usłyszeliśmy warkot 

samolotów i strzały karabinowe. Chcieli-

śmy się gdzieś schować. Najlepszym miej-

scem w pobliżu była jedna z czterech ka-

pliczek znajdujących się w murowanym 

parkanie kościelnym, ta od strony północ-

nej, od „zastowskiego” wejścia. Ta czwór-

ka wepchnęła się na ścisk, na stojąco do 

tej kapliczki. Ja byłem najmłodszy, więc 

dla mnie nie było już tam miejsca. Obok 

kapliczki rosło duże drzewo, a tuż przy nim 

leżał jeden z wielu dużych kamieni (gdy 

wcześniej letnią porą przychodziłem do 

kościoła to kilka razy siadałem na tym 

kamieniu w trakcie mszy świętej – było 

dużo wiernych i nie wszyscy mieścili się w 

kościele). Byłem tak wcześniej uczony i 

sam już orientowałem się, że jak jest strze-

lanina to najlepiej położyć się na ziemi. I 

schowałem się za ten duży kamień. W pew-

nym momencie nastąpił ogromny huk i 

świst. Po jakimś czasie nastała cisza i 

wyjrzałem zza kamienia. Zobaczyłem w 

ścianie kościoła wielką wyrwę, około 1 

metra, nisko przy samej  ziemi. Obejrzałem 

się do tyłu w kierunku kapliczki. Pierwsze, 

co mi się rzuciło w oczy to zakrwawiona 

ściana kapliczki, a niżej leżące ciała ludzi, 

które krwawiły. Chyba dostałem jakiegoś 

szoku, bo wybiegłem za parkan i uciekłem 

do pobliskiego sadu. Tam upadłem, bo 

znowu spadały małe bombki. Później spo-

tkałem innych mieszkańców Zastowa, któ-

rzy biegli w kierunku tego dużego wybu-

chu. Był tam mój stryj Piotr Włodarczyk, 

pan Dyka oraz mój rówieśnik Dziwiszek. 

Ledwo wykrztusiłem słowa, że tam są za-

krwawieni, zabici. Ten pocisk był wystrze-

lony chyba zza Wisły. Musiał być dużego 

kalibru, skoro zrobił tak dużą dziurę w tak 

grubej ścianie kościoła, a jego odłamki 

śmiertelnie raniły czworo naszych ludzi – 

tak dziś po latach wspomina tamte tragicz-

ne wydarzenia pan Zygmunt Włodarczyk z 

Warszawy, wtedy mieszkaniec Zastowa 

Karczmiskiego. 

 

 

Zginęli od niemieckiego pocisku w dniu 28 

lipca 1944 r. przy kościele w Wilkowie:  

1. Wiktoria Kuś – z Zastowa Karczmi-

skiego, lat 48, z domu Wronikowska z 

Wilkowa, żona Antoniego Kusia  

2. Genowefa Kuś – lat 22, córka  Anto-

niego  i Wiktorii z Wronikowskich  

3. Józefa Wojtalik „Filipowa” – z Zasto-

wa Polanowskiego, lat ok. 60, z domu 

Jasik (z Gniazdkowa – po drugiej stronie 

Wisły), wdowa po Filipie Wojtaliku  

4. Wawrzyniec Woś – z Zastowa Karcz-

miskiego, lat 60, syn Mikołaja i Heleny z 

Czarnotów, mąż Józefy ze Śpiewaków 
 

Zginęli w Zastowie Karczmiskim podczas 

bombardowań niemieckich: 

1. Jan Kuś – lat 26, syn Antoniego i Wik-

torii z Wronikowskich  

2. Jan Tadeusz Mazurkiewicz – lat 26, 

syn  Stanisława i Pauliny z Kusiów (na 

nagrobku zapisano nieprawidłowy wiek) 

3. Antoni Mita – lat 44, syn Franciszka i 

Magdaleny z Wosiów, mąż Rozalii z d. 

Kluziak   

4. Kazimierz Mita – lat 46, syn Błażeja i 

Józefy z Czerwców, mąż Józefy z d. 

Dzierżak   

5. Marcin Filiks – lat 78, syn Jana i Kata-

rzyny z Jakubaszków, mąż Katarzyny z d. 

Boroch 

 

 
 

Zygmunt Włodarczyk – jedyny ocalały, przed 

kapliczką, w której zginęło czworo mieszkańców 

parafii – po prawej widoczne ślady po odłam-

kach pocisków 

 

 
 

Od  lewej: Genowefa Kuś, Genowefa Lasota 

(obie  zginęły), Adela Turska (później Nowak). 

Z tyłu Zygmunt Lasota 

Publikujemy na następnej stronie 

zdjęcia siedmiu nagrobków z wilkow-

skiego cmentarza, które znajdują się kilka 

metrów po prawej stronie od wejścia. Na 

trzech pierwszych nagrobkach jest błędna 

data śmierci. Otóż w dniach 16, 17 i 27 

lipca nie było bombardowań – faktyczne 

bombardowania rozpoczęły się przed po-

łudniem w piątek 28 lipca 1944 r., o czym 

świadczą daty na dwóch następnych 

nagrobkach. Tę datę  potwierdza  także 

Tadeusz Gierczak w swoich wspom-

nieniach W podobwodzie C Armii Kra-

jowej, pisząc: 27 lipca Niemcy nie 

obsadzili  jeszcze tego odcinka frontu. 

Sowieci zaczęli maskować czołgi. Na 

pytanie, dlaczego nie forsują Wisły – 

odpowiadali: „prikazu nie tut”. W piątek – 

28 lipca 1944 roku leżałem na punkcie 

obserwacyjnym we wsi Żmijowiska. 

Rosjanie starali się sforsować Wisłę pod 

Zastowem. Na przeprawę nadlatywały – 

fala za falą – sztukasy i nieustannie 

niszczyły przęsła mostu, układane przez 

sowieckich saperów pod ogniem. Niemcy w 

ciągu jednej nocy skonsolidowali obronę 

na tym odcinku frontu. Na przyczółku 

Gniazdkowskim Rosjanie dziś już mocno 

krwawili. Mówiliśmy im: a przecież 

wczoraj sforsowalibyście Wisłę bez strat. 

Odpowiadali „niczewo, nas mnoho”. 

W przypadku Wawrzyńca Wosia 

data jego śmierci jest wypisana na 

podstawie aktu zgonu nr 49 z 7 kwietnia 

1945 r., w którym świadkowie Piotr 

Cieślak lat 45 i Władysław Kijak lat 33, 

obaj z Zastowa Karczmiskiego podali 

własnie datę 27 lipca, godzinę 7 wie-

czorem. Ostatni zapis w aktach zgonów w 

1944 r. uczyniony został 28 lipca o godz. 9 

rano i dotyczył Jana Rybickiego, 

partyzanta BCh z Wólki, który został 

śmiertelnie ranny w Zastowie Karcz-

miskim w dniu 25 lipca ok. godz. 11-ej w 

czasie walki z Niemcami. Jego pogrzeb 

najprawdopodobniej odbył się 27 lipca, w 

tym samym czasie, co pogrzeby 

mieszkańców Zastowa (najpierw jedna 

wspólna msza święta, potem przemarsz na 

cmentarz i pogrzebanie zmarłych). 

W okresie tzw. „nastuplenia” te-

ren nadwiślański stał się obiektem zmaso-

wanych niemieckich ataków i ostrzałów 

artyleryjskich, a nawet bombardowań 

lotniczych. Wcześniej zdecydowana więk-

szość ludności obydwu Zastowów i innych 

pobliskich miejscowości została zmuszona 

opuścić swoje domostwa aż do połowy 

stycznia następnego roku. Przypomnijmy, 

że podobnie było także w Wilkowie. 

Ksiądz proboszcz Józef Mazurek 28 lipca 

znalazł schronienie w Rogowie u Grzego-

rza Pietrasa, zaś nabożeństwa odprawiał w 



_____________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 3(53), lipiec 2013 ___________________________ 

14 

 

domu państwa Nowaków, rodziców pani 

Janiny Drąg. Na cmentarzu wilkowskim 

oficjalnie, z udziałem księdza po tym ter-

minie nikogo już nie pochowano. Wpisy-

wanie zmarłych do ksiąg metrykalnych 

rozpoczęło się dopiero 29 stycznia 1945 r. 

Po tym terminie zgłaszali się do probosz-

cza mieszkańcy parafii i poświadczali 

często o śmierci najbliższych lub sąsiadów, 

którzy zmarli w tym okresie, kiedy w Wil-

kowie nie było księdza. Na wilkowskim 

cmentarzu jeszcze dziś można znaleźć 

groby zmarłych osób w tamtym okresie, 

których potwierdzenia zgonów nie ma w 

ogóle w aktach metrykalnych. 

Ale czy to są wszystkie ofiary z 

ostatnich dni okupacji niemieckiej na tere-

nie Powiśla i z czasów frontu na Wiśle? 

Dziś, prawie po 70 latach od tamtych wy-

darzeń trudno na jednoznaczną odpowiedź. 

Mimo szczerych chęci, z najważniejszych 

faktów tylko tyle udało mi się ustalić. Z 

upływem czasu świadków tamtych wyda-

rzeń coraz mniej, a i pamięć ludzka też 

przecież zawodna. Mam też świadomość, 

że z różnych względów nie do wszystkich 

świadków udało mi się dotrzeć. Główny 

cel: przywrócić pamięć o zbrodniach nie-

mieckich w Zastowie Polanowskim i Za-

stowie Karczmiskim został osiągnięty. 

Teraz obowiązkiem autora artykułów jest 

zaapelowanie o utrwalenie tej pamięci, co 

niniejszym czynię. 

W przyszłym roku minie już 70 

lat od tamtych tragicznych wydarzeń. 

Wypada mieć nadzieję, że społeczność 

lokalna tych miejscowości nie zapomni o 

tym i w sposób trwały upamiętni tamte 

wydarzenia i ich ofiary, choćby w naj-

prostszej postaci, np. krzyża z tablicą 

informacyjną. Bowiem o naszą historię 

regionalną musimy zadbać my sami. I nie 

wyręczy w tym nas Warszawa, gdzie wła-

dze naszej stolicy nie potrafią nawet  god-

nie zadbać o święte miejsce Reduty Ordo-

na z Powstania Listopadowego, ani tym 

bardziej Unia Europejska. Pamięć o tra-

gicznych latach wojny i okupacji stanowi o 

naszej tożsamości narodowej, więc nie 

dopuśćmy do tego, aby świadomość histo-

ryczną naszą i następnych pokoleń  kształ-

towały zniekształcające prawdę, antypol-

skie filmy kręcone w Niemczech i w samej 

Polsce, jak np. „Pokłosie”, bo pokłosiem 

zaniedbania pamięci może być fałszywy 

obraz z tamtych lat: „Dobrzy Niemcy, źli 

Polacy”. 

Wskazane byłoby też systemowe 

zaangażowanie się i wsparcie gminnych 

władz samorządowych w upamiętnieniu 

tych miejsc i wydarzeń, tym bardziej, że 

opisane zbrodnie niemieckie nie były je-

dynymi na terenie obecnej gminy wilkow-

skiej. Ale o tym w następnych wydaniach 

naszego kwartalnika. 
 

Władysław Mądzik  
Poniatowa/Kłodnica  

 

Bardzo serdecznie dziękuję 

wszystkim wyżej wymienionym za podzie-

lenie się swoimi wspomnieniami, a także 

mieszkańcom Zastowa Karczmiskiego: 

pani Lucynie Kuś (wnuczce Wawrzyńca 

Wosia) za udostępnienie zdjęć z archiwum 

rodzinnego, pani Janinie Kluziak, pani 

Janinie Jezierskiej, pani Alinie Włodar-

czyk z d. Mazur, panu Kazimierzowi Wło-

darczykowi, panu Edwardowi Włodarczy-

kowi, panu Janowi Jakubaszkowi, panu 

Henrykowi Szkole, panu Kazimierzowi 

Lasocie, oraz pani Jadwidze Dyka z d. 

Giza z Puław, panu Henrykowi Lasocie z 

Puław, panu Franciszkowi Wojtalikowi z 

Zastowa Polanowskiego, panu Ryszardowi 

Wronikowskiemu z Wilkowa, panu 

Edwardowi Wesołowskiemu z Kolonii 

Wilków i wszystkim innym za wszelką 

pomoc okazaną przy zbieraniu informacji 

niezbędnych do napisania niniejszego 

artykułu. Dziękuję także ks. Proboszczowi 

Zbigniewowi Szumiło i ks. wikariuszowi 

Marcinowi Szwiecowi za udostępnienie 

parafialnych akt metrykalnych.  

 

       
   

      
                                

    



_____________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 3(53), lipiec 2013 ___________________________ 

15 

 

Wspomnienia o akcji pod Zastowem 
 

Placówka Armii Krajowej w Ka-

zimierzu Dolnym w końcowym okresie 

okupacji niemieckiej pod względem orga-

nizacyjnym wchodziła w skład 15 Pułku 

Piechoty AK – kontynuatora tradycji zna-

nego przed wojną 15 Pułku Piechoty „Wil-

ków” w Dęblinie. W dziejach tej Placówki, 

spośród wydarzeń godnych uwagi, należy 

wymienić akcję pod Zastowem. 

W dniu 25 lipca 1944 r. do do-

wódcy Placówki kpt. Zygmunta Roma-

nowskiego ps. Wola wpłynął meldunek, że 

w pobliskim Zastowie oddział SS przygo-

towujący się do przeprawy przez Wisłę, 

rozpoczął rabunek u mieszkańców tej wsi. 

W tej sytuacji d-ca Placówki zlecił ppor. 

Januszowi Furdalowi (ps. Dębicz) i jego 

plutonowi niezwłocznie wyruszyć z odsie-

czą do tej wsi. Do tego plutonu dołączyło 

się kilku ochotników, a wśród nich: Ma-

rian Wójcikiewicz (ps. Żbik), Bolesław 

Doraczyński (ps.?) oraz ja Tadeusz Ruciń-

ski (ps. Rozchodnik). Liczebność tego 

rozszerzonego oddziału wynosiła około 30 

ludzi uzbrojonych w 1 rkm oraz pistolety 

maszynowe i granaty zrzutowe. Naszej 

sanitariuszce – Hani Bulkównej (ps.?) 

przydzielono wóz konny, na którym znaj-

dowały się zapasy amunicji i materiały 

opatrunkowe. 

Cały oddział wyruszył w godzi-

nach popołudniowych drogą przez Chole-

wiankę, Albrechtówkę oraz wzgórzami 

przez Mięćmierz do Zastowa. Dodać nale-

ży, że wzgórza te wtedy nie były tak poro-

śnięte drzewami i krzewami jak obecnie, 

co sprawiało iż nasz oddział przez przeszło 

godzinę był z pewnością śledzony przez 

niemieckich obserwatorów po drugiej 

stronie Wisły. Na szczęście dla nas nie 

doszło jednak do prób ostrzału przez środ-

ki ogniowe nieprzyjaciela. Po dotarciu do 

Zastowa okazało się, że Niemcy opuścili 

już wieś i schronili się za wałem przeciw-

powodziowym, nieco powyżej ujścia 

rzeczki Chodelki do Wisły, w nadbrzeż-

nym pasie terenu, pośniętym olchami i 

gęstymi zaroślami. Prawdopodobnie, przy-

czyną opuszczenia wsi przez Niemców, 

było zauważenie przez nich nadchodzącej 

odsieczy. 

Nasz oddział, prowadzony przez 

miejscowego przewodnika, dotarł do strefy 

zajmowanej przez niemiecki oddział, zajął 

pozycję wyjściową do natarcia i na prze-

strzeni około 150 metrów rozwinął tyralie-

rę, po czym strzelając dotarł do podnóża 

wału. Następnie po obrzuceniu Niemców 

granatami przeskoczyliśmy grzbiet wału i 

przez dłuższy czas ostrzeliwaliśmy gęste 

zarośla. Gdy okazało się, że ze strony 

nieprzyjaciela nie było odpowiedzi ognio-

wej, można było obejrzeć teren leżący tuż 

za wałem. 

 

 
 

Nagrobek Mariana Wójcikiewicza ps. „Żbik” 

przy kościele  św. Anny w Kazimierzu Dolnym, 

zdjęcie: Władysław Mądzik 
 

W zaroślach zauważyłem chłopa-

ka i dziewczynę, których Niemcy uprowa-

dzili z Zastowa. Dziewczyna prawdopo-

dobnie musiała być gwałcona przez nie-

mieckich żołdaków, o czym świadczył jej 

stan fizyczny i psychiczny, zaś chłopak nie 

omieszkał skorzystać z okazji i po ucieczce 

Niemców obdarł z munduru, bielizny i 

butów zwłoki jednego z nich, poległego 

od  naszego ostrzału. Porzucone części 

wyposażenia świadczyły o pośpiechu 

uchodzących żołnierzy niemieckich a licz-

ne ślady krwi na trawie i liściach krzewów 

dowodziły, że rannych musiało być co 

najmniej kilku. 

Wkrótce rozeszła się wiadomość, 

że kolega Marian Wójcikiewicz został 

ciężko ranny w głowę, trafiony w czasie 

skoku przez wał. Wprawdzie sanitariuszka 

Hania zabezpieczyła ranę opatrunkiem, to 

jednak stan rannego wymagał fachowej 

pomocy lekarskiej, co wiązało się z ko-

niecznością natychmiastowego opuszcze-

nia pola walki. W tej sytuacji zachodzące 

słońce, zmęczenie marszem i natarciem 

oraz przygnębienie wywołane ciężkim 

zranieniem naszego kolegi zmusiło nas do 

zaprzestania dalszej penetracji trudnego 

terenu i opuszczenia miejsca potyczki, 

zwłaszcza, że po odjeździe sanitariuszki z 

rannym kolegą dalsi potencjalni ranni 

byliby pozbawieni nawet tej skromnej 

pomocy medycznej. Dowódca – ppor. 

Furdal zarządził więc wycofanie oddziału 

do pobliskiego Wilkowa. Wkrótce po do-

tarciu do Wilkowa kolega Wójcikie-

wicz zmarł. 

Mimo zmęczenia noc w Wilkowie 

minęła bez snu i wczesnym rankiem, tym 

razem przez Jeziorszczyznę, Czerniawy i 

ulicę Nadrzeczną dotarliśmy do kościoła 

św. Anny, gdzie na noszach złożono zwło-

ki zmarłego Kolegi. Po modlitwie wyszli-

śmy z kościoła i w tym momencie w górną 

część narożnika kościoła trafił i wybuchł 

granat artyleryjski średniego kalibru. Jak 

się później okazało, to zostaliśmy zauwa-

żeni przez niemiecką czujkę, okopaną na 

Górze Trzech Krzyży, która spowodowała 

ostrzał kościoła przez działo zza Wisły. 

Wkrótce przez Doły i pobliski 

wąwóz dotarliśmy do miejsca zakwatero-

wania na Górach I w domu, w miejscu 

gdzie obecnie znajduje się stacja przekaźni

kowa TV. 

Jeśli chodzi o dalsze koleje zwłok 

Kolegi Wójcikiewicza, to przypuszczam, 

że Rodzina Zmarłego ze względu na roz-

poczęty ostrzał miasta, uznała za bezpiecz-

niejsze pochowanie Go obok kościoła św. 

Anny. 

 

Tadeusz Ruciński, Lublin, dnia 

9 czerwca 2002 r. 

(przedruk z internetowej strony 

„Brulionu Kazimierskiego” nr 4 z 2003 r.) 

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

Do stolicy w gumiakach 
 

Nawiązując do artykułu z numeru 

1 z 2013 roku „Powiśla Lubelskiego” o 

100-leciu Banku Spółdzielczego w Kazi-

mierzu Dolnym autorstwa pana Władysła-

wa Mądzika, pragnę przypomnieć historię 

budowy obecnego budynku BS w Kazi-

mierzu Oddział w Wilkowie – NASZEGO 

BANKU . 

Pani Kazimiera Tajer, która była 

pracownikiem BS w Wilkowie od roku 

1962/3 aż do przejścia na emeryturę, udo-

stępniła kilka zdjęć i dała się nakłonić do 

wspomnień dotyczących historii budowy 

budynku banku. 

W latach 1960/61 rozpoczęto bu-

dowę budynku przeznaczonego na działal-

ność bankową. Ówczesny prezes Zarządu 

pan Jan(?) Szałas krótko pełnił swoja 
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funkcję, bo po roku zmarł, zostawiając 

rozpoczętą budowę. 

Członkowie Rady Nadzorczej po-

stawili sobie za punkt honoru dokończenie 

budowy, ale nie mogli zgromadzić po-

trzebnych funduszy. Przewodniczący Rady 

pan Jan Sochaj z Polanówki, był człowie-

kiem nie bojącym się wyzwań. Jego de-

terminacja, jak wspomina pani Tajer, była 

ogromna. 

Nie mogąc zdobyć funduszy w 

województwie udał się do ministerstwa w 

stolicy (jak wspominają pracownice banku 

pojechał do Warszawy w gumiakach!). Z 

Narodowego Funduszu Rozbudowy Stoli-

cy uzyskał sumę 10 000 złotych, która 

wystarczyła na dokończenie budowy ban-

ku w Wilkowie. Była to transakcja wiąza-

na. Zarząd  banku miał zapewnić mieszka-

nie, podejmującemu pracę lekarzowi Ja-

nowi Gizie, który z pracą lekarza podjął 

trud budowy budynku Spółdzielni Zdro-

wia. 

Pani Tajer wspomina, iż oprócz 

pana Sochaja, członkami Rady, którzy 

zapałem dorównywali przewodniczącemu 

byli: Władysław Wicha ze Szczekarkowa, 

Władysław Filiks z Zastowa Karczmiskie-

go, Ryszard Wronikowski z Wilkowa, 

Edward Mazurkiewicz z Zastowa Karcz-

miskiego. Pani Kazimiera wspomina iż 

pracę rozpoczęła w 1963/3 r. na stanowi-

sku likwidatora, potem była starszym in-

spektorem do spraw kredytów, a potem 

pełniła funkcję kierownika sekcji kredyto-

wej. Pracowali w banku z panią Tajer w 

latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-

tych m.in.: Czesława Piątek, Jadwiga Zło-

tucha, Alina Czapla, Stanisław Kaszlikow-

ski, Józef Turski, Krystyna Adrianek, Ma-

ria Boroch, Barbara Król, Piotr Piątek. 

Zdjęcia z prywatnego albumu Pa-

ni Kazimiery Tajer przedstawiają pracow-

ników Banku Spółdzielczego w Wilkowie 

z połowy lat siedemdziesiątych. Zwraca 

uwagę stanowisko kierownika sekcji kre-

dytowej sprzed epoki komputerów: z 

drewnianymi liczydłami. 

Pani Kazimiera Tajer w roku 1982 

przeszła na emeryturę.  

Dziękuję za udostępnienie zdjęć i 

przypomnienie zapomnianych faktów z 

historii NASZEGO BANKU. 

 

Grażyna Jarska  

 

 
 

Przed budynkiem, rok 1975. Wszyscy pracownicy, w środku w kapeluszu 

p. Kazimiera Tajer obok Maria Boroch, u góry od lewej: Krystyna Ad-

rianek, Czesława Piątek, Stanisław Kaszlikowski, Jadwiga Złotucha, 

Teresa Posielska, Jadwiga Kaszlikowska 
 

 
 

W pracy na stanowisku sekcji kredytowej, 1975 rok. Kierownik sekcji 

kredytowej Kazimiera Tajer – w środku.  

Po prawej Henryka Rybak, po lewej Jadwiga Złotucha 

 
 

Przed budynkiem banku 1975 r. Od lewej siedzi  Maria Kulig, stoją: Emilia Janicka, Stanisław Kaszlikowski, Danuta Borkowska, Jadwiga Złotucha, 

Krzysztof Kania, Alina Czapla, Henryka Rybak. Poniżej: Krystyna Adrianek i Kazimiera Tajer  
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Zjazd Rodziny Danielewiczów 
 

 
 

Uczestnicy Zjazdu Rodziny Danielewiczów pod kapliczką w Winnicy Pańska Góra w Podgórzu 
 

Budowanie pamięci rodzinnej zaw-

sze znajdowało poparcie Regionalnego 

Towarzystwa Powiślan i często użyczali-

śmy łamów na takie informacje. W „Powi-

ślu Lubelskim” nr 3 z 2005 r. ukazał się na 

przykład Zjazd rodziny Władysława Kle-

niewskiego autorstwa Wandy Marczew-

skiej z Rudy pod Opolem. 

W dniach 20-21 lipca br. odbył się 

w Poniatowej i w Podgórzu inny zjazd – 

Zjazd Rodziny Danielewiczów herbu Rola. 

Pochodzą z Litwy, ich przodek Daniel do 

herbu Rola został przyjęty na zjeździe w 

Horodle w 1413 rok. Na przełomie XVII i 

XVIII wieku sprzedali majątek Stokliszki 

w Trockiem i przenieśli się w Sieradzkie, 

by pod koniec wieku XIX znaleźć się w 

Łodzi a następnie, częściowo, w Warsza-

wie. Msza święta w naszym wilkowskim 

kościele w intencji rodziny Danielewiczów 

odprawiona była dokładnie w dniu św. 

Daniela (niedziela, 21 lipca). Zjazd skupił 

40 osób z Polski, Norwegii i Anglii. To 

tylko gałąź potomków Józefa Danielewi-

cza (1832-1909), „strażnika leśnego” w 

Sieradzkiem i jego czworga (z dziesięcior-

ga, bo tylko czwórka miała następców), 

dzieci. W całej rodzinie dominowały i 

dominują zainteresowania naturą (leśnic-

two, ogrodnictwo, produkcja nasion), sztu-

ką (muzyka, architektura, malarstwo) ale 

też działalnością społeczną. 

 

 
 

Okładka okolicznościowej broszury  

Zjazdu Rodziny Danielewiczów 

 

Wydawać by się mogło, że Danie-

lewiczowie są związani z Powiślem od 

niedawna. Znany powszechnie Witold 

Danielewicz (prawnuk Józefa) z żoną 

Danutą dopiero od 1975 roku prowadzą 

sławny zespół dziecięcy Scholares Minores 

pro Musica Antiqua (w Poniatowej), 

mieszkają w Wolicy Kolonii koło Głuska, 

gmina Karczmiska. Iwona Danielewicz-

Włodarczyk (prawnuczka Józefa) z piszą-

cym te słowa, zaledwie od 1986 roku są 

właścicielami ziemi i domu w Podgórzu a 

od kilkunastu lat uprawiają tam także 

Winnicę Pańska Góra. Dziadkowie Witol-

da i Iwony byli braćmi. Ojciec Iwony – 

Wojciech Danielewicz, podporucznik AK, 

był kierownikiem Działu Eksportu i Im-

portu Centrali Handlu Zagranicznego „Ro-

limpex”, dla którego zioła dostarczał za-

kład w Szczekarkowie i z zakładem w 

Szczekarkowie współpracował. Ale gdy 

przyjrzymy się bliżej dziejom tej gałęzi 

rodziny Danielewiczów okazuje się, że ich 

związki z Powiślem są o wiele starsze. Bo 

zdobywca drugiego miejsca konkursie na 

kościół w Zagłobie (1906 rok, wyprzedził 

go tylko Kazimierz Skórewicz, zob. „Po-

wiśle Lubelskie” nr 4/23 z 2007 r.) to ar-

chitekt Tadeusz Szanior (1877-1969, ma 

swój biogram w Polskim Słowniku Biogra-

ficznym),), brat babki Iwony Danielewicz – 

Marii Szanior. Z rodziną Szaniorów zwią-

zany jest jeszcze jedna ważna dla Powiśla 

postać – Edmund Jankowski (1849-1938), 

współpracujący z Kleniewskimi, często tu 

przebywający i propagujący sady i uprawę 

winorośli w dolinie Wisły środkowej, 

szczególnie na Powiślu. Pozostawił kilka 

tekstów poświęconych uprawie powiślań-

skiej wikliny i drzew owocowych (zob. 
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„Powiśle Lubelskie” nr 1/14, 2/15 i nr 6/19 

z 2006 r., jego nazwisko pojawia się często 

w indeksach naszego kwartalnika). Ed-

mund Jankowski (1849-1938) ożenił się z 

ciotką Marii Szanior czyli z ciotką babki 

Iwony Danielewicz-Włodarczyk.  

 

 
 

Ksiądz dr Jan Mauersberger (1877-1942) 
 

Rodziny Szaniorów i Danielewi-

czów (babka Maria Szanior była żoną 

Leona Danielewicza (1878-1970) – dyrek-

tora i projektanta wielu warszawskich 

parków) w XIX i XX wieku tworzyły 

jeden ze znaczniejszych ośrodków życia 

kulturalnego Warszawy. Dlatego nie dziwi, 

że we Wspomnieniach Marii Kleniewskiej 

poza często spotykanym Edmundem Jan-

kowskim znajdujemy jeszcze księdza dra 

Jana Mauersbergera (1877-1942, także 

posiada biogram w PSB) harcmistrza Rze-

czypospolitej, naczelnego kapelana Związ-

ku Harcerstwa Polskiego i Szarych Szere-

gów, dziekana Wojska Polskiego, po-

śmiertnie odznaczonego przez Prezydenta 

RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wiel-

kim Orderu Odrodzenia Polski. Kle-

niewska blisko współpracowała z Mauers-

bergerem organizując obozy harcerskie w 

Kluczkowicach i na Powiślu. Siostra księ-

dza Mauersbergera – Maria wyszła za mąż 

za stryjecznego brata Leona – Aleksandra 

Danielewicza. Leon był nawet na ich ślu-

bie świadkiem. 

Ale nie tylko z Powiślem byli zwią-

zani Szaniorowie, ale także z najbliższą 

okolicą. Znany społecznik Nałęczowa – 

Gustaw Malewski (1875-1937) to mąż 

żony siostry Marii z Szaniorów Danielewi-

czowej – Anieli. Jego brat Bronisław (po-

seł do I Dumy i na Sejm Ustawodawczy) 

był także zasłużonym działaczem społecz-

nym w Nałęczowie. 

Spotkania uczestników Zjazdu Ro-

dziny Danielewiczów odbywały się w 

Poniatowej, Wolicy Kolonii i w Podgórzu. 

Przebiegały w niezwykle serdecznej at-

mosferze. Specjalne pozdrowienia przysła-

li kuzyni z Australii. Z okazji zjazdu przy-

gotowano specjalną, 32-stronicową, barw-

ną, bogato ilustrowaną broszurę przedsta-

wiającą historię Danielewiczów herbu 

Rola. Ale w planach jest druk większej, 

książkowej publikacji zbierającej wszyst-

kie dostępne informacje o Danielewiczach 

pieczętujących się Rolą. Zorganizowano 

też pokaz rodzinnych pamiątek; u jednej z 

rodzin odnalazł się najstarszy wizerunek 

tej gałęzi Danielewiczów: olejny portret z 

około 1820 roku Rocha Danielewicza (ur. 

w 1793 roku w Piotrkowie), szasera 4 

pułku strzelców konnych Królestwa Kon-

gresowego a po Powstaniu Listopadowym 

leśnika lasów rządowych.  

Zestawiając dzieje rodziny łatwo 

można dostrzec, że współczesne zaintere-

sowania członków familii Danielewiczów 

zamieszkujących Powiśle kontynuują tra-

dycje rodzinne (muzyka, malarstwo, upra-

wa winorośli, działalność społeczna). Od 

lipcowego Zjazdu Rodziny Danielewiczów 

związki Danielewiczów z Powiślem stały 

się jeszcze silniejsze. 
 

Wojciech Włodarczyk 

 

 
 

Organizatorzy Zjazdu Rodziny Danielewiczów, od lewej: Witold i Danuta Danielewiczowie (Kolonia Wolica), Iwona Danielewicz-Włodarczyk  

 (Podgórz), Hubert Kwiatkowski (Radom), Witold Czajkowski (Oslo) i Wojciech Włodarczyk (Podgórz). Fotografował Piotr Niemyjski – zięć Iwony 

Danielewicz-Włodarczyk 
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Konstanty Danielewicz,  

powiernik Zygmunta Krasińskiego 

 

Przy okazji wyżej opisanego Zjazdu 

Rodziny Danielewiczów warto przypo-

mnieć innego przedstawiciela tego nazwi-

ska (ale też innego herbu, bo pieczętował 

się Ostoją, a nie Rolą; Danielewicze ostoj-

czycy notowani są później, bo od połowy 

XV wieku) związanego przelotnie z Powi-

ślem lubelskim i specjalnie z Opolem. 

Chodzi o doktora Danielewicza z początku 

XIX wieku i szczególnie jego syna Kon-

stantego (ma swój biogram w PSB). 

Danielewicz herbu Ostoja, niezna-

nego imienia, był zrazu lekarzem w Białej-

cerkwi (niestety nie odnotowuje go Piotr 

Szarejko w swoim monumentalnym wielo-

tomowym Słowniku lekarzy polskich XIX 

wieku, Warszawa 1991-2001) a następnie 

w Opolu lubelskim. W Białejcerkwi w 

1809 roku urodził się jego syn Konstanty. 

Młody Konstanty początkowo uczył się „w 

szkołach lubelskich”, zapewne wtedy gdy 

jego ojciec praktykował w Opolu, by w 

latach 1827-1830 studiować na Uniwersy-

tecie Warszawskim. Tam poznał Zygmun-

ta Krasińskiego, który studiował na Uni-

wersytecie przez dwa lata od 1827 roku. 

Został przyjacielem i powiernikiem poety. 

Brał udział w Powstaniu Listopadowym, 

był ranny pod Ostrołęką.  

Początkowo pisał poezje (drukowa-

ne w „Pamiętniku dla Płci Pięknej”, 1830), 

później zajął się filozofią, był zwolenni-

kiem Hegla (rozprawy w „Bibljotece War-

szawskiej“ 1842-4). Był bardzo muzykal-

ny. Towarzyszył Krasińskiemu w jego 

podróżach po Europie. Poeta w Niedokoń-

czonym poemacie przedstawił go pod po-

stacią Aligiera. Zmarł 27 marca 1842 w 

Monachium. Zygmunt Krasiński poświęcił 

mu wiersz: Fryburg po śmierci Konstante-

go Danielewicza. 

W liście do Delfiny Potockiej z 18-

21 sierpnia 1843 r. (z Opinogóry), Krasiń-

ski pisał: Cmentarz ten [w Opinogórze] 

leży na wzgórzu, otoczony parkanem z 

sztachetów, po lewej stoi za nim kaplica i 

w niej grób matki mojej, w grobie trumna 

jej zawieszona jak lampa na łańcuchach w 

sklepienia lochu wpojonych, po prawej 

domek wśród gęstych drzew, domek, w 

którym mieszkał przed 5-ciu laty, kiedy raz 

tu ostatni był, Konstanty [Danielewicz]. 

Stamtąd zawsze wieczorem słychać było na 

niwy i ogród cały dźwięk fortepianu jego, 

teraz cicho. Ta kaplica, ten cmentarz, ten 

dom, trzy rzeczy różne, a jednak z nich 

jeden grób! Tylko Konstanty w Munich, śpi 

daleko stąd, ale gdy na dom ten spojrzę, 

zda mi się,  że on tam, że siedzi u fortepia-

nu i wnet że odezwą się klawisze. 
 

 Wojciech Włodarczyk 

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

Niecodzienna wizyta kombatantów 
        

W sobotnie przedpołudnie 22 

czerwca br. wilkowski kościół parafialny 

stał się miejscem spotkania środowiska 

kombatantów walk niepodległościowych z 

czasów II wojny światowej i z powojen-

nym reżimem komunistycznym. A stało się 

to za przyczyną zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie 

„Wolność i Niezawisłość” XIII Rajdu 

Pamięci w 150-rocznicę działań Powstania 

Styczniowego w rejonie środkowej Wisły. 

Trasa rajdu: Wilków – Kamień – Piotrawin 

– Opole Lubelskie – Chodel – Poniatowa. 

Otóż poczet sztandarowy stowarzyszenia z 

Poniatowej brał udział w naszych stycz-

niowych uroczystościach odsłonięcia tabli-

cy upamiętniającej naszego księdza-

powstańca Józefa Błażowskiego z okazji 

150-tej rocznicy wybuchu Powstania 

Styczniowego. Ponieważ rok 2013 jest 

obchodzony jako rok Powstania Stycznio-

wego, organizatorzy corocznych rajdów 

szlakiem miejsc pamięci narodowej w tym 

roku wybrali dwie trasy związane z po-

wstaniem. Należy dodać, że celem rajdów 

jest nie tylko zapoznanie się z miejscami 

pamięci narodowej, ale także integracja 

środowiska patriotycznego skupionego 

wokół niepodległościowych organizacji 

Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i 

Niezawisłość”. Wcześniej komandor rajdu, 

pan Edward Stanek z Poniatowej jako 

miejsce zbiórki pierwszego rajdu zapropo-

nował Wilków (drugi rajd odbędzie się w 

połowie sierpnia na trasie Urzędów – 

Chruślina). Propozycję tę przekazaną 

wstępnie przez autora jako przedstawiciela 

Regionalnego Towarzystwa Powiślan, 

pozytywnie zaakceptował ks. proboszcz 

Zbigniew Szumiło. 

 

 
 

Poczet sztandarowy z Wąwolnicy, 

na pierwszym planie mjr Antoni Matuszewski. 

Fotografował Tadeusz Malec 
 

Zdecydowana większość uczest-

ników rajdu dotarła do Wilkowa własnym 

transportem samochodowym wraz ze swo-

imi rodzinami, znajomymi i sympatykami 

stowarzyszenia. Na parkingach przed ko-

ściołem dało się zauważyć rejestracje sa-

mochodowe m.in. ze Stalowej Woli, 

Chełma, Hrubieszowa, Bełżyc, Kraśnika, 

ale najwięcej było z Lublina i powiatu 

opolskiego. Autokar z Lublina przywiózł 

także delegację młodzieży z Lublina i 

Wrocławia oraz uczestników z Gdańska 

(obecny m.in. ppłk Józef Woźniak). Wg 

organizatorów, w rajdzie wzięło udział ok. 

150 uczestników. Rajd rozpoczął się uro-

czystą mszą świętą w wilkowskim koście-

le, koncelebrowaną przez trzech kapłanów: 

kapelana WiN, księdza Leona Pietronia z 

Lublina, księdza Tomasza Lewniewskiego, 

proboszcza z Kazimierza Dolnego i księ-

dza proboszcza Zbigniewa Szumiło. 

We mszy świętej oprócz władz 

zrzeszenia uczestniczyli także znani na 

Lubelszczyźnie członkowie zbrojnego 

ruchu oporu: „zaporczycy” mjr Marian 

Pawełczak ps. „Morwa” – najbliższy żyją-

cy współtowarzysz „Zapory”, a obec-

nie najwyższy stopniem, przewodnik śro-

dowiska „zaporczyków” – żołnierzy po 

Hieronimie Dekutowskim, kpt. Zbigniew 

Matysiak „Kowboj” z Lublina i kpt. Stani-

sław Gajewski „Mały” z Urzędowa oraz 

ułan mjr Antoni Matuszewski z Wąwolni-

cy – sędziwy kombatant AK i NSZ (Naro-

dowych Sił Zbrojnych). Widok weteranów 

walk z tamtego okresu w ławach wilkow-

skiego kościoła to naprawdę ujmujące 

przeżycie, zwłaszcza, że po prawie 70 
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latach od zakończenia wojny żyjących, 

aktywnych uczestników tamtych wydarzeń 

jest już z roku na rok coraz mniej. Tym 

bardziej wzruszającym momentem było 

powitanie przez organizatorów rajdu pana 

Adama Brońskiego, syna słynnego „Usko-

ka” Zdzisława Brońskiego i pana Marka 

Franczaka, syna „Lalka” Józefa Franczaka 

– ostatniego partyzanta powojennej Polski. 

Wśród zaproszonych gości za-

uważyłem także panią dr Ewę Kurek z 

Lublina – historyka, reżysera filmów do-

kumentalnych i autorkę wielu pozycji 

książkowych z zakresu historii antynie-

mieckiego i antykomunistycznego pod-

ziemia, zwłaszcza kilkutomowych dziejów 

„zaporczyków”, odznaczoną Międzynaro-

dową Nagrodą „Serce dla Serc” za budo-

wanie pomostów pomiędzy Polakami i 

Żydami. Obecni byli także przedstawiciele 

władz samorządowych z Lublina, Ponia-

towej, Opola Lub. oraz poczet sztandaro-

wy z Wąwolnicy i dwa z Poniatowej. 

Po zakończeniu mszy św. autor, 

reprezentując Regionalne Towarzystwo 

Powiślan, w ramach programowej sesji 

historycznej omówił w krótkim zarysie 

rolę duchowieństwa w Powstaniu Stycz-

niowym i przedstawił sylwetkę  księdza 

Józefa Błażowskiego. W imieniu RTP 

zaprosił też gości na wrześniowe uroczy-

stości religijno-patriotyczne (15 września, 

godz.12.00) związane z 70-tą rocznicą 

śmierci kapitana Mikołaja Komarewicza, 

pochowanego na wilkowskim cmentarzu. 

Uczestnicy rajdu otrzymali przedruk arty-

kułu Kalendarium Powstania Styczniowe-

go na Powiślu autorstwa pana Wojciecha 

Włodarczyka, prezesa RTP, ze stycznio-

wego kwartalnika „Powiśle Lubelskie”. 

Następnie senator Stanisław Go-

gacz z Lublina w imieniu klubu parlamen-

tarnego Prawa i Sprawiedliwości złożył 

wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętnia-

jącą księdza-powstańca Józefa Błażow-

skiego. 

Uroczystość w wilkowskim ko-

ściele zakończyła się wspólnym odśpiewa-

niem wielce wzruszającej pieśni z czasów 

Powstania Listopadowego „Bywaj dziew-

czę zdrowe”. 

Po zakończeniu wilkowskich uro-

czystości, zanim niecodzienni goście wy-

jechali w dalszą trasę rajdu, jeszcze przez 

kilkanaście minut trwały wzajemne powi-

tania i towarzyskie  dyskusje. 

                                         

Władysław Mądzik   

Poniatowa/Kłodnica 

 
 

 
 

Przed rozpoczęciem uroczystości. Od lewej: Władysław Mądzik, senator 

Stanisław Gogacz, ksiądz proboszcz Zbigniew Szumiło i - na pierwszym 

planie – kapitan Zbigniew Matysiak „Kowboj” 

Fotografował: Tadeusz Malec - Hrubieszów 

 
 

Drugi z lewej: mjr Marian Pawełczak „Morwa”  

Fotografował Tadeusz Malec - Hrubieszów 

 
 

 
 

W pierwszym rzędzie drugi od prawej senator Stanisław Gogacz. 

Fotografował Tadeusz Malec – Hrubieszów 

 
 

 
 

Od lewej: ksiądz Tomasz Lewniewski, ks. Zbigniew Szumiło i głoszący 

homilię ks. kapelan Leon Pietroń. Fotografował Władysław Mądzik 
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Jubilaci – ludzie codziennego trudu 
 

W ciągu ostatnich lat prezentowa-

liśmy w „Powiślu Lubelskim” sylwetki par 

małżeńskich z gminy w Wilkowie, które 

wspólnie przeżyły 50 lat i świętowały złote 

gody. 

 Z inicjatywy Wójta Grzegorza 

Teresińskiego w 2012 roku odbyło się 

spotkanie par małżeńskich, które wspólnie 

przeżyły pół wieku i więcej. Podczas tej 

uroczystości władze gminy wręczyły sza-

cownym Jubilatom honorowe odznaczenia 

i kwiaty. Spotkanie miało bardzo podnio-

sły i wzruszający charakter. Medale za 

długoletnie pożycie małżeńskie wręczono 

ponad 70 parom. Pragnąc wyrazić szacu-

nek i wdzięczność za ich codzienny trud w 

kolejnych numerach naszego pisma bę-

dziemy prezentowali ich sylwetki. Jubilaci 

– ludzie codziennego trudu. Dziś przed-

stawiamy jubilatów ze Żmijowisk. 

Państwo Krystyna i Zdzisław 

Kania zawarli związek małżeński 23 paź-

dziernika 1952 roku w kościele w Zagłobie 

i przeżyli już wspólnie ponad 60 lat. Oby-

dwoje pochodzą z rodzin chłopskich. Pani 

Krystyna z domu Śmiech urodziła się 16 

kwietnia 1931 roku w Żmijowiskach. Jej 

rodzice uprawiali zboża, ziemniaki i ho-

dowali zwierzęta gospodarskie. Pan Zdzi-

sław Kania urodził się 1 marca 1927 roku 

w Szczekarkowie w rodzinie rolniczej, 

która oprócz tradycyjnych upraw, posiada-

ła sad jabłoniowy. Młode małżeństwo 

zamieszkało w Żmijowiskach. Prowadzili 

wspólną gospodarkę z rodzicami. Pan 

Zdzisław oprócz pracy w gospodarstwie 

pracował jako magazynier w pobliskim 

Zakładzie Owocowo-Warzywnym w Za-

głobie. Pani Krystyna zajmowała się do-

mem i wykonywała wiele prac gospodar-

skich a było ich niemało na 5 hektarach 

ziemi. Mimo licznych obowiązków znaj-

dowała czas na próby i występy Zespołu 

Śpiewaczego, który uświetniał lokalne i 

gminne uroczystości. Pani Krystyna za-

chowała do dzisiaj w świetnym stanie 

strój, który nosiła w zespole. 

Pan Zdzisław po przejściu na 

emeryturę wspólnie z synami prowadzi 

gospodarstwo, ma plantację chmielu. 

Wspólnie z żoną pracują w gospodarstwie 

na ile pozwalają siły i zdrowie. Państwo 

Krystyna i Zdzisław  Kania dochowali się 

dwojga dzieci, trojga wnucząt i prawnuka. 

Syn gospodarzy z rodzicami, a córka zało-

żyła własną działalność gospodarczą. Cór-

ka i wnuki często odwiedzają dziadków, 

którzy uczestniczą we wszystkich ważnych 

wydarzeniach rodzinnych.  

Jubilaci byli na uroczystości, pod-

czas której wójt Grzegorz Teresiński wrę-

czył im medal za długoletnie pożycie mał-

żeńskie. Córka, która pełni funkcję Radnej 

Rady Gminy, osobiście gratulowała wzru-

szonym Rodzicom. Pomogła mi także 

przygotować powyższy tekst. 

 

 

Grażyna Jarska 

 

 
 

Wójt Grzegorz Teresiński wręcza medal za długoletnie pożycie małżeń-

skie państwu Krystynie i Zdzisławowi Kani. W głębi przewodniczący 

Rady Gminy Cezary Kuś 

 
 

Krystyna i Zdzisław Kania, zdjęcie ślubne z 1952 roku 

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

LKS „Wilki” Wilków – historia i dzień dzisiejszy 
 

Prawdziwa ligowa piłka nożna 

zawitała do Wilkowa w 1992 roku. Po 

zakończeniu rozgrywek ligowych sezonu 

1991/1992 LZS Jaworzanka Rogów zawie-

sił swą działalność. Przygodę ze sportem 

zakończył również LZS Wólka Polanow-

ska. Było wielu młodych piłkarzy, którzy 

chcieli dalej grać w piłkę nożną. Byli też i 

inni, których ciągnęło do sportowej przy-

gody z „kopaną”. Z inicjatywy ówczesne-

go dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wilkowie Wojciecha Jastrzębskiego i 

pod patronatem tego ośrodka oraz grupy 

miłośników sportu powstał Ludowy Zespół 

Sportowy „Chodelka” Wilków. Pierwszym 

prezesem został Paweł Kobiałka, a w za-

rządzie byli również Jarosław Lasota, 

Marek Daczka i Stanisław Urbanek. Jesie-

nią 1992 r. drużynę piłkarską zgłoszono do 

rozgrywek klasy B. 

W Wilkowie nie było wtedy jesz-

cze boiska piłkarskiego, więc mecze w roli 

gospodarza piłkarze Chodelki rozgrywali 

w Karczmiskach. W 1995 r. powstało 

boisko przy szkole podstawowej  i wiosną 

następnego roku piłkarze z Wilkowa mogli 

rozgrywać mecze na swoim boisku. W 

pamięci wielu kibiców pozostanie pierw-

szy mecz rozgrywany w Wilkowie 4 listo-

pada 1995 r. z Bobrami Karczmiska, wy-

grany przez naszych piłkarzy 5:1. 

Sezon piłkarski 1995/96 był bar-

dzo udany – drużyna „Chodelki” zajęła 

drugie miejsce w swojej grupie i po bara-

żach z „Sokołem” Łęczna i LZS Rokitno, 

zdobyła upragniony awans do A-klasy. 

Zmieniono też wtedy nazwę klubu na Lu-

dowy Klub Sportowy „Wilki” Wilków. W 

tych latach prezesem klubu był Marek 

Daczka, później Stanisław Urbanek. Obec-

nie prezesem jest Wojciech Jodłowski. W 

zarządzie klubu aktywnie działał w tym 
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czasie także Jan Gil. Wilkowska drużyna 

stanowiła wtedy zgrany kolektyw, a spor-

tową ambicją piłkarze nadrabiali braki w 

ligowym doświadczeniu. Po roku gry w A-

klasie przyszedł kolejny sukces, awans do 

klasy wojewódzkiej. 

 

 
 

LKS Wilki po wygranym 7:0 meczu A-klasy z Arką Krzczonów wiosną 1997 r. Górny rząd od lewej: Stanisław Urbanek, Arkadiusz Drąg, Janusz 

Stateczny, Cezary Grądziel, Paweł Chodoła, Jan Gil, Tomasz Kawałek, Piotr Hajduk, Robert Jantoń, Henryk Pawłowski. 

Dolny rząd od lewej: Tomasz Piątek, Piotr Złotucha, Paweł Całka, Grzegorz Rożek, Zbigniew Sanecki, Mariusz Chaber, Mariusz Sierpień.  

W drużynie grali także: Krzysztof  Barański, Rafał Dobraczyński, Dariusz Pętek, Grzegorz Szałas, Zbigniew Szałas. 
 

Drużynę wspierali liczną obecno-

ścią i gorącym dopingiem wierni kibice 

wilkowskiej drużyny. Po awansie do klasy 

wojewódzkiej kupili oni piłkarzom kilka 

piłek do gry i ufundowali  pamiątkowy 

puchar, który jest wyrazem wdzięczności 

za sportowe emocje i podziękowaniem za 

ambicję i sportową walkę.  

 

 
 

Drużyna „Wilków” grała ze 

zmiennym szczęściem także w Pucharze 

Polski, w którym największy sukces osią-

gnęła w 1997 r., kiedy to doszła do IV 

rundy PP szczebla wojewódzkiego i odpa-

dła po porażce ze Świdniczanką 2:3. Także 

ze zmiennym szczęściem grali piłkarze z 

Wilkowa w rozgrywkach klasy wojewódz-

kiej i po reformie rozgrywek w 1998 r. 

zespół grał w A-klasie. 

W tym samym roku wybudowano 

pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Było 

to możliwe dzięki przychylności władz 

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłop-

ska, która przekazała teren pod jego budo-

wę.  

W 2006 r. w wilkowskim klubie 

pod okiem Grzegorza Starczynowskiego 

zaczęły trenować i grać w piłkę nożną… 

dziewczęta. Sukcesy przyszły dość szybko 

i już w 2009 r. drużyna dziewcząt młod-

szych (grupa wiekowa 10-11 lat) wygrała 

wojewódzkie eliminacje Pucharu Orange 

Cup im. Marka Wielgusa i awansowała do 

finałów ogólnopolskich tych rozgrywek. 

W turnieju finałowym rozegranym w Za-

mościu zajęły drugie miejsce, przegrywa-

jąc w finale z drużyną „Pragi” z Warsza-

wy. W nagrodę nasze dziewczęta  dostąpi-

ły zaszczytu uroczystego wprowadzenia z 

szatni na boisko Stadionu Śląskiego w 

Chorzowie Reprezentacji Narodowej Pol-

ski przed meczem eliminacyjnym do Mi-

strzostw Świata Polska–Słowacja 14 paź-

dziernika 2009 roku.  
 

 
 

Klubowa sala tradycji. Foto: Andrzej Sikora 
 

Przed trzema laty przyszły pa-

miętne majowe i czerwcowe dni 2010 roku 

i powódź przeszkodziła w dynamicznej 

działalności wilkowskiego klubu. Woda 

zniszczyła jego bazę sportową, a drużyny 

wycofały się z ligowych rozgrywek. Jesie-

nią 2010 r. działalność klubu zaczęła wra-

cać do normalności i piłkarze oraz piłkarki 

wilkowskiego klubu przystąpili ponownie 

do rozgrywek, chociaż własne boisko w 

dalszym ciągu nie nadawało się do gry. 

Dzięki ogromnemu wsparciu ludzi dobrej 

woli – czasami nawet z odległych stron 

Polski przystąpiono do odbudowy pawilo-

nu klubowego. Dziś w odnowionym bu-
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dynku jest m.in. świetlica, siłownia i klu-

bowa salka tradycji, a w niej wiele pamią-

tek i pucharów, które sportowcy z Wilko-

wa zdobyli przez te 21 lat istnienia klubu. 

Obecnie drużyna piłkarzy treno-

wana przez Jacka Banasia jest w czołówce 

tabeli A-klasy i ma szanse na awans do 

lubelskiej klasy okręgowej. Najpilniejszą 

potrzebą jest naprawa płyty głównej boiska 

i przeprowadzenie prac remontowych na 

zewnątrz budynku klubowego. Klub po-

czynił starania o pozyskanie unijnych 

środków finansowych (kwota ok. 900 tys. 

zł) z Regionalnego Programu Operacyjne-

go prowadzonego przez Urząd Marszał-

kowski w Lublinie. Są już opracowane 

plany tych prac. Oprócz wykonania  dre-

nażu i budowy nowej płyty boiska, po-

wstaną m.in. zadaszona trybuna dla 200 

osób, odgrodzenie trybun od boiska, wy-

konanie oświetlenia (200 lux), ocieplenie 

budynku klubowego wraz z wykonaniem 

elewacji, zakup wózka do zraszania trawy i 

inne prace. Plany są ambitne i jeżeli uda 

się je zrealizować, to piękny nowoczesny 

stadion i baza sportowa powinny zachęcić 

dzieci i młodzież do uprawiania sportu. 

Nowe inwestycje powinny sprzyjać też 

osiąganiu wielu sukcesów sportowych , a 

tym samym większemu zainteresowaniu ze 

strony mieszkańców , czego działaczom , 

piłkarzom i piłkarkom oraz kibicom w 

imieniu Regionalnego Towarzystwa Powi-

ślan  życzymy. 

 

Dziękuję panu Markowi Daczce za infor-

macje pomocne przy pisaniu artykułu. 

 

 

Wiesław Chrzanowski, Urządków 

 

 
  

W „srebrnej” drużynie dziewcząt grały w 2009 r.: Agata Drąg, Aleksandra Drąg, Karolina Duda, Weronika Fabian, Agnieszka Jędrzejewicz, Domi-

nika Kramek, Agnieszka Latuszek, Klaudia Lefeld, Katarzyna Suchowicz i Inga Wicha. Fot. z 14 października 2009 r. 

 

 
 

Plakietka z pamiątkowego pucharu z 1997 roku 
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Nierozpoznana fotografia 
 

 
 

Regionalne Towarzystwo Powiślan otrzymuje coraz więcej fotografii. Niektóre z nich – jak ta powyżej, trochę zniszczona – 

są nierozpoznane. Widzimy na niej 23 osoby (w tym 6 kobiet) na placu przed kościołem wilkowskim, naprzeciwko wejścia do „Powi-

ślaka”. W głębi na horyzoncie widnieje komin Zagłoby. Fotografia została wykonana najprawdopodobniej w latach 20-tych XX wie-

ku. Nie wydaje się, aby było to zdjęcie jednej rodziny. To bardzo zróżnicowana grupa: dwaj panowie po prawej, jeden w muszce i 

drugi z laseczką, kapeluszem i papierosem w dłoni (czy to oficjaliści dworscy?), odstają ubiorami od większości, zresztą też odświęt-

nie ubranej. Z lewej strony mamy bliźniaczo ubranych kilkunastoletnich chłopców. 

Kogo przedstawia fotografia? Czy jest to kolejne zdjęcie chóru wilkowskiego, czy może są to członkowie jakiegoś stowarzy-

szenia? Będziemy wdzięczni czytelnikom „Powiśla Lubelskiego” za pomoc w rozszyfrowaniu tej fotografii.  

Redakcja 

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

I Powiatowe Forum Tow. Reg. Powiatu Opolskiego 
 

6 kwietnia 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Karczmiskach odbyło się I Powiatowe Forum Towarzystw Regio-

nalnych Powiatu Opolskiego. Zaproszenie wysłał prezes niedawno reaktywowanego Towarzystwa Rozwoju Ziemi Karczmiskiej pan 

Sławomir Goliszek. To kontynuacja propozycji, zawartej w liście prezesa Goliszka do RTP, który opublikowaliśmy w numerze 3 z 

2012 roku „Powiśla Lubelskiego”. Na spotkanie, na które zaproszono Towarzystwo Przyjaciół Miasta Opola Lubelskiego, Towarzy-

stwo Przyjaciół Poniatowej, Towarzystwo Przyjaciół Chruśliny (Rada Założycielska) i Towarzystwo Przyjaciół Wandalina (Rada 

Założycielska) przygotowano „Deklarację Partnerstwa”. Niestety z powodu choroby większości członków Zarządu Regionalnego 

Towarzystwa Powiślan nie mogliśmy być obecni na tym spotkaniu. RTP reprezentowała pani Ewa Janicka sołtys z Rogowa i od tego 

roku członek Regionalnego Towarzystwa Powiślan. 

Zarząd RTP 
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