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Józefów nad Wisłą spalony w wyniku walk austriacko-rosyjskich latem 1914 roku.  

W głębi pontonowy most zbudowany przez austriackich saperów  

 

Wybory do parlamentu europejskiego 

70. rocznica akcji zatopienia statku 

            „Tannenberg” 

100. rocznica wybuchu 

           I wojny światowej 

Wspomnienie o powstańcu 1944 roku 

Powiślańskie dobra benedyktyńskie – 

           część 3 

Wysoka woda 

Tenisowi ambasadorzy Gminy Łaziska 

           - duże sukcesy małych dzieci 

Podziękowania 
 

Ten rok jest pełen rocznic. Mija równe sto lat od wybuchu pierwszej wojny światowej. Zbliża się 75. rocznica 

września 1939 roku oraz 70. – Powstania Warszawskiego. O tym wszystkim piszemy w niniejszym numerze. Ale nie tyl-

ko rocznice zaprzątają nam dziś głowy. Na Ukrainie, z którą nasze województwo przecież sąsiaduje toczy się wojna 

prawdziwa chociaż niektórzy nazywają ją hybrydową czy podprogową. Wystarczy nam przekroczyć granicę aby znaleźć 

się w kraju frontowym. To dawno zapomniane doświadczenie, które nadaje zupełnie inny sens obchodzonym rocznicom. 

Wojna na Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję dotykają nas wszystkich, ale szczególnie rolników. Janusz Węgie-

łek, na którego eseje czekają czytelnicy „Powiśla Lubelskiego”, mówi wprost: „sadownicy są na pierwszej linii frontu”. 

Bo taka jest natura współczesnych hybrydowych wojen. Praca staje się elementem walki i militarnej rywalizacji. A jabłka 

i cydr stają się symbolami oporu przeciwko imperialnym zapędom Rosji.  

Dlatego też inaczej postrzegamy dziś obchody rocznic, ich aktualność i znaczenie. Dlatego też Regionalne Towa-

rzystwo Powiślan usilnie zabiega o upamiętnianie pomnikami i tablicami historycznych wydarzeń. A najbliższe uroczy-

stości RTP połączone z odsłonięciem pomnika ofiar II wojny światowej dwóch wsi: Zastowa Polanowskiego i 

Karczmiskiego odbędą się już 21 września bieżącego roku o godzinie 13,30. Rozpocznie ją Msza polowa. Serdecz-

nie zapraszamy wszystkich do Zastowa Karczmiskiego! 
  

Wojciech Włodarczyk 
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Wyniki wyborów do parlamentu europejskiego 

w gminie Wilków i w gminie Łaziska 
 

W wyborach do Parlamentu Eu-

ropejskiego przeprowadzonych 25 maja 

2014 roku frekwencja w skali Polski wy-

nosiła 23,83%, w województwie lubelskim 

– 23,49%, w powiecie opolskim – 18,39%. 

W gminie Wilków frekwencja wyniosła 

19,04% (737 ważnych głosów) a w gminie 

Łaziska – 16,44% (najniższa w powiecie, 

648 ważnych głosów). 

W wyborach brał udział 10 komi-

tetów wyborczych: 1 – Komitet Wyborczy 

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, 2 – 

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Na-

rodowy, 3 – Koalicyjny Komitet Wybor-

czy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia 

Pracy, 4 – Komitet Wyborczy Prawo i 

Sprawiedliwość, 5 – Koalicyjny Komitet 

Wyborczy Europa Plus Twój Ruch, 6 - 

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosła-

wa Gowina, 7 – Komitet Wyborczy Nowa 

Prawica – Janusza Korwin-Mikke, 8 – 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 

RP, 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stron-

nictwo Ludowe, 10 – Komitet Wyborczy 

Demokracja Bezpośrednia. 

 

Wyniki głosowania w gminie 

WILKÓW według numerów Komitetów 

Wyborczych: 

Lokal wyborczy nr 1 w Wilkowie: 

1 – 16 głosów, 8,12%; 2 – 1 głos, 051%; 3 

(SLD-UP) – 6 głosów, 3,05%; 4 (PiS) – 75 

głosów, 38,07%; 5 – 3 głosy, 1,52%; 6 – 3 

głosy, 1,52%; 7 – 5 głosów, 2,54%; 8 (PO) 

– 10 głosów, 5,08%; 9 (PSL) – 77 głosów, 

39,09%; 10 – 1 głos, 0,51%. 

Lokal wyborczy nr 2 w Dobrem: 

1 – 9 głosów, 20,93%; 2 – 1 głos, 2,33%; 3 

(SLD-UP) – 3 głosy, 6,98%; 4 (PiS) – 9 

głosów, 20,93%; 5 – 1 głos, 2,33%; 6 – 2 

głosy, 4,65%; 7 – 2 głosy, 4,65%; 8 (PO) – 

3 głosy, 6,98%; 9 (PSL) – 12 głosów, 

27,91%; 10 – 1 głos, 2,33%. 

Lokal wyborczy nr 3 w Rogowie: 

1 – 12 głosów, 18,18%; 2 – 3 głosy, 

4,55%; 3 (SLD-UP) – 7 głosów, 10,61%; 4 

(PiS) – 15 głosów, 22,73%; 5 – 2 głosy, 

3,03%, 6 – 1 głos, 1,52%; 7 – 7 głosów, 

10,61%; 8 (PO) – 1 głos, 1,52%; 9 (PSL) – 

18 głosów, 27,27%; 10 – 0 głosów. 

Lokal wyborczy nr 4 w Zagłobie: 

1 – 10 głosów, 6,76%; 2 – 0 głosów; 3 

(SLD-UP) – 7 głosów, 4,73%; 4 (PiS) – 66 

głosów, 44,59%; 5 – 6 głosów, 4,05%; 6 – 

7 głosów, 4,73%; 7 – 7 głosów, 4,73%; 8 

(PO) – 10 głosów, 6,76%; 9 (PSL) – 35 

głosów, 23,65%; 10 – 0 głosów. 

Lokal wyborczy nr 5 w Kępie 

Choteckiej: 1 – 1 głos, 2,08%; 2 – 3 głosy, 

6,25%; 3 (SLD-UP) – 11 głosów, 22,92%; 

4 (PiS) – 14 głosów, 29,17%; 5 – 1 głos, 

2,08%; 6 – 1 głos, 2,08%; 7 – 3 głosy, 

6,25%; 8 (PO) – 4 głosy, 8,33%; 9 (PSL) – 

10 głosów, 20,83%; 10 – 0 głosów. 

Lokal wyborczy nr 6 w Zastowie 

Polanowskim: 1 – 5 głosów, 5,58%; 2 – 0 

głosów; 3 (SLD-UP) – 2 głosy, 2,63%; 4 

(PiS) – 32 głosy, 42,11%; 5 – 2 głosy, 

2,63%; 6 – 4 głosy, 5,26%; 7 – 1 głos, 

1,32%; 8 (PO) – 5 głosów, 5,58%; 9 (PSL) 

– 5 głosów, 6,58%; 9 (PSL) – 25 głosów, 

32,89%; 10 – 0 głosów. 

Lokal wyborczy nr 7 w Kosioro-

wie: 1 – 2 głosy, 3,70%; 2 – 0 głosów; 3 

(SLD-UP) – 3 głosy, 5,56%; 4 (PiS) – 30 

głosów, 55,46%; 5 – 0 głosów; 6 – 3 głosy, 

5,56%; 7 – 2 głosy, 3,70%; 8 (PO) – 3 

głosy, 5,56%; 9 (PSL) – 11 głosów, 

20,37%; 10 – 0 głosów. 

Lokal wyborczy nr 8 w Wólce Po-

lanowskiej: 1 – 3 głosy, 4,23%; 2 – 0 gło-

sów; 3 (SLD-UP) – 5 głosów, 7,04%; 4 

(PiS) – 37 głosów, 52,11%; 5 – 3 głosy, 

4,23%; 6 – 2 głosy, 2,82%; 7 – 6 głosów, 

8,45%; 8 (PO) – 0 głosów; 9 (PSL) – 14 

głosów, 19,72%; 10 – 1 głos, 1,41%. 

W gminie Wilków najwięcej gło-

sów uzyskał PiS – 39,54% a następnie PSL 

– 28,73%. 
 

 
 

Flaga Unii Europejskiej 

 

Wyniki głosowania w gminie 

ŁAZISKA według numerów Komitetów 

Wyborczych: 

Lokal wyborczy nr 1 w Braciejo-

wicach: 1 – 8 głosów, 6,78%; 2 – 0 gło-

sów; 3 (SLD-UP) – 4 głosy, 3,39%; 4 (PiS) 

– 34 głosy, 28,81%; 5 – 7 głosów, 5,93%; 

6 – 1 głos, 0,85%; 7 – 4 głosy, 3,39%; 8 

(PO) – 7 głosów, 5,93%; 9 (PSL) – 53 

głosy, 44,92%; 10 – 0 głosów. 

Lokal wyborczy nr 2 w Łazi-

skach: 1 – 10 głosów, 5,68%; 2 – 0 gło-

sów; 3 (SLD-UP) – 23 głosy, 13,07%; 4 

(PiS) – 49 głosów, 27,84%; 5 – 10 głosów, 

5,56%; 6 – 3 głosy, 1,70%; 7 – 20 głosów, 

11,36%; 8 (PO) – 13 głosów, 7,39%, 9 

(PSL) – 48 głosów, 27,27%; 10 – 0 gło-

sów. 

Lokal wyborczy nr 3 w Piotrawi-

nie: 1 – 7 głosów, 6,03%; 2 – 2 głosy, 

1,72%; 3 (SLD-UP) – 6 głosów, 5,17%; 4 

(PiS) – 48 głosów, 41,38%; 5 – 7 głosów, 

6,03%; 6 – 3 głosy, 2,59%; 7 – 4 głosy, 

3,45%; 8 (PO) – 11 głosów, 9,48%; 9 

(PSL) – 27 głosów, 23,28%; 10 – 1 głos, 

0,86%. 

Lokal wyborczy nr 4 w Niedź-

wiadzie Dużej: 1 – 10 głosów, 11,11%; 2 – 

1 głos, 1,11%; 3 (SLD-UP) – 1 głos, 

1,11%; 4 (PiS) – 32 głosy, 35,56%; 5 – 2 

głosy, 2,22%; 6 – 4 głosy, 4,44%; 7 – 11 

głosów, 12,22%; 8 (PO) – 1 głos, 1,11%; 9 

(PSL) – 28 głosów, 31,11%; 10 – 0 gło-

sów. 

Lokal wyborczy nr 5 w Zakrzo-

wie: 1 – 4 głosy, 3,85%; 2 – 4 głosy, 

3,85%; 3 (SLD-UP) – 2 głosy, 1,92%; 4 

(PiS) – 34 głosy, 32,69%; 5 – 3 głosy, 

2,88%; 6 – 2 głosy, 1,92%; 7 – 6 głosów, 

5,77%; 8 (PO) – 3 głosy, 2,88%; 9 (PSL) – 

45 głosów, 43,27%; 10 – 1 głos, 0,96%. 

Lokal wyborczy nr 6 w Kępie Go-

steckiej: 1 – 0 głosów; 2 – 0 głosów; 3 

(SLD-UP) – 1 głos, 2,27%; 4 (PiS) – 5 

głosów, 11,36%; 5 – 2 głosy, 4,55%; 6 – 1 

głos, 2,27%; 7 – 4 głosy, 9,09%; 8 (PO) – 

3 głosy, 6,82%; 9 (PSL) – 28 głosów, 

63,64%; 10 – 0 głosów. 

W gminie Łaziska najlepszy wy-

nik uzyskał PSL – 35,34% a następnie PiS 

– 31,17%. 

 

W powiecie opolskim najwięcej 

głosów uzyskał Komitet Wyborczy PiS – 

40,03, drugi był PSL – 19,99% a trzecia – 

PO uzyskała 11,38%. 

Do Parlamentu Europejskiego z 

województwa lubelskiego zostali wybrani: 

Krzysztof Hetman z PSL i Mirosław Ma-

riusz Piotrowski z PiS. 

 

 

Opr. Redakcja
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70. rocznica zbrodni niemieckiej w Zastowie Polanowskim 

i akcji zatopienia statku „Tannenberg” 
 

 
 

 

W  50 numerze kwartalnika „Po-

wiśle Lubelskie” (październik 2012) pisali-

śmy o zbrodni niemieckiej w Zastowie 

Polanowskim w dniu 31 maja 1944 r.  

Uroczystości upamiętniające te tragiczne 

wydarzenia oraz zatopienie niemieckiego 

statku „Tannenberg”  rozpoczęły się w 

niedzielę 1 czerwca 2014 r. w wilkowskim 

kościele parafialnym uroczystą Mszą świę-

tą, która koncelebrowali ks. proboszcz 

Zbigniew Szumiło i ks. prałat dr Tadeusz 

Pajurek z Lublina. Swoją obecnością za-

szczycili nas zaproszeni goście: pan  Adam 

Popiołek –  z Poniatowej, mjr rez., uczest-

nik partyzanckiej akcji; pan Cezary Frań-

czak – Puławy – syn „Argila” Antoniego 

Bolesława Frańczaka; pan Tomasz Walu-

siński – Warszawa – syn Agenora Walu-

sinskiego ps. „Kieł”, komendanta podob-

wodu C  AK; pani Mariola Kluziak – 

Karczmiska – siostrzenica „Milczka” Mie-

czysława Popiołka; pani Małgorzata Gier-

czak-Zdunek – Lublin – córka Tadeusza 

Gierczaka ps. „Szarak”, członka komendy 

podobwodu C  AK oraz pan Władysław 

Rokicki – płk rez. – Lublin – p.o. Prezesa 

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia  

Żołnierzy BCh w Lublinie. Przybył także 

przedstawiciel wójta gminy Karczmiska, 

pan Edward Rudnicki – sekretarz UG i 

Wójt Gminy Wilków pan Grzegorz Tere-

siński. Obecny był także poczet sztanda-

rowy z Bełżyc i przedstawiciele pocztów 

sztandarowych z Poniatowej i Wąwolnicy. 

Homilię wygłosił ks. prałat Tadeusz Pa-

jurek (obszerne fragmenty  homilii druku-

jemy poniżej). 

Po zakończeniu Mszy świętej 

udano się pod pomnik znajdujący się w 

centrum Wilkowa przy drodze do Zastowa, 

który upamiętnia akcję zatopienia nie-

mieckiego statku. Uroczystościom prze-

wodniczył z ramienia Regionalnego Towa-

rzystwa Powiślan – Władysław Mądzik, 

główny inicjator uroczystości. W swoim 

wystąpieniu podkreślił konieczność kulty-

wowania pamięci narodowej (pełny tekst  

zamieszczamy poniżej). Następnie wszy-

scy zebrani  ze szczególną uwagą wysłu-

chali wspomnień bezpośredniego świadka 

tamtych wydarzeń, uczestnika akcji pana 

Adama Popiołka z Poniatowej, którego 

wystąpienie zamieszczamy w całości. 

Kolejnym punktem  uroczystości było 

złożenie  wiązanek i wieńców pod pomni-

kiem oraz zapalenie zniczy, po czym pro-

wadzący udzielił głosu pozostałym zapro-

szonym gościom. Na wstępie swojego 

wystąpienia wójt Grzegorz Teresiński 

serdecznie powitał wszystkich zebranych 

przed pomnikiem, a szczególnie rodziny 

tych, którzy 70 lat temu brali udział w tych 

wydarzeniach. … Jest mi niezmiernie miło 

brać udział w tych wspaniałych okoliczno-

ściach: w tworzeniu żywej historii, czego 

największym dowodem jest obecność 

wśród nas pana Adama Popiołka, uczest-

nika walk z „Tannenbergiem”.  Z perspek-

tywy historii, wydawać by się mogło, że to 

raczej małe wydarzenie, ale właśnie z 

takich małych wydarzeń zbudowany był 

sukces Polaków w 1944 i 1945 r. Na uwa-

gę godną podkreślenia jest pewien fakt: 

udział w tej akcji brały połączone siły 

Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. 

Czyli mówimy tu o współdziałaniu, mówi-

my o działaniu razem. Obserwując to z 

perspektywy lat: mieszkańcom gminy Wil-

ków taka  współpraca, takie współdziała-

nie w sytuacjach kryzysowych jest także 

bliskie. To także współdziałanie z sąsied-

nimi gminami, gdyż tylko wtedy, pełniąc 

odpowiedzialne funkcje publiczne możemy 

osiągnąć efekty na każdym polu…  Pragnę 

zapewnić, że władze samorządowe gminy i 

szkoły w Wilkowie będą pamiętać o na-

szych bohaterach sprzed 70 lat. Cześć ich 

pamięci! 

Pan Edward Rudnicki, zabierając 

głos z upoważnienia wójta gminy Karcz-

miska, przyłączył się do słów wójta Tere-

sińskiego i złożył hołd wszystkim uczest-

nikom akcji, a szczególnie poległemu 

Mieczysławowi Popiołkowi z Karczmisk. 

W skromnej części artystycznej najpierw 

wystąpiła pani Maria Czupyt z Dobrego ze 

swoim wierszem o wspólnej akcji AK i 

BCh, a następnie uczniowie wilkowskiego 

gimnazjum im. Jana Pawła II (Aleksandra 

Dacka, Sylwia Daczka, Małgorzata Turska 

i Kacper Lasota) recytowali wiersze o 

treści wojenno-patriotycznej. Wspólne 

odśpiewanie hymnu narodowego „Jeszcze 

Polska nie zginęła” było ostatnim punktem  

wilkowskich uroczystości. Po ich zakoń-

czeniu, delegacja Regionalnego Towarzy-

stwa Powiślan zapaliła też znicze na grobie 

Jana Jabłońskiego „Drzazgi”, pochowane-

go na wilkowskim cmentarzu parafialnym. 

 

Składamy podziękowania księdzu 

proboszczowi Zbigniewowi Szumiło za 

koncelebrę Mszy świętej oraz wypożycze-

nie zestawu nagłośniającego wykorzysta-

nego przy uroczystościach przed pomni-

kiem. Specjalne podziękowania składamy 

dla księdza prałata Tadeusza Pajurka za 

przyjecie naszego zaproszenia i wygłosze-

nie kazania. Dziękujemy pani Halinie 

Przepiórce za przygotowanie poczęstunku 
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dla zaproszonych gości i udostępnienie 

lokalu w „Dworku Przepiórka”. Dziękuje-

my także panom: Leszkowi Kokoszce ze 

Świdnika i Andrzejowi Olszowemu z Po-

niatowej za wykonanie zdjęć, które wyko-

rzystaliśmy w sprawozdaniu z uroczystości 

i które zamieściliśmy  na naszej stronie 

internetowej: 

http://rtpwilkow.wordpress.com w zakład-

ce: Galeria. 

Zarząd RTP 

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

Kazanie ks. prałata dra Tadeusza Pajurka (fragmenty) 
 

Drodzy w Chrystusie Panu. 

Dzisiejsza uroczystość Wniebo-

wstąpienia Pańskiego mówi nam o tej 

wartości, której wszyscy szukają, a znaleźć 

nie mogą, mówi o prawdziwej wolności. 

[opis akcji pacyfikacyjnej Niem-

ców i zatopienie „Tannenbergu” przedsta-

wiony przez ks. prałata Tadeusza Pajurka 

w jego homilii można znaleźć w „Powiślu 

Lubelskim” nr 50] 

Gdy stajemy dziś przy ołtarzu 

Chrystusa w 70 rocznicę tych wydarzeń, to 

wspominamy nie tylko ten jeden moment 

naszej historii – ów pamiętny rok 1944, ale 

wszystkie lata zmagań o wolność i niepod-

ległość Rzeczpospolitej. Myślimy o poko-

leniach bohaterów, których imiona znamy i 

czcimy, stawiając im pomniki i upamięt-

niając nazwami ulic, ale i tych bezimien-

nych, których nazwiska przykrył kurz 

historii; tych, którzy przelewali krew i 

tych, którzy trudzili się nad budową zrę-

bów bytu materialnego i politycznego 

państwa. Staramy się pamiętać o wielkich 

twórcach kultury, opiewających w swych 

utworach literackich czy dziełach muzycz-

nych, częstokroć w sytuacji wypełnionego 

tęsknotą wygnania, piękno ziemi nad Wi-

słą, tworzących ku pokrzepieniu serc w 

najbardziej mrocznych momentach dzie-

jów, gdy nadzieja gasła.  

Oddajemy cześć wszystkim ojcom 

i matkom, którzy przekazywali miłość do 

polskiej mowy i wiarę przodków, trudząc 

się nad wychowaniem tych, dla których 

słowo Ojczyzna będzie jednym z najdroż-

szych i wypowiadanym z największym 

szacunkiem słów. Rok 1918 odzyskanie 

niepodległości, Cud nad Wisłą w 1920 

roku, obrona Ojczyzny we Wrześniu 1939 

roku, a w 1944 roku pacyfikacji na Kazi-

mierskiej Ziemi, Monte Cassino 1944 rok i 

1980 roku polska „Solidarność” – to chwa-

lebnie zapisane karty naszej ojczyźnianej i 

europejskiej historii. 

Gdy dziś modlimy się za Ojczy-

znę, dziękując Bogu za momenty jej chwa-

ły i opłakując czasy upadku, stajemy ciągle 

przed nowymi pytaniami o przyszłość 

naszego kraju, o to, co znaczy kochać 

Polskę dziś, co znaczy być patriotą? Te 

pytania w każdej epoce są ważne, w każdej 

epoce odpowiedź na nie jest trochę inna, 

ale zawsze potrzebna, wręcz konieczna. Ta 

odpowiedź wbrew pozorom nie jest łatwa, 

może nawet trudniejsza dziś niż wtedy, 

gdy z narażeniem życia i kosztem krwi 

trzeba było potwierdzać swoją polskość. 

Trudna dziś w dobie globalizacji ekonomii 

i kultury, w czasie, gdy w Europie zanikają 

granice, migracje powodują przemieszanie 

ludzi i społeczeństw. 

 

 
 

Miłość Ojczyzny to nie tylko 

wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy 

przeszłości. Miłość Ojczyzny to także 

odpowiedzialność za jej obecny i przyszły 

kształt. Jak pisał Cyprian Norwid: „Ojczy-

zna - to wielki, zbiorowy obowiązek”. Nie 

możemy się czuć zwolnieni od tej odpo-

wiedzialności. Każdy na swoim miejscu, 

zgodnie ze swoim powołaniem i możliwo-

ściami winien troszczyć się o dobro, o siłę, 

szczególnie moralną, o sprawiedliwość w 

naszym ojczystym domu. Trzeba tę wol-

ność, którą odzyskaliśmy, mądrze i odpo-

wiedzialnie zagospodarować. Trzeba jej 

właściwie używać z myślą o dobru wspól-

nym. 

Myśląc Ojczyzna nieodparcie sta-

jemy wobec takich pojęć jak ziemia i po-

czucie więzi z nią, język, kultura i nieod-

łączna jej część, jaką jest religia, historia i 

narodowe symbole. Myśląc Ojczyzna 

trzeba nam chyba idąc za świętym Janem 

Pawłem II mówić o znacznie głębszej 

rzeczywistości, o swoistym duchowym 

dziedzictwie, jedynej i niepowtarzalnej 

wspólnocie wartości, pragnień i marzeń, 

motywujących nas do wspólnego wysiłku 

na rzecz budowania dobra wspólnego. W 

1979 r. kończąc swoją pierwszą piel-

grzymkę do Ojczyzny św. Jan Paweł II 

zwrócił się do rodaków w Krakowie ze 

słowami, które dziś nabierają nowego i 

jeszcze głębszego znaczenia: „zanim stąd 

odejdę, proszę was, abyście całe to ducho-

we dziedzictwo, któremu na imię Polska, 

raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i 

miłością – taką, jaką zaszczepia w nas 

Chrystus na chrzcie świętym – abyście 

nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie 

zniechęcili – abyście nie odcinali sami tych 

korzeni, z których wyrastamy”. 

Dla nas tym miejscem jest Polska 

i dane nam, jakże ciekawe, choć niełatwe 

lata. Tu przychodzi Chrystus i wzywa nas 

do świętości, do coraz większego wysiłku 

w budowaniu naszej wewnętrznej dosko-

nałości. W 1979 r. nawiązywał do tego 

papież w homilii w Warszawie, tej samej, 

w której przyzywał Ducha Świętego, by 

Ten odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. Mó-

wił wówczas: „Kościół przyniósł Polsce 

Chrystusa – to znaczy klucz do zrozumie-

nia tej wielkiej i podstawowej rzeczywisto-

ści, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem 

nie można zrozumieć bez Chrystusa. A 

raczej człowiek nie może sam siebie zro-

zumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć 

ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa 

godność, ani jakie jest jego powołanie i 

ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chry-

stusa nie można wyłączyć z dziejów czło-

wieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. 

Nie można też bez Chrystusa zrozumieć 

dziejów Polski – przede wszystkim jako 

dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą 

przez tę ziemię. Dzieje narodu są przede 

wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego 

człowieka toczą się w Chrystusie.” Czym 

jest dla mnie Ojczyzna? 

Ojczyzna to przedłużenie domu, 

który daje normalność, pokój, odpoczynek, 

ciszę i chroni przed wyobcowaniem ze 

świata. To dom jasny, ufny, bez podstępu, 

wypełniony serdecznością, pamięcią, na-

dziejami, modlitwą, sprawiedliwością.  

Ojczyzna, której potokiem płynie 

nasze życie, to idące ku nam gdzieś z pra-

dawna pokolenia, to łańcuch pokoleń. Jest 

więc Ojczyzna wielką wartością dla czło-

wieka. 

Każda wielka wartość rodzi się w 

ofierze i w walce z antywartościami. Tak 

jest również z wartością wolności i miłości 

Ojczyzny. Czasami wydaje się, że dziś 

zaczyna przeważać u nas i w kulturze 

http://rtpwilkow.wordpress.com/
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europejskiej cały system antywartości. 

Coraz więcej jest ludzi zaślepionych i 

pysznych, którzy uważają, że wszystko 

zawdzięczają sobie samym, nic nikomu 

innemu. Szerzy się indywidualizm: jed-

nostka jest sama dla siebie bogiem, pra-

wem, etyką, wyrocznią, całą mądrością. 

Dlatego jest i dzisiaj sens mówić o patrio-

tyzmie, tej szczególnej relacji człowieka 

do ojczystej ziemi, języka, kultury, do 

rodaków. (J. P. II Pamięć i tożsamość, s. 

71-73). Bo patriotyzm, jak uczył nas św. 

Jan Paweł II, to umiłowanie tego, co oj-

czyste – przy całym szacunku dla innych 

narodów i ich wartości. Patriotyzm to 

umiłowanie historii, tradycji, języka czy 

samego krajobrazu ojczystego. Jest to 

miłość, która obejmuje również dzieła 

rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla 

tego umiłowania staje się każde zagrożenie 

tego dobra, jakim jest ojczyzna. 

Miłość Ojczyzny to nie tylko 

wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy 

przeszłości. Miłość Ojczyzny to także 

odpowiedzialność za jej obecny i przyszły 

kształt. Jak pisał Cyprian Norwid: „Ojczy-

zna - to wielki, zbiorowy obowiązek”. Nie 

możemy się czuć zwolnieni od tej odpo-

wiedzialności. Każdy na swoim miejscu, 

zgodnie ze swoim powołaniem i możliwo-

ściami winien troszczyć się o dobro, o siłę, 

szczególnie moralną, o sprawiedliwość w 

naszym ojczystym domu. Trzeba tę wol-

ność, którą odzyskaliśmy, mądrze i odpo-

wiedzialnie zagospodarować. Trzeba jej 

właściwie używać z myślą o dobru wspól-

nym. 

Kiedy uczestniczyłem we Mszy 

św. za Ojczyznę, bardzo zapamiętałem 

słowa bł. księdza Jerzego Popiełuszki, 

który był świadkiem naszej najnowszej 

historii. Jakże aktualne są jego słowa dzi-

siaj:, „W dużej mierze sami jesteśmy winni 

naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu albo 

dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet 

głosujemy na mechanizm jego działania. 

Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy 

mechanizm działania zła, nie mamy wtedy 

prawa tego zła piętnować, bo my sami 

stajemy się jego twórcami i pomagamy je 

zalegalizować. Egzamin z męstwa zdali 

robotnicy w sierpniu 1980 roku, a wielu z 

nich zdaje go nadal. Okazali męstwo 

uczniowie szkoły w Miętnem, którzy od-

ważnie stanęli w obronie krzyża Chrystu-

sowego. Egzamin z męstwa zdali w ostat-

nim czasie nasi więzieni bracia, którzy nie 

wybrali wolności za cenę zdrady swoich i 

naszych ideałów. Niech na koniec będzie 

nam ostrzeżeniem świadomość, że naród 

ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje 

siebie, mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, 

gdy zadowala się tylko półprawdami. 

Niech na co dzień towarzyszy nam świa-

domość, że żądając prawdy od innych, 

sami musimy żyć prawdą. Żądając spra-

wiedliwości, sami musimy być sprawiedli-

wi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy 

być na co dzień mężni i odważni.” 

I dzisiaj myśląc Ojczyzna musimy 

zdać egzamin z męstwa i odpowiedzialno-

ści z jej przyszłe losy, a to zobowiązuje w 

sposób istotny do ewangelicznego świa-

dectwa we wszystkich wymiarach życia: 

przede wszystkim rodzinnego, prywatne-

go, wspólnotowego, kulturalnego, nauko-

wego, gospodarczego i politycznego. Reli-

gia obejmuje bowiem całego człowieka: 

wszystkie sfery jego życia i kształtuje w 

sposób istotny także stosunek do życia 

publicznego. Brak publicznego wymiaru 

świadectwa naszych rodzin stanowi okale-

czenie chrześcijaństwa i osobowego wy-

miaru religii. Świadek Chrystusa to ten, 

który nieustannie dzień po dniu idzie drogą 

ewangelii, i chociaż byłoby to bardzo cięż-

kie i kosztowało wiele wybiera Jezusa. 

Jest aktualne obecnie gdy trwa 

walka o życie ludzkie i świętość rodziny. 

Mamy świadczyć, że życie jest święte od 

momentu poczęcia do naturalnej śmierci, 

że małżeństwo to związek mężczyzny i 

kobiety, że eutanazja, tzw. łagodna śmierć 

to zabicie człowieka.  

Myśląc Ojczyzna naszym zada-

niem jest bronić wartości chrześcijańskich 

w jednoczącej się Europie, zanosić Chry-

stusa tam, gdzie los wyznaczy nam inne 

miejsce życia, w czasie emigracji zarob-

kowej. Tam mamy bronić wartości chrze-

ścijańskich, zwłaszcza gdy Europejski 

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 

wydał orzeczenie, że umieszczanie krzyży 

w klasach szkolnych godzi w „zasady 

demokratycznego społeczeństwa określone 

w przyjętej przez Włochy Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka i zasadę plura-

lizmu”. Uczniowie zaś, „widząc krzyże, 

mogliby odnieść wrażenie, że są wycho-

wywani w szkole nacechowanej określo-

nym religijnym credo, co narusza prawa 

rodziców do wychowania dzieci zgodnie z 

własnymi przekonaniami oraz wolności 

religijnej uczniów”.  

Mamy jako Polacy wiele powo-

dów do dumy z racji naszej historii i teraź-

niejszości, wielu wielkich ludzi wydała ta 

ziemia, ale nie możemy też ukrywać tego, 

co jest naszym wstydem, nie wolno nam 

nigdy zapominać naszych narodowych 

wad. Chcąc z nadzieją patrzeć w przy-

szłość musimy nieustannie mierzyć się z 

demonami drzemiącymi w polskiej duszy: 

skłonnością do waśni, nieposzanowaniem 

prawa, brakiem etyki pracy, itd. 

To w sercu każdego z nas toczy 

się nieustanna walka między dobrem a 

złem, to od naszej woli zależy zwycięstwo 

szlachetności, uczciwości, dobroci i miło-

sierdzia, sprawiedliwości i prawości. Dzie-

je narodu są dziejami poszczególnych 

ludzi. Pamiętajmy, że to co najważniejsze 

dokonuje się w dziejach naszego narodu, 

jest odbiciem wnętrza każdego z nas. Nie 

pytaj o to, co Ojczyzna zrobiła dla ciebie, 

czyń rachunek sumienia z tego, co ty zro-

biłeś dla niej, zastanawiaj się, co ty możesz 

zrobić dla innych? 

Odpowiadając na to pytanie, dziś 

jesteśmy tu, by zaświadczyć o tym, że 

pamiętamy, szanujemy i czcimy ludzi – 

pomniki przeszłych czasów, oddajemy im 

cześć, jako chrześcijanie – modlitwą, ale 

jesteśmy także, by podjąć zobowiązanie 

troski, w duchu tej samej miłości, o dziś i 

jutro naszej kochanej Ojczyzny. Przycho-

dzimy z zapewnieniem, że nie odstąpimy 

od ideałów, które przyświecały naszym 

przodkom zmagającym się o wolny i nie-

podległy byt naszego narodu. Będziemy 

odpowiedzialnie traktować nasze obo-

wiązki wobec Ojczyzny. Będziemy bronić 

praw ludzi pracy. Będziemy pamiętać o 

naszych powinnościach – w tym o solidnej 

pracy, która kształtuje zdrowe ludzkie 

postawy. Będziemy strzec świętości życia i 

świętości naszych rodzin. Będziemy od-

ważnie bronić naszej wiary. 

Wolny naród, to naród wolnych 

ludzi, wolnych od zła, nieprawości, obłudy 

i innych wad. Niech dzięki Bożej łasce w 

każdym z nas dokonuje się nieustannie 

nawracanie, pomnażanie dobra i dorastanie 

do świętości, a wtedy Polska, nasza Ojczy-

zna będzie zawsze naszą dumą.  Gdyż jak 

mówi psalmista: „Pan moim dziedzictwem 

i przeznaczeniem, to On mój los zabezpie-

cza.”  

Amen. 

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

Wystąpienie Władysława Mądzika 
 

Zatopienie niemieckiego statku 

rzecznego „Tannenberg” było niewielkim  

wydarzeniem w skali całości partyzanckich 

działań w okupacyjnej Polsce, jednak jako 

jedyny przypadek zatopienia nieprzyjaciel-

skiego statku rzecznego jest najbardziej 

znaną akcją partyzancką na Lubelskim 

Powiślu. Jest też ważną akcją z innego 

względu: w obliczu zagrożenia i w obronie 
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powiślańskiej wspólnoty do walki z nie-

mieckim okupantem i jego sługusami, 

własowcami, stawiły się połączone siły 

oddziałów partyzanckich Armii Krajowej 

pod dowództwem „Argila” Bolesława 

Frańczaka i Batalionów Chłopskich, do-

wodzone przez „Drzazgę” Jana Jabłoń-

skiego. To właśnie tu, na Powiślu, były 

przeprowadzone najbardziej zaawansowa-

ne działania AK i BCh odnośnie akcji 

scaleniowej i prowadzenia wspólnych akcji 

zbrojnych przeciwko Niemcom. A prze-

cież  te dwa ugrupowania, a zwłaszcza ich 

kierownictwa na szczeblu krajowym, mia-

ły jakże odmienne poglądy co do przyszło-

ści i ustroju nowej Polski. Ideologiczne 

podziały osłabły tuż po wkroczeniu od-

działów Armii Czerwonej na tereny Lu-

belszczyzny. Wtedy to, oprócz żołnierzy 

AK, byli poszukiwani i aresztowani nie-

którzy żołnierze i dowódcy BCh oraz bar-

dziej aktywni przedstawiciele ruchu ludo-

wego. Przeliczyli się z tą oczekiwaną 

sprawiedliwością w nowej Polsce zwanej 

Rzeczpospolitą Ludową. Jakże wymow-

nym faktem jest skazanie komendanta 

obwodu puławskiego BCh Stefana Rodaka 

ps. „Rola” na karę śmierci, zamienioną 

później na wieloletnie więzienie. Wielce 

wymownym faktem jest też i to, że dopiero 

po ponad 43 latach pozwolono społeczno-

ści lokalnej i ówczesnym władzom gminy 

na upamiętnienie tej akcji poprzez wyko-

nanie i odsłonięcie obelisku. Zatopienie 

statku „Tannenberg” to także przykład 

współdziałania oddziałów partyzanckich z 

Powiśla i sąsiedniej gminy Karczmiska. I 

tu koniecznie należy wspomnieć jedynego 

poległego w tej akcji, Mieczysława Po-

piołka  ps. „Milczek” z karczmiskiej pla-

cówki AK. Urodził się w Karczmiskach, 

był synem Antoniego i Agnieszki z d. 

Bełcik. Pracował w zlewni mleka w 

Karczmiskach. Mógł spokojnie przeżyć 

okupację, przecież do końca wojny na 

Lubelszczyźnie zostało zaledwie dwa mie-

siące. W obliczu zagrożenia zgłosił się 

razem z innymi na pomoc powiślańskim 

kolegom. Uznał widocznie, że taka była 

potrzeba chwili. Oddał swoje młode życie 

na wiślanym wale w początkowej fazie 

walk. W chwili śmierci miał niecałe 24 

lata. Nie przeczytamy o tym na tablicy 

pamiątkowego obelisku, ale nie możemy o 

Nim zapomnieć! Cześć Jego pamięci!  

Stoimy przed obeliskiem upa-

miętniającym zwycięską walkę żołnierzy 

AK i BCh. Składając im hołd, nie możemy 

zapomnieć o tragedii mieszkańców Zasto-

wa Polanowskiego, mającej ścisły związek 

z akcją partyzancką. Tego wymaga ukaza-

nie prawdy historycznej, bowiem zatopie-

nie statku „Tannenberg” było udaną próbą 

wymierzenia nieprzyjacielowi sprawiedli-

wej kary za to, że  wczesnym rankiem 31 

maja 1944 r. dopuścił się morderstw i 

gwałtów na mieszkańcach  Zastowa Pola-

nowskiego. 

Odsłonięty 31 sierpnia 1987 r. 

pomnik-obelisk jest szczególnym miej-

scem, w którym dzisiaj wspominamy cy-

wilne ofiary tej niemieckiej zbrodni: An-

toni Kramek – lat 64, syn Piotra i 

Agnieszki z Sochajów, mąż Magdaleny z 

Dziwiszków (pochodził z Lasu Dębowe-

go);  Katarzyna Rożek – l. 38, córka 

Adama Filiksa i Zuzanny z Kusiów, żona 

Jana Rożka; Henryk Czesław Rożek – l. 

8, syn Jana i Katarzyny z Filiksów; Jan 

Sanecki – l. 35, syn Pawła i Katarzyny z 

Wójtowiczów, mąż Wiktorii z Lasotów; 

Józef Piesek – l. 40, kawaler, syn Jana i 

Tekli z Dziwiszków, żołnierz Batalionów 

Chłopskich ps. „Gałązka”, .Magdalena 

Kramek – lat 67, córka Antoniego i Ma-

rianny z Galantów, małżonków Dziwisz-

ków, żona zabitego Antoniego Kramka i 

Wacław Nawrot – l. 31, syn Kazimierza i 

Franciszki z Gębków, mąż Stefanii  z Za-

gozdonów (z Lasu Dębowego).  Cześć Ich 

pamięci! 

Mamy nadzieję, że Dyrekcja, gro-

no pedagogiczne i młodzież z wilkowskie-

go Gimnazjum dotychczas opiekująca się 

obeliskiem i jego otoczeniem będzie kul-

tywować pamięć o tamtych wydarzeniach 

sprzed 70 lat. Pamięć o przeszłości to fun-

dament naszej tożsamości narodowej. I 

niech, zwłaszcza młodzież, nie ulegnie 

jakże fałszywemu stwierdzeniu urzędują-

cego premiera, że „Polskość to nienormal-

ność”. „Jestem Polakiem” brzmi bardziej 

dumnie niż lansowane „jestem Europej-

czykiem”, przypominające raczej „Proleta-

riusze wszystkich krajów łączcie się”. 

„Jestem Polakiem” brzmi dumnie zwłasz-

cza dziś, miesiąc po ogłoszeniu świętym 

Jana Pawła II, patrona wilkowskiego gim-

nazjum. Nie dajmy odebrać sobie tej dumy 

bycia Polakiem! Do cywilizacji europej-

skiej należymy od ponad tysiąca lat, ale 

nasi przodkowie ginęli, nie dlatego, że byli 

europejczykami – ginęli dlatego, że byli 

Polakami. I niespełna 24-letni Mieczysław 

Popiołek z Karczmisk oraz mieszkańcy 

Zastowa Polanowskiego, a także Zastowa 

Karczmiskiego, Rogowa, Wrzelowa i in-

nych powiślańskich wiosek zginęli w cza-

sie okupacji niemieckiej tylko dlatego, że 

byli Polakami! 

Na zakończenie słowa kardynała  

Stefana Wyszyńskiego: „Każdy Naród 

pracuje przede wszystkim dla siebie, a 

nieszczęściem jest zajmowanie się całym 

światem kosztem własnej Ojczyzny.” 

 

 

 
 

Po lewej: Adam Popiołek i Władysław Mądzik; powyżej: Adam 

Popiołek z wnuczką „Argila” Magdaleną  i jej dziećmi 
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Wspomnienie Adama Popiołka 
 

Nazywam się Adam Popiołek, po-

chodzę z Karczmisk, mieszkam w Ponia-

towej. Ze względu na to że minęła mi już 

90-tka nie wszystko z tamtego czasu do-

brze pamiętam, pozwólcie, że moje krótkie 

wystąpienie odczytam. 

 Przyszliśmy pod ten pomnik, aby 

uczcić żołnierzy BCH i AK, którzy brali 

udział w akcji przeciwko Niemcom i Kał-

mukom, grasującym po Powiślu, akcji 

popularnie zwanej zatopieniem  „Tannen-

bergu”. W tym roku mija 70-ta rocznica 

tamtych wydarzeń. 

 W tamtym czasie jako 20-sto letni 

żołnierz AK placówki Karczmiska brałem 

udział w tej akcji. Uzbrojony byłem w 

RKM – Czeska Zbrojówka. Jak ten RKM 

znalazł się na uzbrojeniu naszego plutonu? 

W Karczmiskach szosą na Powiśle szło do 

młyna dwóch mężczyzn: Mietek Nowa-

czek (przydomek Srulik), lat 26 i Heniek 

Goliszek, lat 17. Minęła ich furmanka z  

dwoma Kałmukami, którzy jechali od 

Opola w stronę Powiśla. Przed młynem 

furmanka zatrzymała się. Jeden z kałmu-

ków zeskoczył z wozu i ruszył w stronę 

kobiety, która szła do młyna. Kobieta za-

częła uciekać między zabudowania. Wi-

dząc to ten drugi pogonił za tym pierw-

szym. Na wozie zostawili RKM. Widząc to 

Mietek z Heńkiem wskoczyli na wóz i 

galopem popędzili w stronę lasu. W lesie 

furmana zwolnili, a karabin zanieśli do 

Bolka Goliszka (przydomek Piróg), który 

był moim dowódcą plutonu. Z karabinu, z 

którego oni przed tym używali przeciwko 

nam, ja potem ostrzeliwałem Niemców i 

Kałmuków na statku. 

Oddział AK „Argila” wzmocnio-

ny żołnierzami z placówek Karczmiska, 

Kraczewice i chyba z Wilkowa, był na 

zgrupowaniu w lesie niedaleko Szczekar-

kowa. W jakim celu nie wiem (byłem 

wówczas szeregowym żołnierzem AK), ale 

myślę, że ze względu na przygotowane się 

do akcji „Burza” – przecież front wschodni 

zbliżał się do naszych granic. 

 31 maja 1944 r. przed południem 

otrzymaliśmy rozkaz wymarszu do Zasto-

wa Polanowskiego w celu obrony jego 

mieszkańców przed grasującymi tam 

Niemcami i Kałmukami. 

 Ruszyliśmy szybkim marszem 

szeregiem (gęsiego) prawą stroną szosy. 

Po drodze minęliśmy młyn w Szczekarko-

wie. Pamiętam – na pomoście stała grupa 

chłopów przyglądająca się wojsku, które 

idzie z bronią, ale po cywilnemu. Wśród 

nich stał mój wujek, który był młynarzem 

u Głodkowskich. 
 

 
 

Mieczysław Popiołek ps. „Milczek”, 

zdjęcie p. Andrzeja Olszowego z Poniatowej 
 

Maszerowaliśmy przez Wilków 

mając Kościół z prawej strony i dalej w 

lewo wzdłuż Wisły. Z marszu zajmowali-

śmy stanowiska strzeleckie w kolejności 

jak maszerowaliśmy, tylko odstępy trochę 

zwiększyliśmy.  

 Nie mieliśmy czasu, aby przygo-

tować swoje stanowiska strzeleckie. Jeden 

statek przepłynął, a drugi nadpływał, ten 

dla nas  najważniejszy – „Tannenberg”. 

Mnie wypadło dobre stanowisko. Przede 

mną rosła sosna, która na wysokości mojej 

piersi rozdzielała się na dwa konary. Po-

między tymi konarami umieściłem swój 

RKM. Miałem dobre pole obserwacji na 

brzeg Wisły, a jednocześnie od dołu chro-

niła mnie sosna. Był już najwyższy czas, 

gdy nagle rozległy się strzały. Chyba za-

częli Niemcy, bo słychać było szybko-

strzelny LKM. My odpowiedzieliśmy 

zmasowanym ogniem ostrzeliwując statek, 

a szczególnie mostek kapitański, z którego 

strzelał LKM. 

  Z mojego stanowiska do Wisły 

było blisko, może trzydzieści metrów, 

może więcej. Brzeg zarośnięty był krza-

kami, co nam utrudniało widoczność. Sta-

tek nadpływał z mojej prawej strony. Gdy 

był prawie na mojej wysokości oddałem do 

niego cztery krótkie serie: jedną w statek i 

trzy w ruszające się postacie na statku, 

które dostrzegłem przez krzaki. Z jakim 

skutkiem, nie wiem. Widziałem i słysza-

łem syk ulatniającej się pary z kotła. Statek 

stanął prawie na przeciwko mnie. Ilu wro-

gów zdołało uciec, nie wiadomo. W strze-

laniu nie można było sobie poszaleć. Do 

dziś słyszę słowa d-cy plutonu: Adam 

szanuj amunicję, bo bez niej karabin jest 

bezużyteczny. 

Powiedział to znacznie dosadniej. 

Koło południa wszystko ucichło. Nasz 

oddział odmaszerował w nowe miejsce 

postoju. 

Straty wrogów: podobno 60 zabi-

tych i 50 rannych. Naszych – 5 rannych i 1 

zabity: Mieczysław Popiołek – pseudonim 

„Milczek”. Żołnierz AK z placówki 

Karczmiska. Nie rodzina, ale dobry kolega 

– grywaliśmy razem w siatkówkę. 

 Oddajemy Hołd Tobie Mietku i 

Wam wszystkim, którzy braliście udział w 

tej akcji i którzy odeszliście na Wieczną 

Wartę. 

 Cześć Waszej Pamięci! 

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

Informacje o statku „Tannenberg” 
 

Zbudowany w 1890 roku jako sta-

tek towarowo-pasażerski w elbląskiej 

stoczni F. Schichau’a dla M. Lewtowa i R. 

Gostyńskiego z Włocławka. Otrzymał 

nazwę „POLONEZ”/ΠOЛОНEЗ. Eksplo-

atowany był przez właścicieli na trasie z 

Włocławka do Warszawy. Mógł zabrać 88 

pasażerów w tzw. I i II kl. oraz 98 osób na 

pokładzie i 7 ton ładunku. Mógł także 

holować barki jego uciąg wynosił 600 t. 

Około 1892 r. nastąpiło połączenie M. 

Lewtowa i R. Gostyńskiego z firmą Jana i 

Wincentego Ciechanowskich z Włocławka 

i przekształcenie się w firmę o nazwie 

„Bracia Ciechanowscy i S-ka”. Po wybu-

chu wojny w sierpniu 1914 roku statek 

został Ciechanowskim zarekwirowany dla 

potrzeb wojska rosyjskiego, brał udział w 

dostarczaniu amunicji i żywności oraz 

transporcie rannych podczas walk rosyj-

sko-austriackich w Galicji. Podczas kontr-

ofensywy wojsk austro-węgierskich w 

1915 roku „Polonez” wpadł w ich ręce pod 

Annopolem. Sprowadzony do Puław i tam 

opancerzony oraz uzbrojony w dwa lądo-

we działa kalibru 37 mm został w 1916 

roku wcielony do austro-węgierskiej K.u.k. 

Weichselflottille. Jego zadaniem było 

patrolowanie odcinka Puławy-Dęblin. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 

listopadzie 1918 roku został upaństwowio-

ny i przejęty początkowo przez Minister-

stwo Komunikacji a potem Sekcję Eksplo-
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atacji Dróg Wodnych przy Ministerstwie 

Robót Publicznych. Po powołaniu Polskiej 

Żeglugi Państwowej w Warszawie w 1919 

roku wszedł w skład jej taboru pod nową 

nazwą „GRUNWALD”. Eksploatowany 

był na górnej Wiśle w oparciu o port w 

Puławach. Około 1921 roku trafił do Piń-

ska, gdzie pływał w Poleskim Towarzy-

stwie Handlu i Przemysłu. Do Puław po-

wrócił około 1926 roku, nabyty przez C. 

Reizemana, S. Rozentala, C. Eidelmana i 

F. Perelberga. W 1930 roku został przebu-

dowany i podłużony, wymieniono także 

kocioł parowy. Moc maszyny parowej 

oceniano na 110 KM, a liczbę pasażerów, 

jaką statek mógł zabrać wynosiła od 120 

do 240 osób. Około 1933 roku wszedł w 

skład taboru Polskiej Żeglugi Rzecznej 

„Vistula” Sp. z o.o. w Warszawie. Pływał 

jako statek towarowo-pasażerski na róż-

nych liniach, ale głównie do Sandomierza. 

Po zakończeniu kampanii wrześniowej w 

1939 roku i powstaniu Generalnej Guberni 

jako mienie pożydowskie „Grunwald” 

został przejęty przez niemieckie Komissa-

rischen Verwalter der Haupttreuhandstelle 

Ost für die Binnenschiffahrt des Weichsel-

stromgebietes, Danzig. Abt. Warschau. 

Nabyty przez firmę Juliusz Dunin Holecki 

Weichsel Reederei G.m.b.H, Warschau 

statek zmienił nazwę na „TANNEN-

BERG”. W 1943 roku został on zarekwi-

rowany przez Wehrmacht, wtedy też ka-

dłub pomalowano na czarno. Wykorzy-

stywany był przez oddziały niemieckie do 

pacyfikacji wsi w okolicy Puław, które 

sprzyjały partyzantom z Armii Krajowej i 

Batalionów Chłopskich.  

Podczas pacyfikacji dokonanej na 

mieszkańcach wsi Zastów Polanowski w 

dniu 31 maja 1944 roku „Tannenberg” z 

załogą cywilną oraz uzbrojonymi w ręczne 

i lekkie karabiny maszynowe żandarmami 

niemieckimi i własowcami po zakończonej 

akcji został zaskoczony ogniem ciężkich 

karabinów maszynowych oddziałów BCh 

Jana Jabłońskiego (ps. „Drzazga”) i AK 

Bolesława Franczaka (ps. „Argil”), kiedy 

zbliżał się do brzegu między Zastowem 

Karczmiskim a Machowem na 347 km 

rzeki Wisły. Prowadzony celny ogień spo-

wodował uszkodzenia kotła, statek zaczął 

wytracać prędkość, odpowiadając jednak 

ogniem. W końcu „Tannenberg” zaczął 

nabierać wody i powoli tonąć. W wyniku 

starcia zginął oprócz wielu własowców, 

kapitan statku Karpiński z Puław. Około 

godz. 12,15 jednostka zatonęła.  

Po roku 1945 statek został wydo-

byty i odbudowany w Puławach. Do ruchu 

wszedł w 1948 roku pod nazwą „GRUN-

WALD” w Państwowym Zarządzie Wod-

nym w Puławach. Rok później przekazany 

do Państwowej Żeglugi Śródlądowej Od-

dział w Warszawie, gdzie pływał jako 

statek pasażerski. W 1951 roku zmienił 

nazwę na „BARTOSZ GŁOWACKI” oraz 

armatora, którym została Żegluga na Wiśle 

Przedsiębiorstwo Państwowe w Warsza-

wie. Pływał na linii z Warszawy do Puław, 

a także do Płocka.  W 1961 roku wycofany 

z ruchu pasażerskiego i przeznaczony jako 

holownik szkoleniowy. Ostatecznie wyco-

fany w 1963 roku i złomowany cztery lata 

później w Płocku.  

Podstawowe dane statku w 1935 

r.: długość całkowita: 49,00 m ; szerokość: 

4,30 m; szerokość całkowita z tamborami: 

7,90 m; zanurzenie minimalne: 0,60 m ; 

zanurzenie max: 1,00 m. wyporność: 70 t.; 

napęd: dwa boczne koła łopatkowe Mor-

gana; 1 kocioł parowy płomieniówkowy 

produkcji W. Fitzner, Siemianowice Ślą-

skie, z 1928 r.; materiał budowy: dno: stal; 

burty: stal; pokład: drewno. 

 

Według: Waldemar Danielewicz ©,  

http://fow.az.pl/forum/viewtopic.php?f=18

&t=5245

 

 
 

 

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

100. rocznica wybuchu I wojny światowej 
 

1 sierpnia mija równe sto lat od 

wybuchu I wojny światowej. Wojny, która 

przyniosła Polsce niepodległość 

Front przechodził przez Powiśle 

lubelskie dwa razy: latem 1914 i w lipcu 

1915 roku kiedy to wojska rosyjskie zosta-

ły ostatecznie wyparte i administrację 

zaczęli tworzyć Austriacy.  

W 1914 roku Powiśle doznało du-

żych strat. Został spalony świeżo oddany 

do użytku pałac Witolda Kleniewskiego w 

Szczekarkowie. Rosjanie zdemontowali 

urządzenia cukrowni Zagłoba i wywieźli je 

w głąb Rosji. Zniszczono też tory kolejki 

wąskotorowej prowadzące nad Wisłę. 

Walki z 1914 roku opisał Włodzimierz 

Dzwonkowski (W ogniu armat. Wrażenia 

naocznego świadka z linii bojowej w 

Opolszczyźnie lubelskiej (sierpień-listopad 

1914, Warszawa 1914) i Maria Kleniewska 

w swoich Wspomnieniach wydanych przez 

nasze Regionalne Towarzystwo Powiślan. 

W ofensywie 1915 roku brali 

udział żołnierze Legionów Piłsudskiego. 

Przeprawiali się z zachodu na wschód 

przez Wisłę na południe od  Powiśla lubel-

skiego, pod Annopolem. Przedtem prze-

chodzili wzdłuż Powiśla, na południe, ale 

na lewym brzegu Wisły. W 1915 roku 

atmosfera wśród ludności polskiej była 

inna. August Krasicki tak komentował 

swoje wejście na teren Lubelszczyzny 

(przeprawiał się wraz z Legionami w An-

nopolu 18 lipca 1915 roku): „W Lubel-

skiem  usposobienie ludności zupełnie inne 

aniżeli w Piotrkowskiem. Jesteśmy wszę-

dzie przychylnie przyjmowani, a oznacza-

jąc wojska mówią do nas „nasi”, nie o 

Moskalach jak w Piotrkowskiem.” (Dzien-

nik z kampanii rosyjskiej 1914-1926, War-

szawa 1988, s. 277). 

 

Wojciech Włodarczyk  

 

http://fow.az.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=5245
http://fow.az.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=5245
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Przebieg linii frontu na Powiślu lubelskim w sierpniu 1914 roku. Austriacy zajmowali Opole i  tereny na południe od Opola  

Lubelskiego, Rosjanie – teren właściwego Powiśla. Mapa z książki Włodzimierza Dzwonkowskiego 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wspomnienie o powstańcu warszawskim 
 

Nie złamie wolnych żadna klęska  

Nie strwoży śmiałych krwawy trud 

Pójdziemy razem do zwycięstwa  

gdy ramię w ramię stanie lud. 
 

St. R. Dobrowolski „Warszawskie dzieci” 
           

W tym roku mija 70. rocznica 

wybuchu Powstania Warszawskiego – 

patriotycznego zrywu niepodległościowe-

go podziemia, którego celem było wyzwo-

lenie stolicy i zamanifestowanie wolności i 

niepodległości Polaków. Słowa piosenki 

przytoczone na wstępie – napisanej w lipcu 

1944 r. dodawały otuchy i budziły nadzieje 

na zwycięstwo idącym do nierównej walki  

powstańcom, którzy 1 sierpnia 1944 r. o 

17.00 w godzinie „W” uderzyli na nie-

mieckie pozycje. Pośród rodowitych war-

szawiaków byli też ci, którzy pochodzili z 

różnych stron Polski, a życiowe drogi 

zawiodły ich do Warszawy. Jednym z nich 

był mój stryj, Władysław Chrzanowski. 

Urodził się 1 stycznia 1917 r. w Kolonii 

Szczekarków jako syn fornala z majątku 

Kleniewskich. Tu spędził dzieciństwo, 

które czasami było trudne. Gdy miał 3 lata 

zmarła mu matka. Gdy miał kilkanaście lat 

rodzina przeniosła się do miejscowości 

Dąbrówka w gminie Kazimierz Dolny. 

Przez jakiś czas pracował w gospodarstwie 

pana Czarnoty w Polanówce. Gdy miał 18 

lat wyjechał do Warszawy, gdzie pracował 

w Domu Wedla, znajdującego się przy 

ulicy Puławskiej na warszawskim Moko-

towie. W 1936 r. ochotniczo zgłosił się do 

wojska i służbę wojskową odbył w Pińsku 

na Kresach Wschodnich. Po wojsku wrócił 

do Warszawy i tu w sierpniu 1939 r. zasta-

ła go mobilizacja. Został powołany do 

macierzystej jednostki, a zadaniem jej była 

ochrona wschodniej granicy Rzeczypospo-

litej. 17 września  oddziały Armii Czerwo-

nej przekroczyły wschodnią granicę Polski 

i jednostka, w której służył stryj wycofała 

się na zachód. Jeszcze przed przekrocze-

niem Bugu została włączona do zorgani-

zowanej na tamtym terenie Samodzielnej 

Grupie Operacyjnej „Polesie” pod do-

wództwem generała Franciszka Kleeberga. 

Wycofującym się oddziałom  pod Koc-

kiem drogę zastąpiły oddziały niemieckie i 

w dniach 2-5 października  1939 r. doszło 

do bitwy, która pomimo odwagi i poświę-

cenia polskich żołnierzy zakończyła się 

kapitulacją SGO „Polesie”.  

Stryjowi udało się uniknąć niewo-

li i w cywilnym ubraniu pieszo wrócił w 

rodzinne strony. W obawie przed areszto-

waniem  przez miesiąc ukrywał się w Żmi-

jowiskach u państwa Śmichów. Później 

wyjechał do Warszawy, gdzie pracował  i 

trafił do konspiracji, najpierw ZWZ, a 

następnie AK. W konspiracji przeszedł 

kurs podoficerski i został kapralem. 1 

sierpnia zastał go na Warszawskim Śród-

mieściu, gdzie on, pochodzący z Lubel-

skiego, dowodził drużyną warszawskich 

chłopców w walkach z Niemcami. Walczył 

w Batalionie „Solski”, dowodzonym przez 
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kapitana Stefana Solędzinowskiego ps. 

„Solski”. Batalion ten brał udział w zdoby-

ciu budynków Politechniki Warszawskiej. 

W dniach 15-19 sierpnia żołnierze Bata-

lionu „Solski” odpierali ataki na Politech-

nikę. Niestety, nie udało się jej utrzymać i 

powstańcy wycofali się na drugą stronę 

ulicy Nowowiejskiej i do końca powstania 

odpierali ataki niemieckie i utrzymali po-

zycje obronne w budynkach naprzeciw 

Politechniki aż do kapitulacji. Po pierw-

szych sukcesach przyszły dla powstańców 

ciężkie sierpniowe i wrześniowe dni – 

czekania na pomoc z zewnątrz i upartej, 

heroicznej walki o każdą ulicę, o każdy 

dom. Przyszedł jednak moment, że trzeba 

było tę nierówną walkę przerwać i 2 paź-

dziernika skapitulować.  

Władysław Chrzanowski przeżył 

powstanie, w trakcie którego został awan-

sowany do stopnia plutonowego i był jed-

nym z 15,5 tysiąca powstańców, którzy 

dostali się do niemieckiej niewoli. Otrzy-

mał numer jeńca 223 646 i trafił do stalagu 

XB Sanbostel w pobliżu granicy holender-

skiej. 13 listopada 1944 r., co wynika z 

niemieckich dokumentów, transportem 

Befel Nr 7278 został przewieziony do 

stalagu XVIII-A Wolfsberg, znajdującego 

się na terenie Austrii. Ostatnią wiadomo-

ścią o jego losach jest ankieta własnoręcz-

nie napisana przez stryja 2 grudnia 1944 r., 

którą Niemcy przesłali do Międzynarodo-

wego Czerwonego Krzyża w Genewie. 

Dalszych jego losów nie udało się ustalić. 

Po wojnie rodzina sądziła, że zginął w 

powstaniu, bo gdyby żył to na pewno dał-

by jakiś znak życia. 

Przez kilka lat prowadziłem przez 

różne instytucje w kraju i za granicą 

(Niemcy, Austria, Anglia, USA) poszuki-

wania, których celem było ustalenie, co się 

stało po 2 grudnia 1944 r. z moim stryjem. 

W 2004 r. byłem na uroczystościach 

otwarcia Muzeum Powstania Warszaw-

skiego, które powstało z inicjatywy ówcze-

snego prezydenta Warszawy, Lecha Ka-

czyńskiego. Informację o tym, gdzie stryj 

walczył w powstaniu, uzyskałem na pod-

stawie numeru jeńca od pana Jana Urban-

kowskiego z tego Muzeum. 

1 sierpnia Warszawa, jak co roku, 

odda hołd uczestnikom tego sierpniowego 

zrywu, wśród których był mój stryj, Wła-

dysław Chrzanowski. 

 

 

 

Wiesław Chrzanowski – Urządków 

 

 

 
 

Ostatnia informacja Władysława Chrzanow-

skiego wysłana przez Czerwony Krzyż  

 

 

 

 
Władysław Chrzanowski z Kolonii Szczekarków 

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

Powiślańskie dobra benedyktyńskie w dobie kasaty – część 3. 
 

Trzecia część relacji o dobrach 

świętokrzyskiego lub jak kto woli, łyso-

górskiego klasztoru zakonu benedyktynów 

może zainteresować najbardziej takie oso-

by, których korzenie splatają się z dziejami 

dwóch wsi – Braciejowic i Zakrzowa. Nie 

są to jedyne akta, które prezentują persona-

lia chłopów z Powiśla. Uprzedzając fakty, 

w kolejnych odcinkach znajdą się wiado-

mości o mieszkańcach innych wsi, odno-

towane w 1819 roku, w związku z kasatą 

klasztoru benedyktynów na Świętym 

Krzyżu. Czwarta część cyklu przedstawi 

folwark na Kępie Gosteckiej i pracujących 

na nim włościan. 

Materiału archiwalnego do niniej-

szego opracowania dostarczyły fascykuły z 

Archiwum Państwowego w Radomiu. 

Przekazów jest wiele, a z racji, że sporzą-

dzający rękopisy nie wykonywał swej 

pracy starannie wymagały one czasochłon-

nego opracowania. Relacje budzą wątpli-

wości nie tylko w kwestii właściwej pi-

sowni nazwisk. Porównanie dwóch eg-

zemplarzy Inwentarza Powinnosci oraz 

Danin dowodzi niefrasobliwości kopistów 

opuszczających litery, bądź przekształcają-

cych zapisy. Nadto trudno założyć, że 

nawet oryginale treści przedstawiano bez 

błędów. Mamy więc pewien zasób danych, 

co do których wartości nie można być 

przekonanym do końca. Ustalenie właści-

wych nazwisk niektórych włościan (czym 

nie zajmowałem się w kontekście tego 

studium) może być możliwe po dokonaniu 

porównań z wpisami do ksiąg Urzędu 
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Stanu Cywilnego, bądź metrykalnych 

parafii piotrawińskiej, jeżeli – w co chciał-

bym wierzyć – nie ma tam równie bała-

mutnych i niefrasobliwie dokonywanych 

zapisów. 

W zachowanej Tabelli Ordynaryi 

jest jeszcze jedna pomyłka dowodząca 

bezmyślności sporządzającego rubryki i 

wpisującego odpowiadające im tytuły. 

Mianowicie przy pozycji obuwie (należne 

pracownikom folwarcznym), zamiast w 

odpowiednie miejsce wstawić słowo pary 

w zamian użyto nieprawdopodobnej nazwy 

Zagony. W publikowanym wykazie wyraz 

ten, jako wprowadzony przeze mnie pod-

czas opracowywania tekstu, dla odróżnie-

nia podany został bez kursywy. 

Przewidując, że archaiczne na-

zwy, które dla ludzi tamtych czasów były 

oczywiste, a nam współczesnym mogą 

nastręczać niemałe trudności, sporządziłem 

ich wykaz wraz z objaśnieniami, co nie-

wątpliwie uczyni przekaz bardziej zrozu-

miały. Są to następujące określenia:  

celna pszenica, celny owies, celny jęcz-

mień – ziarno wysokiej jakości mające 

odpowiednią wielkość i masę; 

funt – 1 funt od 1819 r. równy był wadze 

405,504 gramów; 

garniec – od 1819 r. równy był objętością 

czterem litrów;  

kapłon – wykastrowany kogut kury do-

mowej; 

korzec – od 1819 r. 1 korzec równy był 

128 litrom; w tekście użyto licznych skró-

tów dla oznaczenia korca: Kor., Kor:, Kor, 

Kr:, Ko; 

podolni jęczmień – ziarno jęczmienia 

niższej jakości; 

potraw – trawa powtórnie wyrastająca po 

skoszeniu; 

sprzężaj – konie lub bydło zaprzęgane do 

wozu, pługa itp.;  

trzewik – sznurowany lub zapinany but z 

krótką cholewką. 

 W części poświęconej osobom 

zatrudnionym w folwarku braciejowickim 

przy personaliach zapisywano pełnione 

przez nie funkcje. Wobec tego, że są to 

nazwy nie zawsze już zrozumiałe, w na-

wiasach znalazły się ich wyjaśnienia. 

Oprócz tego, by nadmiernie nie rozbudo-

wywać tekstu, wskazano osoby zatrudnia-

ne przez benedyktynów w 1819 roku. 

Kolejność funkcji podyktowana została 

wagą odpowiadających ich stanowisk, co 

przekładało się na uzyskiwane dochody: 

ekonom (zarządca) – Marcin Momonto-

wicz; 

pisarz (sekretarz) – Dobrzański; 

karbowy (nadzorca robót polowych) – Jan 

Majewski; 

parobek (pomocnik folwarczny) – Jędrzej 

Binięda; 

gajowy leśny (chroniący podległą część 

lasu) – Paweł Kowalczyk; 

polowy (stróż nocny pilnujący pól przed 

kradzieżą) – Sebastian Jagiełło; 

włodarz (kierownik robót folwarcznych) – 

Marcin Orzeł; 

fornal (wykonujący końmi prace rolne) – 

Norbert Rybicki; 

koniarz (osoba odpowiedzialna za konie) 

– Józef Frająs; 

pastuch – Maciej Kowalczyk; 

poganiacz (poganiający bydło i konie) – 

Wojciech Nastaj; 

dziewka – Marianna Meryga. 

 Dla badaczy zajmujących się 

codziennym życiem wiejskim przydatne 

mogą okazać się ceny obowiązujące na 

tym terenie 18 czerwca 1819 roku. Funt 

soli kosztował 7½ grosza, para butów 10 

zł, podszycie pary butów 5 zł, para trzewi-

ków 1 zł. Znając wysokość cen nie można 

dziwić się relacjom leciwych mieszkańców 

wsi, którzy wraz z rodzeństwem korzystali 

z jednej pary obuwia, co późną jesienią, 

zimą i wczesną wiosną ograniczało ich 

możliwości uczęszczania do szkoły bądź 

kościoła. 

 Praca na rzecz właściciela folwar-

ku wymagała wielu rąk, a jej wymiar zale-

żał od pozycji społecznej włościan. Naj-

wyżej w hierarchii stali rolnicy. Byli to 

chłopi mający własne pola i chałupy. Niżej 

notowano chałupników, bezrolnych chło-

pów posiadających tylko chałupę z obej-

ściem i ogrodem. Najniżej lokowali się 

komornicy, bezrolni chłopi mieszkający w 

cudzych chatach. 

Roczny wymiar pańszczyzny wy-

nosił dla rolników i chałupników po 104 

dni, a dla komorników 52 dni. Pańszczy-

zny nie odrabiali mężczyźni sprawujący 

społecznie użyteczne funkcje, choć posia-

dali grunta komornicze. Znamy ich perso-

nalia: 

gajowy – Jagieła (vel Jagieło) Sebastian 

(Braciejowice); 

karczmarz – Kielmanowicz Chaim (Bra-

ciejowice); 

koniarz – Zając Józef (Braciejowice); 

kowal – Nierobca Tomasz (Braciejowice); 

przewoźnik – Lidak Jan (Braciejowice). 

Letni dzień pańszczyzny obejmo-

wał czas od wschodu do zachodu słońca, a 

w zimie trwał od godziny szóstej do 

osiemnastej. Oprócz tego można było 

zatrudniać włościan raz w tygodniu płacąc 

gotówką za dzień pieszy lub komorny po 

24 grosze (bez względu na rodzaj zlecone-

go zajęcia), natomiast za pracę z użyciem 

czterech wołów należało się dziennie 2 

złote. 

Wymiar pańszczyzny miał ściśle 

określone normy i wynosił: w dniu sprzę-

żajnym (a więc wówczas, gdy używano 

zwierząt pociągowych) należało zaorać lub 

zaradlić jedną morgę – w innych przypad-

kach używania sprzężaju pracowano od 

wschodu do zachodu słońca; pańszczyzna 

piesza polegała na wymłóceniu w ciągu 

dnia 25 snopków oziminy lub 40 dużych 

(wiązanych przez mężczyzn) snopków 

jarzyny – w innych przypadkach tego ro-

dzaju świadczenia trzeba było pracować od 

wschodu do zachodu słońca. 

Obowiązkiem mieszkańców było 

także stróżowanie nocne polegające na 

pilnowaniu zabudowań dworskich i fol-

warcznych w Braciejowicach. Włościanie 

z Braciejowic i Zakrzowa czynili to poje-

dynczo po kolei. Radni w ilości sześciu (po 

trzech z obydwu wsi), którzy swe funkcje 

sprawowali z wyboru, zobowiązani byli 

tylko odrabiać pańszczyznę. Znamienne, 

że włościan nie można było używać do 

innych, niż wskazane tu powinności. 

O ile oficjaliści i służący otrzy-

mywali wynagrodzenie, to rolnicy (oprócz 

świadczenia pańszczyzny) musieli dostar-

czać kapłony, jaja i chmiel. Chałupników i 

komorników nie obowiązywały takie dani-

ny. 

Muszę przyznać, że z pewnym 

wzruszeniem odczytywałem nazwiska 

osób mieszkających w Braciejowicach i w 

Zakrzowie w 1819 roku. Wiele z nich 

występuje dotąd na Powiślu i sądzę, że nie 

popełniłem błędu myśląc o radości, jaką 

sprawię wszystkim tym, którzy za pośred-

nictwem mojego artykułu odkryją swą 

przeszłość sięgającą blisko dwustu lat. W 

moim mniemaniu jest to najlepsza z lekcji 

określenia tożsamości, patriotyzmu i histo-

rii, być może jedynie w obrębie mikroska-

li, lecz przecież własnej, a przez to nieza-

stąpionej. Dla potrzeb niniejszego studium 

sporządziłem alfabetyczny indeks nazwisk 

i imion włościan opatrując je danymi o 

pozycji społecznej i miejscu zamieszkania: 

Adryanek (vel Andryanek) Marcin (rol-

nik z Braciejowic, radny), Checinska (vel 

Chopienska) Agnieszka (komornica z 

Zakrzowa), Cieślik Franciszek (rolnik z 

Braciejowic), Cywiński Antoni (rolnik z 

Braciejowic), Fala (vel Fała) Józef (rolnik 

z Braciejowic), Figura Karol (komornik z 

Braciejowic), Figura Wojciech (rolnik z 

Braciejowic), Gazda Antoni (chałupnik z 

Braciejowic), Gąsior Wojciech (chałupnik 

z Braciejowic), Grądziel Józef (chałupnik 

z Zakrzowa), Grądziel Maciej (rolnik z 

Zakrzowa), Jabłoński Mikołaj (rolnik z 

Zakrzowa), Jabłoński Wojciech (chałupnik 

z Zakrzowa), Jakubczyk Stanisław (cha-

łupnik z Braciejowic), Jakubczyk Szcze-
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pan (rolnik z Braciejowic), Jaśkowski (vel 

Jurkowski) Stanisław (chałupnik z Za-

krzowa), Karaś Józef (chałupnik z Za-

krzowa), Kędzierski Wawrzyniec (rolnik z 

Braciejowic), Kołodziejczyk Franciszek 

(chałupnik z Zakrzowa), Kołodziejczyk 

Franciszek (chałupnik z Zakrzowa, wi-

docznie druga osoba o takim nazwisku i 

imieniu), Kozdryk Franciszek (rolnik z 

Zakrzowa), Kozioł Paweł (chałupnik z 

Braciejowic), Kręcisz Wojciech (chałup-

nik z Braciejowic), Kręgiel Wawrzyniec 

(chałupnik z Braciejowic), Kręgiel Woj-

ciech (chałupnik z Braciejowic), Krzak 

Paweł (rolnik z Braciejowic), Krzak (vel 

Krak) Stanisław (chałupnik z Braciejo-

wic), Krzemieński Franciszek (komornik 

z Braciejowic), Kubacki (vel Kalacki) 

Paweł (chałupnik z Zakrzowa), Kutyna 

Adam (komornik z Zakrzowa), Kwiat-

kowski Wojciech (chałupnik z Braciejo-

wic), Leywoda Bartłomiej (chałupnik z 

Braciejowic), Leywoda Jacek (chałupnik z 

Braciejowic), Lisionek (vel Lysionek) 

Sebastian (chałupnik z Braciejowic, rad-

ny), Makrzysz Maciej (komornik z Za-

krzowa), Moryk (vel Menz[y]k) Antoni 

(chałupnik z Zakrzowa), Mosiński Łukasz 

(chałupnik z Braciejowic), Nastaj Adam 

(radny z Braciejowic, o którym nie wspo-

mniano w spisie, być może Kacper Nastay 

wpisany został z takim imieniem przez 

pomyłkę), Nastaj Kacper (vel Kasper) 

(chałupnik z Braciejowic), Nierobca Be-

nedykt (chałupnik z Zakrzowa), Nierobca 

Franciszek (rolnik z Braciejowic), Nierob-

ca Jan (komornik z Zakrzowa), Nierobca 

Maciej (rolnik z Zakrzowa, radny), No-

wacka Agnieszka (komornica z Braciejo-

wic), Nowacki Grzegorz (rolnik z Bracie-

jowic), Nowacki Stanisław (rolnik z Bra-

ciejowic), Olszak Walenty (chałupnik z 

Zakrzowa), Pastwa Józef (chałupnik z 

Zakrzowa), Pastwa Paweł (chałupnik z 

Zakrzowa), Pastwa Szczepan (rolnik z 

Braciejowic), Pastwa Walenty (rolnik z 

Braciejowic), Pastwa Wojciech (chałupnik 

z Braciejowic), Piskorowa Marianna (ko-

mornica z Braciejowic), Pluta Łukasz 

(rolnik z Zakrzowa), Pluta Stanisław (rol-

nik z Zakrzowa), Porębski Majcher (cha-

łupnik z Zakrzowa, radny), Przychodzień 

Wojciech (chałupnik z Zakrzowa), Rybic-

ki Maciej (rolnik z Zakrzowa, radny), Sak 

Szczepan (rolnik z Braciejowic), Sarna 

Józef (komornik z Braciejowic), Sawicki 

Florian (chałupnik z Zakrzowa), Selmay 

Grzegorz (komornik z Braciejowic), Sely-

nay Kazimierz (rolnik z Braciejowic), 

Smaga Jędrzej (chałupnik z Braciejowic), 

Smaga Maciej (chałupnik z Braciejowic), 

Szczygieł Adam (komornik z Zakrzowa), 

Szczygieł Antoni (chałupnik z Zakrzowa), 

Szczygieł Klemens (rolnik z Zakrzowa), 

Szewczyk Rozalia (komornica z Zakrzo-

wa), Świątek Wojciech (chałupnik z Za-

krzowa), Tomala Paweł (chałupnik z Bra-

ciejowic), Więnek (vel Więncek) Franci-

szek (chałupnik z Zakrzowa), Wróbel 

Lucja (chałupnica z Braciejowic), Wróbel 

Walenty (chałupnik z Braciejowic), Zygan 

Jan (komornik z Zakrzowa). 

Na marginesie zaprezentowanych 

danych, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę 

na osobę księdza Bernarda Suwalskiego, 

prowizora z zakonu benedyktynów, 

wspominanego w każdym odcinku tego 

cyklu. Wiadomo, nie żył on w 1832 roku, 

co zamknęło śledztwo w sprawie bydła 

nabytego przez księdza Jana Świtalskiego, 

proboszcza w Wilkowie. Zupełnie przy-

padkowo, w sandomierskim Archiwum 

Diecezjalnym studiując „Akta parafii Ko-

niemłoty 1809-1825”, na karcie 34 znala-

złem wiadomość, że 13 stycznia 1820 r. 

ksiądz Bernard Suwalski był wikariuszem i 

administratorem parafii w tej miejscowo-

ści. Należy wyjaśnić, że do 1819 roku 

Koniemłoty należały do dóbr benedykty-

nów ze Świętego Krzyża, podobnie jak 

folwarki w Braciejowicach i Głodnie. 

Także we wspomnianych aktach (k. 32) 

zamieszczono informację o śmierci księdza 

Suwalskiego nastąpionej 15 marca 1825 

roku. 

Nową osobą, która 18 czerwca 

1819 r. poświadczyła jeden z zaprezento-

wanych tutaj wykazów był Pfab, Sekretarz 

Jeneralny Kommissyi Wojewodztwa San-

domierskiego. Gdy przed kilku laty zetkną-

łem się z tym nazwiskiem zastanawiałem 

się, czy aby dobrze je odczytuję. Okazało 

się, że nie popełniłem błędu, a szlachetnie 

urodzony Alojzy Pfab był początkowo 

związany z niedalekim Solcem. Zamierza-

jąc w przyszłości opublikować jego bio-

gram, podam tylko, że w latach 1812-1816 

Pfab mieszkał w Solcu będąc sekretarzem 

tamtejszej podprefektury. W tym czasie, 2 

października 1815 r. zawarł w Chotczy 

związek małżeński z Anną Kurzątkowską, 

lat 25, urodzoną w zamku soleckim, córką 

zmarłych Jana Kurzątkowskiego, guberna-

tora starostwa soleckiego i Franciszki z 

Czerwińskich. W akcie małżeństwa poda-

no także, że pan młody liczył 24 lata, uro-

dził się w Czerniowcach (?), był synem 

Józefa Pfaba Kreysfizyka w Kielcach (co 

należy rozumieć jako tamtejszego lekarza 

powiatowego) i Teresy z Treillerów. W 

1819 r. Pfab mieszkał w Radomiu pozosta-

jąc na funkcji sekretarza prezydialnego 

Komisji Województwa Sandomierskiego. 

W latach 1825-1828 notowano go w ak-

tach jako sekretarza, po czym komisarza 

obwodu opatowskiego. Alojzy Pfab zmarł 

w ubóstwie przed 27 czerwca 1832 r. nie 

pozostawiwszy majątku. 

Powiślańskie dzieje łysogórskich 

dóbr benedyktyńskich zdają się nie mieć 

końca, co i dla mnie stanowi niemałe za-

skoczenie. Mimo nawału zajęć postaram 

się jednak wyczerpać ten temat, gdyż uwa-

żam, że warto to uczynić choćby ze wzglę-

du na znikomy dotąd brak wiedzy o prze-

szłości tych ziem. Dzieje wsi Kępa Go-

stecka, jakkolwiek mój zmarły Ociec 

Zygmunt poświęcił jej pozycję książkową, 

pozostają dotąd nieznane, zatem w kolej-

nym odcinku postaram zmierzyć się z tym 

zagadnieniem w dobie kasaty zakonu be-

nedyktynów. Uważam przy tym, że zebra-

ny przeze mnie materiał źródłowy mógłby 

zaowocować osobną publikacją o tej miej-

scowości, lecz jest to kolejne wyzwanie, 

któremu może kiedyś uda mi się sprostać. 
 

 

 

Wiktor Z. Łyjak 

 

ANEKSY 
 

I. 18 czerwca 1819 r., Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 1457, s. 636. 

Tabella Ordynaryi 

w Folwarku Bracieiowskim Dla Officialistów i Służących co rocznie wydawaney. 

[Imiona i Nazwiska Officialistów i Służących] 
 

1. W: Ekonomowi Momontowiczowi 

[Żyto celne Kor.] 15. [Pszenica celna Kor:] 5. [Jęczmień celny Kor] 15. [Jęczmień Podolni Kor] 5. [owies Kr:] 25. [Groch Kr:] 3 

[Tatarka Ko:] 8. [Proso Ko] 3. [Rzepak Ko] 1. [Sól funty] 160. [pienięzne zasługi Zp:] 300. [z łąk siano fury] 8. [z łąk Potraw fury] 4. 

2. [W:] Pisarzowi Dobrzańskiemu 

[pienięzne zasługi Zp:] 150 

3. Karbowemu Janowi Majewskiemu 
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[Żyto celne Kor.] 7. [Pszenica celna Kor:] 1. [Jęczmień celny Kor] 5. [owies Kr:] 1 [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 3. [Proso gar] 16. 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 60. [Obowie Boty nowe pary] 2. [Obowie Boty podszyci pary] 1. [Płotno Zgrzebne Łokcie] 40. [Płotno 

Konopne Łokcie] 20. [pienięzne zasługi Zp:] 60. [Osiwek Jęczmien zagony] 40. [Osiwek owies zagony] 40 

4. Parobkowi Jędrzeiowi Biniendzie 

[Żyto celne Kor.] 6. [Pszenica celna Kor:] 1. [Jęczmień celny Kor] 4. [owies Kr:] 1. [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 3. [Proso gar] 16 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 40. [Obowie Boty nowe pary] 2. [Obowie Boty podszyci pary] 1. [Płotno Zgrzebne Łokcie] 40. [Płotno 

Konopne Łokcie] 20. [pienięzne zasługi Zp:] 54 [Osiwek Jęczmien zagony] 30. [Osiwek owies zagony] 30 

5. Pastusze Macieiowi Kowalczykowi 

[Żyto celne Kor.] 5. [Pszenica celna gar] 24. [Jęczmień celny Kor] 4. [owies Kr:] 1. [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 2. [Proso gar] 16. 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 40 [Obowie Boty nowe pary] 1. [Obowie Boty podszyci pary] 1. [Płotno Zgrzebne Łokcie] 24 [Płotno Ko-

nopne Łokcie] 12. [pienięzne zasługi Zp:] 30 [Osiwek Jęczmien zagony] 24. [Osiwek owies zagony] 24 

6. Poganiaczowi Woyciechowi Nastayowi 

[Żyto celne Kor.] 5. [Pszenica celna gar] 24. [Jęczmień celny Kor] 4. [owies Kr:] 1. [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 2 [Proso gar] 16 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 40. [Obowie Boty nowe pary] 1. [Obowie Boty podszyci pary] 1. [Płotno Zgrzebne Łokcie] 24. [Płotno 

Konopne Łokcie] 12. [pienięzne zasługi Zp:] 30 [Osiwek Jęczmien zagony] 24. [Osiwek owies zagony] 24 

7. Koniarzowi Jozefowi Fraiąsowi 

[Żyto celne Kor.] 5. [Pszenica celna gar] 24 [Jęczmień celny Kor] 4 [owies Kr:] 1. [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 2 [Proso gar] 16. 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 40. [Obowie Boty nowe pary] 1. [Obowie Boty podszyci pary] 2. [Płotno Zgrzebne Łokcie] 24. [Płotno 

Konopne Łokcie] 12. [pienięzne zasługi Zp:] 30 [Osiwek Jęczmien zagony] 24. [Osiwek owies zagony] 24. 

8. Gaiowemu Lesnemu Pawłowi Kowalczykowi 

[Żyto celne Kor.] 6. [Pszenica celna Kor:] 1. [Jęczmień celny Kor] 4. [owies Kr:] 1. [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 3. [Proso gar] 16. 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 40. [Obowie Boty nowe pary] 1. [Obowie Boty podszyci pary] 2. [Płotno Zgrzebne Łokcie] 40. [Płotno 

Konopne Łokcie] 20. [pienięzne zasługi Zp:] 54. [Osiwek Jęczmien zagony] 30. [Osiwek owies zagony] 30. 

9. Polowemu Sebestyanowi Jagielle 

[Żyto celne Kor.] 6. [Pszenica celna Kor:] 1. [Jęczmień celny Kor] 4. [owies Kr:] 1. [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 3. [Proso gar] 16. 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 40. [Obowie Boty nowe pary] 1. [Obowie Boty podszyci pary] 2 [Płotno Zgrzebne Łokcie] 40 [Płotno Ko-

nopne Łokcie] 20 [pienięzne zasługi Zp:] 54 [Osiwek Jęczmien zagony] 30 [Osiwek owies zagony] 30 

10. Włodarzowi Marcinowi Orłowi 

[Żyto celne Kor.] 6. [Pszenica celna Kor:] 1. [Jęczmień celny Kor] 4. [owies Kr:] 1. [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 3 [Proso gar] 16. 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 40 [Obowie Boty nowe pary] 1. [Obowie Boty podszyci pary] 2 [Płotno Zgrzebne Łokcie] 40. [Płotno Ko-

nopne Łokcie] 20. [pienięzne zasługi Zp:] 54 [Osiwek Jęczmien zagony] 30 [Osiwek owies zagony] 30 

11 Dziewce Maryannie Merydze 

[Żyto celne Kor.] 5. [Pszenica celna gar] 24 [Jęczmień celny Kor] 4. [owies Kr:] 1. [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 2. [Proso gar] 16. 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 40. [Obowie Boty Trzewiki pary] 2. [Płotno Zgrzebne Łokcie] 24. [Płotno Konopne Łokcie] 12. [pienięzne 

zasługi Zp:] 30. 

12. Fornal Norbertowi Rybickiemu 

[Żyto celne Kor.] 6. [Pszenica celna Kor:] 1 [Jęczmień celny Kor] 4. [owies Kr:] 1. [Groch Kr:] 1. [Tatarka Ko:] 3. [Proso gar] 16. 

[Rzepak gar] 8. [Sól funty] 40. [Obowie Boty nowe pary] 2. [Obowie Boty podszyci pary] 1. [Płotno Zgrzebne Łokcie] 40. [Płotno 

Konopne Łokcie] 20. [pienięzne zasługi Zp:] 54. [Osiwek Jęczmien zagony] 30. [Osiwek owies zagony] 30. 

Summa 

[Żyto celne Kor.] 72. [Pszenica celna Kor:] 14. [Jęczmień celny Kor] 56. [Jęczmień Podolni Kor] 5. [owies Kr:] 35. [Groch Kr:] 13. 

[Tatarka Ko:] 34 [Proso Ko] 8. [Rzepak Ko] 3. [Rzepak gar] 16. [Sól funty] 420. [Obowie Boty nowe pary] 7. [Obowie Boty podszyci 

pary] 7. [Obowie Trzewiki pary] 2 [Płotno Zgrzebne Łokcie] 336. [Płotno Konopne Łokcie] 168. [pienięzne zasługi Zp:] 582 [Osiwek 

Jęczmien zagony] 262 [Osiwek owies zagony] 262 [z łąk siano fury] 8 [z łąk Potraw fury] 4 
 

Ninieyszy Ordynaryusz iako iest rzetelnie przezemnie podany Słowem Kapłańskim zaręczam i ten własną podpisuie ręką /: podpisano/ 

X Bernard Suwalski prow: 

przez nas Kommissarzy przyięto do ciężarów /: podpisano/ X. Jozef Pułgrabski Kom Ducho: d[e]l[e]g:    - Jozef Rataiewicz - w Głod-

nie dnia 18 Czerwca [1]819 

za Zgodność zaswiadczam Sekretarz Jeneralny Kommissyi Wojewodztwa Sandomierskiego – Pfab 

Uwaga 

Artykuły następuiące cena ponizey wyrażona Opłacane lub Kupowane bywaią 

Soli funt po gr: siedem i puł 

Butów nowych para iedna po Zpo 10. 

Butów podszycie para iedna po Zp: 5. 

Trzewików para 1. po zpo: trzy- 

/: podpisano/ X Bernard Suwalski Prow: 
 

II. 8 czerwca 1819 r., Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 1457, s. 92-97. 

Obwod Lubelski       Wojewodztwo Lubelskie 

Inwentarz 

Powinnosci oraz Danin od Włoscian Wsiow Braciejowice y Zakrzow do Folwarku Braciejowskiego odbywaney nalezący się - przez 

nizey podpisanych Kommissarzy Delegowanych na Groncie z zeznan Włoscian y JX Suwalskiego Prowizora Klasztoru XX Benedykty-

now S
o
 Krzyskich - Dnia 8 Czerwca [1]819. ułozony. 
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N
er

 

Porząd-               Imiona y Nazwiska 

dkowy     

Wies Braciejowice 
 

                             Rolnicy 

1.    Stanisław Nowacki 

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

2. [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3. [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. 

[Chmiel Korce] 1. 

2   Marcin Andryanek 

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

2. [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3. [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 

[Chmiel Korce] 1. 

3.  Kazimierz Selynay 

[Sprzęzay własny Konie] 1 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 2. [Pomoc roczna Do Zni-

wa do Jarzyny] 3. [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

4   Szczepan Sak 

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

do Jarzyny] 3. [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

5.  Woyciech Figura 

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

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1. [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel Korce] 1 

6.  Grzegorz Nawacki 

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

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

7  Franciszek Cieslik 

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

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

8  Walenty Pastwa 

[Sprzęzay własny Konie] 3 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 2 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

9.  Jozef Fala 

[Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 2 [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3 [Pomoc 

roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

10.  Paweł Krzak 

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

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

11  Antoni Cywinski 

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

[Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel 

Korce] 1. 

12  Franciszek Nierobca 

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

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 

13.  Szczepan Pastwa 

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

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1. [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel Korce] 1. 

14  Szczepan Jakubczyk 

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

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1. [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel Korce] 1. 

15.  Wawrzeniec Kędzierski 

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

do Jarzyny] 3. [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel Korce] 1. 
 

Chałupnicy 

1.  Maciey Smaga 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1. 

2  Stanisław Jakubczyk 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1. 

3.  Wawrzeniec Kręgiel 
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[Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 1 [Pomoc 

roczna do Kosy do Siana] 1 

4  Antoni Gazda 

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

roczna do Kosy do Siana] 1. 

5  Woyciech Pastwa 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 

6  Woyciech Kręgiel 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 

7.  Woyciech Gąsior 

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

roczna do Kosy do Siana] 1 

8.  Walenty Wrobel 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 

9.  Bartłomiey Leywoda 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 

10  Kacper Nastay 

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

roczna do Kosy do Siana] 1 

11.                       Jędrzey Smaga 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 

12  Woyciech Kręcisz 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 

[s. 94] 

13  Łukasz Mosinski 

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

roczna do Kosy do Siana] 1. 

14  Stanisław Krak 

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

roczna do Kosy do Siana] 1 

15  Paweł Kozioł 

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

roczna do Kosy do Siana] 1 

16  Sebastyan Lisionek 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 

17  Jacek Leywoda 

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

roczna do Kosy do Siana] 1 

18  Woyciech Kwiatkowski 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 

19.  Paweł Tomala 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 
 

                              Komornicy 

1.  Grzegorz Selmay 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

2  Jozef Sarna 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

3.  Maryanna Piskorowa 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 26 

4  Franciszek Krzemienski 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 26 

5  Agnieszka Nowacka 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52. 

6  Karol Figura 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

 

 

Nie robiący Panszczyzny a maiący Gronta Komornicze 

1.  Tomasz Nierobca Kowal 

2   Chaim Kielmanowicz Kar[czmarz] 

3   Sebastyan Jagieło Gaiowy 

4   Jozef Zaiąc Koniarz 

5   Jan Lidak Przewoznik 
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Wies Zakrzow 
 

Rolnicy 

1.  Klemens Szczygieł 

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

[Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel 

Korce] 1. 

2  Maciey Rybicki 

[Sprzęzay własny Konie] 4 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 2 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel Korce] 1. 

3.  Mikołay Jabłonski 

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

[Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel 

Korce] 1. 

4  Łukasz Pluta 

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

do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel Korce] 1. 

5.  Stanisław Pluta 

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

[Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel 

Korce] 1. 

[s. 95] 

6.  Franciszek Kozdryk 

[Sprzęzay własny Konie] 1 [Sprzęzay własny Woły] 2 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 2 

[Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3. [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel 

Korce] 1. 

7  Maciey Grądzi[e]l 

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

[Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15 [Chmiel 

Korce] 1. 

[8]  Maciey Nierobca 

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

[Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 3 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1 [Danina] [Kapłony Sztuki] 1½ [Jaia Sztuki] 15. [Chmiel 

Korce] 1. 

Chałupnicy 

1.  Walenty Olszak 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

2  Maycher Porębski 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

3.  Franciszek Kołodzieyczyk 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

4  Woyciech Swiątek 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

5  Antoni Menz[y]k 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

6  Franciszek Wionek 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

7  Franciszek Kołodzieyczyk 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

8  Floryan Sawicki 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

9  Jozef Karas 

 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 1 [Pomoc 

roczna do Kosy do Siana] 1  

10  Benedykt Nierobca 
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[Sprzęzay własny Konie] 2 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

11  Woyciech Przychodzien 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

12  Jozef Grądziel 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

13.  Stanisław Jurkowski 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

14  Jozef Pastwa 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

15  Woyciech Jabłonski 

[Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104. [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 1 [Pomoc 

roczna do Kosy do Siana] 1  

16  Antoni Szczygieł 

[Sprzęzay własny Konie] 2 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa 

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

17  Paweł Kalacki 

[Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 104 [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 1 [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 1 [Pomoc 

roczna do Kosy do Siana] 1  

18  Paweł Pastwa 

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

do Jarzyny] 1 [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 1  

Komornicy 

1.  Rozalia Szewczykowa 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

2  Adam Szczygieł 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

3.  Jan Zygan 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

4  Agnieszka Choienska 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

5.  Jan Nierobca 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

6  Maciey Makrzysz 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

[s. 96] 

7  Adam Kutyna 

[Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 52 

Summa 

[Sprzęzay własny Konie] 36. [Sprzęzay własny Woły] 19. [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 832 [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 

1872 [Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 364. [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 34 [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 42 

[Pomoc roczna do Kosy do Siana] 26. [Danina] [Kapłony Sztuki] 12 [Jaia Sztuki] 120 [Chmiel Korce] 8. 
 

Rekapitulacya 

1.  Wies Braciejowice 

[Sprzęzay własny Konie] 41 [Sprzęzay własny Woły] 14 [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 1560. [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 

2080. [Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 260. [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 50. [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 65. 

[Pomoc roczna do Kosy do Siana] 35. [Danina] [Kapłony Sztuki] 22½ [Jaia Sztuki] 225. [Chmiel Korce] 15. 

2  Wies Zakrzow 

[Sprzęzay własny Konie] 36. [Sprzęzay własny Woły] 19. [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 832 [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 

1872 [Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 364. [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 34. [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 42 

[Pomoc roczna do Kosy do Siana] 26. [Danina] [Kapłony Sztuki] 12 [Jaia Sztuki] 120. [Chmiel Korce] 8. 
 

Ogułem 

[Sprzęzay własny Konie] 77. [Sprzęzay własny Woły] 33. [Panszczyzna Roczna Ciągła Dnie] 2392 [Panszczyzna Roczna Piesza Dnie] 

3952 [Panszczyzna Roczna Komorna Dnie] 624. [Pomoc roczna Do Zniwa do Oziminy] 84. [Pomoc roczna Do Zniwa do Jarzyny] 

107. [Pomoc roczna do Kosy do Siana] 61. [Danina] [Kapłony Sztuki] 34½ [Jaia Sztuki] 345. [Chmiel Korce] 23. 
 

1 Procz powyzszych powinnosci obowiązani Włoscianie tych Wsiow Struzą odbywać w Folwarku Braciejowskim co noc poiednemu a 

to dla strzezenia zabudowan Dworskich- 

2 Za dzien Sprzęzayny Włoscianie tych Wsi są obowiązani zorac Morg ieden iaki tu od dawna iest wymierzony y redlic takoz Morg tey 

miary do inney zas wszelkiey roboty Sprzęzaiem od Wschodu do zachodu Słonca pracowac- 

3
o
 Za dzien Pieszo odbyty obowiązani są młocic Oziminy Snopkow dwadziescia pięc Jarzyny Snopkow Czterdziesci więzni dosyc duzey 

przez Chłopa wiązaney do innych zas wszystkich robot od Wschodu az do zachodu słonca letnią porą pracowac powinni Zimową zas 

porą do podobnych robot od godziny szustey zrana az do godziny szostey wieczor pracowac ich obowiązkiem iest. 

4 Włoscianie tych Wsi obowiązani są co tydzien za gotowe pieniądze letnią porą za naiem wychodzic dzien ieden za dzien Ciągły 

Czterma wołmi odbyty Złotych Pol: za dzien Pieszy y Komorny groszy dwadziescia cztery z kazdey roboty odbytey. 
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5
o
 Obrani Radni wolni są od wszystkich powinnosci procz Panszczyzny. 

6. Do zadnych innych procz wyzey wspomnionych powinnosci Włoscianie uzywani bydz niepowinni.- 

Inwentarz ninieyszy z zeznania Włoscian y WJX Suwalskiego Prowizora i z Braku grontowego Inwentarza sporządzony przez [s. 97] 

zeznaiących Delegowanych Kommissarzy podpisany zostaie  

w Głodnie dnia 8 Czerwca 1819 Roku 
 

W Imieniu Gromad powyzszych podpisuiemy ninieyszy Inwentarz iako to 

z Bracieiowic y Zakrzowa 

Sebastyan Lisionek xxx 

Adam Nastay Radny xxx 

Marcin Adryanek Gospod[arz] xxx 

z Zakrzowa Maciey Rybicki Radny xxx 

  Maycher Porębski Rad: xxx 

  Maciey Nierobca Gospod[arz] xxx. 

Ninieyszy Inwentarz na Groncie z zeznania Włoscian y podług wiadomosci przezemnie udzieloney, sporządzony, w Imieniu Przełozo-

nych y Zgromadzenia Klasztornego podpisuię- 

/: podpisano/ X Bernard Suwalski Prowizor mpp 
 

Ninieyszy Inwentarz podług zeznania Włoscian na Groncie osiadłych y informacyi przez JX Bernarda Suwalskiego Prowizora oraz 

Rządcy Dobr Klasztornych udzieloney, przez nas w 3
ch

 Exemplarzach iednozgodnych /: z ktorych dwa Kommissyi Woiewodzkiey Lu-

belskiey przesłane zostały ieden zas na Groncie zostawiony :/ sporządzony, własnemi Rękami podpisuiemy. 

Dnia M[iesią]ca iak wyzey 
 

/podpisano/ J Ratajewicz K[omisarz] Del: /podpisano/ X J Pułgrabski K Deleg. 

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

Wysoka woda 
 

Cztery lata temu, 21 maja 2010 r. 

Powiśle dotknęła powódź. 20 maja 2014 r. 

byliśmy o krok od jej powtórzenia. 

Do niedzieli 18 maja br. na połu-

dniu Polski padały intensywne deszcze. 

Potem, mimo  poprawy pogody, pojawiały 

się przelotne ale z obfitymi opadami burze. 

Fala kulminacyjna znacznie przekraczająca 

stan alarmowy była spodziewana na wyso-

kości Powiśla lubelskiego w poniedziałek 

19 maja. 

W miejscowości Braciejowice na 

odcinku około czterystu metrów wał był 

całkowicie rozkopany. – Trwała tam mo-

dernizacja, a od dziś trwa zabezpieczanie 

tego miejsca – mówił wójt gminy Łaziska 

Zygmunt Pyć. Gdyby doszło do takiej 

powodzi, jak w 2010 roku, wał by nie 

wytrzymał i nastąpiłoby zalanie całego 

Powiśla. Na prowizorycznie usypanym 

wale położone specjalną folię. W niedzielę 

rozpoczęła się ewakuacja 2 tysięcy miesz-

kańców wsi Kępa Solecka, Kępa Gostecka, 

Braciejowice, Zakrzów, Las Dębowy, 

Garbowiec, Wrzelów i Koło. – W związku 

z realnym zagrożeniem powodziowym i 

bezpośrednim niebezpieczeństwem dla 

życia ludzi i dla mienia, zarządziłem z 

dniem 18 maja 2014 roku od godziny 13.00 

ewakuację ludności i mienia – głosił ko-

munikat wójta gminy Łaziska 

W najbardziej krytycznym dniu, 

jakim był poniedziałek, na wałach w Kępie 

Gosteckiej i Braciejowicach pracowało 

900 ratowników. Byli to strażacy, poli-

cjanci i więźniowie. 

19 maja 2014, w poniedziałek, w 

gminie Solec stan alarmowy został prze-

kroczony o 235 cm. Strażacy nie utrzymali 

wału wewnętrznego w Kępie Gosteckiej i 

o godz. 10,30 nastąpiło zalanie części 

terenu gminy. – Jest to tak zwany wał letni. 

Poziom wody spowodował delikatne prze-

lanie. Nie stwarza to żadnego zagrożenia – 

powiedział na antenie TVN24 Gustaw 

Włodarczyk, zastępca komendanta głów-

nego Państwowej Straży Pożarnej w Lu-

blinie. Woda dostała się na tereny przezna-

czone do zalania – łąki, sady, pastwiska i 

nie objęła zabudowań.  

Od wtorku 20 maja woda zaczęła 

powoli opadać. 
 

 

Wojciech Włodarczyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tenisowi ambasadorzy Gminy Łaziska 
czyli duże sukcesy małych dzieci 

 

Mieszkają obok nas, trenują na te-

renie Gminy Łaziska, a tak niewiele o nich 

wiemy. Są dziećmi z sąsiedztwa, uczniami 

okolicznych szkół podstawowych a jedno-

cześnie sportowcami na miarę wojewódz-

twa i kraju.  

Śmiało można nazwać ich amba-

sadorami łaziskiej gminy, bowiem biorąc 

udział w zawodach promują lokalną spo-

łeczność. Często przemierzają setki kilo-

metrów, by zagrać na turnieju. Wymaga to 

wielu wyrzeczeń ze strony dzieci (brak 

wolnego czasu na przyjemności) i wkładu 

finansowego oraz zaangażowania rodzi-

ców. Niekiedy przez kilka tygodni z rzędu 

nie mają wolnego weekendu i stale są w 

drodze. Reprezentowali nas na ogólnopol-

skich turniejach między innymi w Często-

chowie, Radomsku, Stroniu Śląskim, Gra-

jewie, Ostródzie, Ciechanowie, Drzonko-

wie, Bilczy, Lidzbarku Warmińskim, 

Gdańsku, Tczewie, Nadarzynie, Gniewie, 

Brzegu Dolnym, Warszawie, Krośnie, 

Radomiu, Olkuszu, Nowym Targu. Nie-

które z tych miast odwiedzali kilkakrotnie 

w ciągu sezonu. Województwo lubelskie 

zjeździli wzdłuż i wszerz. Bywa i tak, że 

poza halą sportową nie mają czasu na 

zwiedzanie, gdyż turniej trwa od rana do 

późnych godzin wieczornych. Jest to 

ogromny wysiłek i ładunek emocji. Potem 

przychodzi wielkie zmęczenie a przecież 

inne obowiązki też czekają: trzeba odrobić 

lekcje, przygotować się do sprawdzianu, 

wykonać pracę na konkurs itp. 

Sukces wymaga jednak poświęce-

nia i systematyczności. Nie przychodzi z 

dnia na dzień. Jest to ciężka, wieloletnia 

praca, niekiedy niedoceniona przez oto-
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czenie. Sam talent czy predyspozycje nie 

wystarczą, trzeba mieć cel, pasję a przede 

wszystkim konsekwencję w dążeniu do 

celu. 

Sport dyscyplinuje, uczy pokory i 

kształtuje charakter, co niejednokrotnie ma 

odbicie w dorosłym życiu. Czasem trzeba 

walczyć nie tylko z przeciwnikiem, ale i z 

chorobą, gorszą dyspozycją dnia, czy też 

ze zwykłą ludzką bezsilnością. Nie zawsze 

udaje się wygrać. Liczy się sportowa po-

stawa i umiejętność podjęcia walki, przede 

wszystkim z samym sobą. 
 

 
 

Mistrzynie Polski Uczniowskich Klubów Spor-

towych Radom 7-8 grudnia 2013 r.;  

od lewej Gabriela Jakoniuk, Michalina Górska,  

Aleksnadra Osuch 
 

Tego staramy się uczyć nasze 

dzieci. Gra ma sprawiać im przyjemność, a 

jeśli odniosą sukces, będzie to nagroda za 

codzienny trud. Trzeba umieć go również 

mądrze „skonsumować”, by stał się siłą 

napędową do dalszej pracy, a nie począt-

kiem osiadania na laurach.  

Słowo „sukces” należy też rozu-

mieć bardzo indywidualnie. Dla jednego 

zawodnika będzie to medal Mistrzostw 

Polski, dla innego wygrany mecz z niepo-

konanym dotychczas przeciwnikiem czy 

wysoka lokata na turnieju. Mistrz może 

być jeden, znakomitych sportowców wię-

cej. 

Nasi zawodnicy startują w katego-

riach: Skrzat – do 2 klasy szkoły podsta-

wowej, Żak – klasa 3-4 SP, Młodzik – 

klasa 5-6 SP, Kadet – 1-2 klasa gimna-

zjum, Junior – 3 klasa gimnazjum – 1-2 

klasy szkoły średniej, senior 18+. Każdy z 

nich może pochwalić się dobrymi wyni-

kami. Wśród nich prym wiodą dziewczęta. 

 Poznajmy medalistki Mistrzostw 

Województwa i Mistrzostw Polski oraz ich 

najważniejsze osiągnięcia. 

Gabriela Jakoniuk – uczennica V 

klasy Szkoły Podstawowej w Kępie Pio-

trawińskiej: Wychowanka klubu UKS 

Kępa Piotrawińska, gra w tenisa od szóste-

go roku życia. Mistrzyni Polski UKS-ów – 

Radom 2013, Wicemistrzyni Polski UKS-

ów – Lidzbark Warmiński 2012, IV miej-

sce Mistrzostw Polski UKS-ów – Radom 

2011, Indywidualna Wicemistrzyni Polski 

Skrzatek – Częstochowa 2010, II miejsce 

w Ogólnopolskim Finale Festiwalu Tenisa 

Stołowego Dzieci i Młodzieży – gra indy-

widualna, Radomsko 2009, V miejsce w 

Ogólnopolskim Finale III Festiwalu Tenisa 

Stołowego Dzieci i Młodzieży – gra indy-

widualna w 2012 roku w Olkuszu, Indywi-

dualna klubowa Mistrzyni Województwa 

Skrzatów – 2010, 2011, Indywidualna 

klubowa Mistrzyni Województwa, Żaków 

– 2012, 2013, Indywidualna Mistrzyni 

Województwa Szkolnego Związku Spor-

towego w roku 2010, 2012, 2013, Indywi-

dualna Mistrzyni Województwa Ludowych 

Zespołów Sportowych – 2014, Drużynowa 

Mistrzyni Województwa w roku 2010, 

2011, 2012, 2013, Mistrzyni Wojewódz-

twa UKS-ów w roku 2010, 2011, 2012, 

2013, Mistrzyni Województwa w grze 

podwójnej w latach 2009-2013, Mistrzyni 

Województwa w grze mieszanej Młodzi-

ków – 2013. Ponad 20 razy na podium 

(często na najwyższym) Wojewódzkich 

Turniejów Klasyfikacyjnych (WTK) w 

kategoriach wiekowych Skrzat, Żak, Mło-

dzik, Kadet, uczestniczka Grand Prix Pol-

ski Młodzików w Bilczy, Warszawie, i 

Krośnie, Grand Prix Kadetów w Brzegu 

Dolnym, powołana do Kadry Wojewódz-

twa Młodzików w 2012 i 2013 roku. 

 Michalina Górska – uczennica IV 

klasy Szkoły Podstawowej w Kępie Pio-

trawińskiej. Wychowanka klubu UKS 

Kępa Piotrawińska, trenuje od pięciu lat. 

Mistrzyni Polski UKS-ów – Radom 2013, 

Wicemistrzyni Polski Żaczek w grze po-

dwójnej 2014, V miejsce Mistrzostwa 

Polski Żaczek Gniew 2014, Indywidualna 

klubowa Mistrzyni Województwa Skrza-

tów- 2013, Indywidualna klubowa Mi-

strzyni Województwa Żaków – 2014, In-

dywidualna Mistrzyni Województwa 

Szkolnego Związku Sportowego – 2013 

(kategoria dziewcząt młodszych), Mistrzy-

ni Województwa w grze podwójnej Żaczek 

2014, Mistrzyni Województwa Żaczek w 

grze mieszanej 2014. Kilkanaście razy na 

podium (w tym na najwyższym) Woje-

wódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych 

(WTK) w kategoriach wiekowych Skrzat, 

Żak, Młodzik, uczestniczka Grand Prix 

Polski Młodzików w Bilczy i Krośnie, 

powołana do Kadry Województwa Mło-

dzików w 2013 roku. 

Aleksandra Osuch – uczennica V 

klasy Szkoły Podstawowej w Kamieniu. 

Wychowanka klubu UKS Kępa Piotrawiń-

ska, trenuje od pięciu lat. Mistrzyni Polski 

UKS-ów – Radom 2013, Wicemistrzyni 

Polski UKS-ów – Lidzbark Warmiński 

2012, IV miejsce Mistrzostw Polski UKS – 

ów – Radom 2011, VII miejsce w Finale o 

Puchar PS i PZTS w 2013 roku w Tcze-

wie, Mistrzyni Województwa Skrzatek - 

Gra Podwójna 2012, Drużynowa Mistrzyni 

Województwa w latach 2012-2013, Mi-

strzyni Województwa UKS-ów w latach 

2011-2013. Wielokrotnie na podium Wo-

jewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych 

(WTK) w kategoriach wiekowych Skrzat, 

Żak, Młodzik, powołana do Kadry Woje-

wództwa Młodzików w 2013 roku. 

Osiągnięcia mówią same za sie-

bie. Może ktoś powie, że piętnaste czy 

trzydzieste miejsce w rankingu ogólnopol-

skim to żaden sukces, ale nikt nie zdaje 

sobie sprawy z faktu, iż startujących są 

setki a wśród nich nasi zawodnicy na wy-

sokich lokatach krajowych. Przed nami 

Indywidualne Mistrzostwa Województwa 

Młodzików i Kadetów oraz Mistrzostwa 

Polski Młodzików. Mamy nadzieję na 

kolejne sukcesy. Jakie będą wyniki, zoba-

czymy już wkrótce. Najpiękniejsze w spo-

rcie jest to, że bywa nieprzewidywalny. 

Obok przedstawionych w artykule 

dziewcząt w klubie trenują inni zawodnicy, 

którzy również mogą pochwalić się sukce-

sami na arenach wojewódzkich. Należą do 

nich: Radosław Adamski, Julia Sochalska 

(uczniowie SP w Kępie Piotrawińskiej), 

Zuzanna Węglińska i Krystian Różalski 

(SP Kamień), Eryk Czapla (Gimnazjum 

im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach). 

Pozostali adepci tenisa osiągają coraz 

wyższy poziom sportowy i zapewne nie-

długo będziemy mogli pochwalić się ich 

sukcesami. Wszyscy zawodnicy są miesz-

kańcami naszej gminy i wychowankami 

klubu, kształtowanymi pod względem 

sportowym od najmłodszych lat.  

Powyższe osiągnięcia sportowe 

niemożliwe byłyby bez wsparcia życzli-

wych instytucji i osób zainteresowanych 

rozwojem młodych tenisistów. Pragniemy 

podziękować władzom Gminy Łaziska i 

grupie sponsorów, do których między 

innymi należą: Grupa producencka FruVi-

taLand – Piotrawin, Agroturystyka Smo-

czy Dwór – Lasówka k/Zieleńca w Sude-

tach, BPH-OIL Spółka z o.o – Opole Lu-
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belskie, AgroLux Miron Łakomy – Opole 

Lubelskie, F. H. Rafex Rafał Szmid – 

Kępa Piotrawińska, Frukto Bis Ziętek – 

Opole Lubelskie, Brukarstwo E. Walos – 

Kolonia Piotrawin. 

Gratulacje i podziękowania za 

osiągane wyniki należą się nie tylko za-

wodnikom, ale przede wszystkim rodzi-

com za troskę, wiarę we własne dzieci i 

pomoc. Często dokonują oni trudnego 

wyboru między ważnymi obowiązkami 

domowymi a wyjazdem z dzieckiem na 

kilkudniowe zawody. Są to ogromne kosz-

ty: noclegi, paliwo, wyżywienie. Poświę-

cają wiele dla dobra swoich pociech. 

Mamy nadzieję, że powyższy ar-

tykuł zachęci dzieci do czynnego spędza-

nia wolnego czasu i rozwijania swoich 

talentów, w tym także sportowych. Młody 

człowiek może wiele, trzeba tylko mu 

pomóc: odkryć jego możliwości, rozbudzić 

pasję i wskazać właściwą drogę. 

Działający na terenie Gminy Ła-

ziska Klub LUKS FALA Piotrawin (daw-

niej UKS Kępa Piotrawińska) organizuje 

zajęcia tenisa stołowego dla dzieci ze szkół 

podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. 

Treningi odbywają się trzy razy w tygo-

dniu na hali sportowej Gimnazjum im. J. 

Kochanowskiego w Łaziskach. Pragniemy 

serdecznie podziękować dyrektorom oko-

licznych szkół, a w szczególności panu 

Zbigniewowi Jackowskiemu z Łazisk za 

użyczenie miejsca na zajęcia i organizo-

wane przez nas turnieje oraz wszelkie 

wsparcie dla działań klubowych. Zapra-

szamy do „tenisowego świata”. 

O początkach powstawania pio-

trawińskiego klubu i jego historii zamie-

rzamy napisać  w jednym z kolejnych 

naszych kwartalników.  

Opracowano na podstawie bezpo-

średnich rozmów i materiałów  uzyskanych 

z Ludowego Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego FALA Piotrawin – 
  

Władysław Mądzik 
 

 
 

Wicemistrzynie Polski Uczniowskich Klubów Sportowych - Lidzbark Warmiński, 1-2 grudnia 2012 r. 

Od lewej Aleksandra Osuch, Gabriela Jakoniuk 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podziękowania 
 

 

Druk niniejszego numeru „Po-

wiśla Lubelskiego został sfinansowany 

przez firmę „Pawtrans” z Poniatowej i 

firmę „Sokpol Koncentraty” z Zagłoby. 
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