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Bolesław Roja jako płk Legionów Polskich, 

rysunek Leopolda Gottlieba z 1916 roku 

 

 
Wybory prezydenckie  

na Powiślu lubelskiem 

Wręczenie nagrody 

 i członkostwo honorowe RTP 

Zamierzchłe dzieje  

wilkowskich organów 

Zbrodnia w Szczekarkowie.  

Zapomniana bohaterka 

Generał Bolesław Roja  

dzierżawca Kępy Gosteckiej 

Nowy most w Kamieniu 

Poprawki i stare fotografie 

Wiersze 

Gminny Prasowy Konkurs Wiedzy  

o Papieżu Janie Pawle II 

Nasz sponsor 

100 lat temu, w lipcu 1915 roku wojska austriacko-niemieckie i polskie legiony wyparły Rosjan z 

centralnej Polski i z Lubelszczyzny. Legioniści przeprawili się na prawy brzeg Wisły pod Annopolem. 

5 listopada 1916 roku władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację, zawierającą obietni-

cę powstania Królestwa Polskiego. Jej konsekwencją było powołanie w styczniu 1917 roku Tymcza-

sowej Rady Stanu a we wrześniu tegoż roku Rady Regencyjnej. 11 listopada Rada Regencyjna przeka-

zała dowództwo nad wojskiem polskim przybyłemu z więzienia w Magdeburgu Józefowi Piłsudskie-

mu. Trzy dni później Rada rozwiązała się przekazując całość władzy zwierzchniej naczelnikowi Pił-

sudskiem. Polska odzyskała niepodległość, zaczęła się II Rzeczypospolita. Te wielkie wydarzenia mają 

swoje ślady także u nas. Legioniści Kazimierz Młodzianowski i Bolesław Roja byli w mniejszym lub 

większym stopniu związani z Powiślem i zawiślańskimi Boiskami. Zresztą Wisła w niniejszym nume-

rze „Powiśla Lubelskiego” ukazuje się nie jako przeszkoda a łączący wodny trakt. Że tak jest i dziś 

dowodzi (niestety ciągle nieprzejezdny) most w Kamieniu i stałe związki Solca z Powiślem, o czym 

można się przekonać czytając artykuł o organach w wilkowskim kościele. 

Wojciech Włodarczyk
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Wybory prezydenckie na Powiślu lubelskim 
 

10 maja 2015 roku odbyły się 

wybory Prezydenta RP. Ponieważ w 

pierwszej turze żaden z kandydatów nie 

przekroczył wymaganych 50% głosów, 24 

maja odbyła się druga tura wyborów. W 

drugiej turze zmierzyli się: urzędujący 

dotychczas Bronisław Komorowski popie-

rany przez Platformę Obywatelską i An-

drzej Duda kandydat Prawa i Sprawiedli-

wości. 
  

I TURA 

W I turze wyborów Prezydenta 

RP frekwencja wyniosła w skali Polski – 

48,96%. Województwa lubelskiego – 

48,56%, powiatu Opole – 43,13% 

   

W gminie WILKÓW frekwencja 

w I turze wyniosła 43,02%. Kandydaci 

otrzymali następującą ilość głosów: 

1. Braun Grzegorz Michał – 11 głosów 

(0.67%), 

2. Duda Andrzej Sebastian – 902 głosy 

(55.27%), 

3. Jarubas Adam Sebastian – 82 głosy 

(5.02%), 

4. Komorowski Bronisław Maria – 247 

głosów (15.13%),  

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 37 

głosy (2.27%), 

6. Kowalski Marian Janusz – 12 głosów 

(0.74%), 

7. Kukiz Paweł Piotr – 284 głosy 

(17.40%),  

8. Ogórek Magdalena Agnieszka – 37 

głosów (2.27%), 

9. Palikot Janusz Marian – 16 głosów 

(0.98%), 

10. Tanajno Paweł Jan – 1 głos (0.06%), 

11. Wilk Jacek – 3 głosy (0.18%). 

Jak głosowano w poszczególnych 

lokalach wyborczych na czterech czoło-

wych kandydatów: 

Andrzej DUDA: 

Lokal Zespołu Szkół Publicznych w Wil-

kowie – otrzymał 234 głosy (54.93%),  

Lokal byłej Szkoły Podstawowej w Do-

brem – 59 głosów (47.97%), 

Lokal Szkoły Podstawowej w Rogowie – 

98 głosów (50.00%), 

Lokal Szkoły Podstawowej w Zagłobie – 

159 głosów (53.54%), 

Świetlica Wiejska w Kępie Choteckiej – 

44 głosy (47.31%), 

Świetlica Wiejska w Zastowie Polanow-

skim – 103 głosy (59.20%), 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kosiorowie – 106 głosów (63.10%), 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wólce Polanowskiej – 99 głosów 

(63.87%). 

 Adam JARUBAS: 

Lokal Zespołu Szkół Publicznych w Wil-

kowie –  25 głosów (5.87%), 

Lokal byłej Szkoły Podstawowej w Do-

brem – 8 głosów (6.50%), 

Lokal Szkoły Podstawowej w Rogowie – 

10 głosów (5.10%), 

Lokal Szkoły Podstawowej w Zagłobie – 

14 głosów (4.71%), 

Świetlica Wiejska w Kępie Choteckiej – 3 

głosy (3.23%), 

Świetlica Wiejska w Zastowie Polanow-

skim – 7 głosów (4.02%), 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kosiorowie – 7 głosów (4.17%), 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wólce Polanowskiej – 8 głosów (5.16%). 

Bronisław KOMOROWSKI: 

Lokal Zespołu Szkół Publicznych w Wil-

kowie – 55 głosów (12.91%),  

Lokal byłej Szkoły Podstawowej w Do-

brem – 20 głosów (16.26%), 

Lokal Szkoły Podstawowej w Rogowie – 

17 głosów (8.67%), 

Lokal Szkoły Podstawowej w Zagłobie – 

65 głosów (21.89%), 

Świetlica Wiejska w Kępie Choteckiej – 

26 głosów (27.96%), 

Świetlica Wiejska w Zastowie Polanow-

skim – 25 głosów (14.37%), 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kosiorowie – 29 głosów (17.26%), 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wólce Polanowskiej – 10 głosów (5.45%). 

Paweł KUKIZ: 

Lokal Zespołu Szkół Publicznych w Wil-

kowie – 82 głosy (19.25%), 

Lokal byłej Szkoły Podstawowej w Do-

brem – 28 głosów (22.76%), 

Lokal Szkoły Podstawowej w Rogowie – 

45 głosów (22.96%), 

Lokal Szkoły Podstawowej w Zagłobie – 

41 głosów (13.80%), 

Świetlica Wiejska w Kępie Choteckiej – 

13 głosów (13.98%), 

Świetlica Wiejska w Zastowie Polanow-

skim – 31 głosów (17.82%), 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kosiorowie – 20 głosów (11.90%), 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wólce Polanowskiej – 24 głosy (15.48%). 

   

W gminie ŁAZISKA frekwencja 

w I turze wyniosła 41,02%. Kandydaci 

otrzymali następującą ilość głosów: 

1. Braun Grzegorz Michał – 14 głosów 

(0.84%), 

2. Duda Andrzej Sebastian – 783 głosów 

(46.91%), 

3. Jarubas Adam Sebastian – 103 głosy 

(6.17%), 

4. Komorowski Bronisław Maria – 284 

głosów (17.02%), 

5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 32 

głosy (1.92%), 

6. Kowalski Marian Janusz – 18 głosów 

(1.08%), 

7. Kukiz Paweł Piotr – 347 głosów 

(20.79%), 

8. Ogórek Magdalena Agnieszka – 51 

głosów (3.06%), 

9. Palikot Janusz Marian – 25 głosy 

(1.50%), 

10. Tanajno Paweł Jan – 3 głosy (0.18%), 

11. Wilk Jacek – 9 głosów (0.54%). 

 Jak głosowano w poszczególnych 

lokalach wyborczych na czterech czoło-

wych kandydatów: 

Andrzej DUDA: 

1. Szkoła Podstawowa Braciejowicach – 

otrzymał 150 głosów (54.95%),  

2. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 

w Łaziskach – 191 głosów (38.59%),  

3. Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Pio-

trawin 116 – 149 głosy (48.53%),  

4. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Niedźwiadzie Dużej – 144 głosy (58.30%),  

5. Szkoła Podstawowa w Zakrzowie – 100 

głosów (43.67%),  

6. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kępie Gosteckiej – 49 głosów (41.53%).  

Adam JARUBAS: 

1. Szkoła Podstawowa Braciejowicach – 

13 głosów (4.76%),  

2. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 

w Łaziskach – 21 głosów (4.24%),  

3. Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Pio-

trawin 116 – 10 głosów (3.26%),  

4. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Niedźwiadzie Dużej – 15 głosów (6.07%),  

5. Szkoła Podstawowa w Zakrzowie – 37 

głosów (16.16%),  

6. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kępie Gosteckiej – 7 głosów (5.93%).  

Bronisław KOMOROWSKI: 

1. Szkoła Podstawowa Braciejowicach – 

51 głosów (18.68%),  

2. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 

w Łaziskach – 94 głosy (18.99%),  

3. Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Pio-

trawin 116 – 52 głosy (16.94%),  

4. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Niedźwiadzie Dużej – 33 głosy (13.36%),   

5. Szkoła Podstawowa w Zakrzowie – 19 

głosów (8.30%),  

6. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kępie Gosteckiej – 35 głosów (29.66%).  
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Paweł KUKIZ: 

1. Szkoła Podstawowa Braciejowicach – 

30 głosów (10.99%),  

2. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 

w Łaziskach – 147 głosów (29.70%),  

3. Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Pio-

trawin 116 – 58 głosów (18.89%),   

4. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Niedźwiadzie Dużej – 38 głosów 

(15.38%),  

5. Szkoła Podstawowa w Zakrzowie – 56 

głosów (24.45%),  

6. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kępie Gosteckiej – 18 głosów (15.25%).  
 

II TURA 

W II turze frekwencja w skali 

Polski wyniosła 55.34%, w województwie 

lubelskim – 54.30%, w powiecie opolskim 

– 50.15%. 

 

 W gminie WILKÓW frekwencja 

wyniosła 52.41%. Andrzej Duda otrzymał 

79.63% głosów  a Bronisław Komorowski 

– 20.37%. 

 W poszczególnych lokalach wy-

borczych kandydaci otrzymali: 

1. Lokal Zespołu Szkół Publicznych w 

Wilkowie: A. Duda - 421 głosów 

(82.55%); B. Komorowski – 89 głosów 

(17.45%),   

2. Lokal byłej Szkoły Podstawowej w 

Dobrem: A. Duda – 128 głosów (76.65%); 

B. Komorowski – 39 głosów (23.35%), 

3. Lokal Szkoły Podstawowej w Rogowie: 

A. Duda – 178 głosów  (83.57%); B. Ko-

morowski – 35 głosów (16.43%), 

4. Lokal Szkoły Podstawowej w Zagłobie: 

A. Duda – 255 głosów (70.44%); B. Ko-

morowski – 107 głosów (29.56%),   

5. Świetlica Wiejska w Kępie Choteckiej: 

A. Duda – 68 głosów (67.33%); B. Komo-

rowski – 33 głosy (32.67%),  

6. Świetlica Wiejska w Zastowie Polanow-

skim: A. Duda – 200 głosów (83.68%); B. 

Komorowski – 39 głosów (16.32%), 

7. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kosiorowie: A. Duda – 161 głosów 

(82.14%); B. Komorowski – 35 głosów 

(17.86%),  

8. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wólce Polanowskiej: A. Duda – 157 gło-

sów (86.74%); B. Komorowski – 24 głosy 

(13.26%). 

 

 W gminie ŁAZISKA frekwencja 

wyniosła 49,30%. Andrzej Duda otrzymał 

73,33% głosów  a Bronisław Komorowski 

– 26,67%. 

 W poszczególnych lokalach wy-

borczych kandydaci otrzymali: 

1. Szkoła Podstawowa Braciejowicach: A. 

Duda – 271 głosów (79.94%); B. Komo-

rowski – 68 głosów (20.06%), 

2. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 

w Łaziskach: A. Duda – 353 głosy 

(67.11%); B. Komorowski – 173 głosy 

(32.89%),  

3. Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Pio-

trawin 116: A. Duda – 258 głosów 

(68.25%); B. Komorowski – 120 głosów 

(31.75%), 

4. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Niedźwiadzie Dużej: A. Duda – 264 głosy 

(80.49%); B. Komorowski – 64 głosy 

(19.51%),  

5. Szkoła Podstawowa w Zakrzowie: A. 

Duda – 222 głosy (79.00%); B. Komorow-

ski – 59 głosów (21.00%), 

6. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kępie Gosteckiej: A. Duda – 89 głosów 

(65.93%); B. Komorowski – 46 głosów 

(34.07%).,  

 

Prezydentem RP na kadencję 

2015-2020 został Andrzej Duda zdobywa-

jąc w skali Polski 51.55% poparcia. Broni-

sław Komorowski uzyskał wynik 48.45%. 

 

Redakcja  

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

Wręczenie nagrody i członkostwo honorowe RTP 
 

 
 

Pamiątkowe zdjęcie po uroczystościach, od lewej: Tadeusz i Janina Raźnikowie, Mariola Filiks, Wojciech Włodarczyk, Władysław Mądzik, Marek 

Szymczyk wójt gminy Solec nad Wisłą, Joanna Kowalska wójt gminy Wilków, prof. Wiktor Łyjak, Emil i Olga Romaniukowie a pomiędzy nimi 

Tomasz Czyż sekretarz gminy Łaziska, żona prof. Łyjaka, Anna Pietras, Kazimierz Parfianowicz, dr Marcin Zgliński kierownik Katalogu Zabytków 

Sztuki Polsce w Zakładzie Badań Podstawowych Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Fotografowała Monika Mędrek. 
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W dniu 1 maja br. w sali Biblioteki Gminnej w Wilkowie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Regionalnego Towarzy-

stwa Powiślan za rok 2014 prof. Wiktorowi Z. Łyjakowi i wręczenia dyplomu członka honorowego RTP panu Władysławowi Mądzi-

kowi (zob.: „Powiśle Lubelskie” nr 1 z 2015 roku). W uroczystości wzięli udział wójt gminy Wilków pani Joanna Kowalska, wójt 

gminy Solec pan Marek Szymczyk i sekretarz gminy Łaziska pan Tomasz Czyż. Poza tym obecni byli członkowie RTP oraz zapro-

szeni goście. Po uroczystości odbyła się w parafialnym kościele wilkowskim koncert organowy prof. Łyjaka. Poniżej publikujemy 

artykuł prof. Łyjaka o wilkowskich organach. 

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

Zamierzchłe dzieje wilkowskich organów 
Zapowiadając artykuł o dawnych 

wilkowskich organach wiedziałem, że nie 

zamknie się on w kilku lakonicznych zda-

niach. Badanie przeszłości instrumentów 

muzycznych w Polsce osiągnęło nową 

jakość: nie wystarczy już wiedzieć na 

czym gra się teraz w tym lub owym ko-

ściele. Wykształceni badacze sięgają do 

źródeł, a teksty (te dawniejsze w języku 

łacińskim, rosyjskie po Powstaniu Stycz-

niowym), niemal bezustannie dostarczają 

nowych wiadomości. Zachowane obiekty, 

to często nieczynne i odtrącone organy - w 

kościołach można przecież grać teraz na 

byle czym, choćby na gitarze. Kryją one w 

mało dostępnych miejscach swoje metryki, 

często wzbogacone późniejszymi uzupeł-

nieniami, świadczącymi o ich remontach 

lub przeróbkach. 

Korzystając z akt przechowywa-

nych w archiwach kościelnych i państwo-

wych, mając wypisy z relacji prasowych i 

znając inskrypcję z papierowej wklejki 

nalepionej w komorze klapowej starego 

instrumentu w Karczmiskach, możemy 

połączyć w jedną historię dzieje trzech 

instrumentów. Będzie więc o niezrealizo-

wanej budowie organów w Wilkowie, 

późniejszym, wystawionym tam instru-

mencie (co miało związek z monumental-

nymi organami w Kazimierzu Dolnym), 

skromnym pozytywie w Karczmiskach, a 

także o rzemieślnikach wykonujących 

fortepiany i organy w Solcu, o czym dotąd 

nie napisano zbyt wiele. 

Zrazu organowa historia Wilkowa 

i Karczmisk prezentowała się równie nija-

ko. W aktach wizytacji z 1603, 1617, 

1650, 1675, a w Wilkowie także w 1678 r., 

nie zapisywano informacji o instrumentach 

muzycznych stanowiących wyposażenie 

tych świątyń. Daje to mocną podstawę, by 

twierdzić, że ich tam wówczas nie było. 

Natomiast w 1721 r., równozgodnie odno-

towano w obydwu kościołach pozytywy 

szkatulne. W Wilkowie był to instrument o 

czterech głosach (Organum parvum, alias 

Pozytew Szkatulny cum 4. Vocibus), a w 

Karczmiskach o jeden głos większy (Or-

ganum parvum, alias Pozytew Szkatulny 

cum 5 vocibus.). Pozytywy szkatulne - jak 

wskazuje ich nazwa instrumenty umiesz-

czone w obudowie przypominającej taki 

przedmiot - zaopatrywano w antaby uła-

twiające przenoszenie. Grano na nich za-

równo w kościołach, jak i we dworach, a 

także w szynkach. Były niewielkie, a czę-

sto szkatułki skrywały wszystkie piszczał-

ki. Klawiaturę lokowano na wierzchu lub u 

nasady, a dwa mieszki sytuowano za szka-

tułką lub na niej. Z takiego właśnie wzglę-

du, gdy w 1723 r. wymurowano kościół w 

Wilkowie, przeniesiono do niego mały 

pozytyw. Mogli nawet uczynić to dwaj 

rośli i silni mężczyźni. 
 

 
Pozytyw szkatulny 

 

 W XVIII w. niewiele widocznie 

zmieniało się w obydwu wsiach, skoro w 

Wilkowie, w 1748 r. zatrudniano organistę, 

a w Karczmiskach odnotowano w tym 

samym roku wspominany już mały pozy-

tyw o pięciu głosach dodając, że był on 

malowany (Organum parvum quinque 

vocum depictum). Podobnie w I poł. XIX 

w., w Wilkowie w 1818 r. służył do grania 

mały pozytew z wierzchu dwa małe miechy 

widocznie maiący. W 1829 r. miał być on 

stary i popsuty na tyle, że nie umieszczono 

go w kolejnym spisie z 1830 roku. W tym 

samym czasie, w Karczmiskach notowano 

zepsuty pozytyw o dwóch miechach: w 

1832 r. miała to być Pozytefka o dwóch 

miechach zdezelowana mało do użytku 

zdatna, a po trzech latach pozytew o dwóch 

małych mieszkach [który był już] zupełnie 

zdezelowany i do użytku nie zdatny. Kres 

tego instrumentu nastąpił 22 kwietnia 1842 

r., gdy spłonął wraz z drewnianą świątynią. 

 Nieco wcześniej w Wilkowie, a 

nieco później w Karczmiskach otworzył 

się nowy rozdział organowych dziejów. 

Miało to związek z zawiślańskim Solcem. 

 Solec był siedzibą organmistrzów 

przynajmniej od 1761 r., gdyż wiadomo, 

że tamtejszy mieszkaniec, Szymon Sitar-

ski, wykonał w tym właśnie czasie remont 

organów w Ostrowcu [Świętokrzyskim]. 

W Solcu, a w zasadzie na jego poza śród-

miejskim terytorium zwanym Przedmie-

ściem Bliższym, aż do 1826 r. notowano 

organmistrzów Sitarskich.  

 Piotr Sitarski, liczący 65 lat w 

1811 r., przedstawiciel Kunsztu Orgarmi-

strzowskiego, jakkolwiek stanu gminnego 

lecz umiejący pisać, występuje w księgach 

stanu cywilnego w 1811, a także w akcie 

notarialnym z 1813 roku. W niekompletnej 

księdze obejmującej akta małżeństw, za-

chowanej w parafialnym archiwum solec-

kim, zapisano w 1797 r. (?) pannę młodą 

Mariannę Sitarską, lat 22, córkę Piotra 

Sitarskiego, która 19 lutego poślubiła Bła-

żeja Białobrzeskiego, kawalera z Lipska, 

liczącego 32 lata. Zapewne synem Piotra 

był też Franciszek Sitarski, który 18 lutego 

1805 r., w wieku 24 lat ożenił się z Ma-

rianną Garcarzówną, lat 19. Franciszek nie 

żył długo, gdyż 22 stycznia 1816 r. noto-

wano wdowę Mariannę z Garcarzów 

Drzymałową, primo voto Sitarską, liczącą 

28 lat. 

 Piotr Sitarski przeżył żonę Kata-

rzynę zmarłą 5 marca 1815 r. w wieku 54 

lat, lecz widocznie ożenił się po raz wtóry, 

skoro w akcie zgonu z 6 września 1826 r., 

gdy liczył 80 lat, wskazano na owdowiałą 

Katarzynę z Jędrzejowskich. Wiek sugeru-

je datę jego narodzin - lata czterdzieste 

XVIII wieku, co powinno świadczyć o 

tym, że soleckiemu organmistrzowi działa-

jącemu przez kilkadziesiąt lat należałoby 

przypisać autorstwo niejednych powstają-

cych wówczas organów po obu stronach 

Wisły. 

 Przynajmniej od 1816 r. ekono-

mem w dobrach boiskich był szlachetnie 



____________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 3(63), lipiec 2015 ___________________________ 

5 

 

urodzony Franciszek Grygliński, liczący 

wówczas 46 lat, który 10 października t.r., 

w dniu urodzin ochrzcił w Solcu córkę 

nadając jej imiona Franciszka Teresa. 

Matką dziecka była Agnieszka z Janow-

skich, lat 21. Funkcję ekonoma sprawował 

on jeszcze w 1819 r. i w takim charakterze 

doczekał zapewne czasu kasaty benedyk-

tynów. Wcześniej, około 1802 r. Franci-

szek Grygliński miał żonę Józefę z Gna-

towskich i z tego małżeństwa syna Piotra, 

urodzonego w Śnieżkowicach, po czym 

ochrzczonego w Waśniowie pod Ostrow-

cem. W parafii waśniowskiej nie zachowa-

ły się akta chrztów z tamtego czasu, wobec 

czego nie można ustalić dokładniejszej 

daty urodzenia bądź chrztu Piotra. 

 Piotr Grygliński występuje po raz 

pierwszy w Solcu w 1821 r. - był wówczas 

sekretarzem tamtejszego urzędu miejskie-

go, a zarazem ławnikiem z pensją roczną w 

wysokości 400 złotych polskich. Burmistrz 

solecki otrzymywał w tamtym czasie trzy 

razy wyższą gratyfikację. 21 maja 1822 r. 

Piotr Grygliński, kawaler liczący 20 lat, 

pozostający przy kancelarii burmistrzow-

skiej na urzędzie pisarskim, zawarł w Sol-

cu związek małżeński z siedemnastoletnią 

panną Katarzyną Trelińską, mieszczką 

solecką. Już 17 lipca 1822 r. Gryglińskim 

urodził się syn, któremu na chrzcie nadano 

imiona Aleksy Konstanty. Wydaje się, że 

obok działalności biurowej Piotr Grygliń-

ski parał się stolarstwem i jako majster 

zatrudniał czeladnika Gabriela Zagórskie-

go, rodem z Zajączkowa, który 19 lutego 

1829 r. poślubił w Solcu Magdalenę Ko-

mierowską z Rachowa. Grygliński, wów-

czas jeszcze sekretarz przy urzędzie muni-

cypalnym miasta Solca, miał widocznie 

ugruntowaną pozycją towarzyską, skoro 18 

stycznia 1832 r. był świadkiem chrztu syna 

miejscowego burmistrza Macieja Mierze-

jewskiego - Lucjana Tomasza, urodzonego 

w Solcu 23 grudnia 1831 roku. Piotr Gry-

gliński został na własne żądanie uwolniony 

z funkcji sekretarza 1 grudnia 1833 r., a już 

5 grudnia t.r. odnotowano go w charakte-

rze ekspedytora handlu, natomiast 8 sierp-

nia 1834 r. zapisano przy jego nazwisku 

określenie exaktor oznaczające poborcę 

podatków. Był zatem Grygliński exakto-

rem i w takim charakterze, jeszcze jako 

urzędnik ekspedytora handlu został odno-

towany 11 lutego 1838 roku. 

 Wcześniej jednak Piotr Grygliński 

musiał nauczyć się stolarstwa i poznać 

sztukę budowy fortepianów i organów. 

Gdy jego ojciec notowany był jako eko-

nom w dobrach boiskich w 1816 r., Piotr 

Grygliński liczył wówczas 14 lub 15 lat. 

Wiek ten jest najczęściej okresem nauki i 

można wnosić, że stolarstwa i organmi-

strzostwa uczył się on nieopodal, na 

Przedmieściu Bliższym (w granicach mia-

sta Solca) u Piotra Sitarskiego zmarłego w 

1826 roku. Spekulując dalej, zapewne po 

swoim zmarłym mistrzu przejął on wypo-

sażenie warsztatu organmistrzowskiego i 

będąc wyuczony w tej sztuce począł kon-

struować instrumenty muzyczne. Trudno 

orzec, kiedy mogło to nastąpić, gdyż do-

piero z 14 października 1835 r. pochodzi 

pierwsza świadcząca o tym wiadomość. 

Okazało się wówczas, że wielmożny Piotr 

Grygliński, fabrykant fortepianów i innych 

Wyrobow drewnianych, zamieszkały w 

Solcu w domu oznaczonym numerem 106, 

20 lutego 1834 r. zawarł prywatnie kon-

trakt ze Skarbem Opolskim, mocą którego 

zobowiązał się wystawić organy do ko-

ścioła wilkowskiego. Z tej racji odebrał 

zadatek w wysokości 500 zł. W umowie 

znalazł się zapis, że otrzyma na ten cel 

materiał drewniany. Jednak Różne prze-

szkody i okoliczności nieprzewidziane w 

ciągu Kontraktu zaszłe były powodem iż 

Stawaiący nie był w stanie często wspo-

mnionemu Kontraktowi zadosyc uczynic - 

Chcąc iednakowoz Zeznawaiący Skarbowi 

Opolskiemu słusznie się temuz przynalezą-

cy Zadatek w ilosci zpol Pięcset iako i 

obrachowany Materyał w Kwocie zpol 

Szescdziesiąt, i w ogule zatym Summę 

złotych polskich Pięcset Sześćdziesiąt 

zwrocic - obowiązuie się Stawaiący W
ny 

Grygliński Summę tę złotych polskich Pię-

cset Sześćdziesiąt, w dwóch ratach to iest 

Kwotę zpol Trzysta w dniu 13. Grudnia rb, 

resztuiącą zas ilość zpol Dwiescie Sześć-

dziesiąt w dniu [-] 3 Stycznia roku przy-

szłego 1836
go

 bez zawodnie Skarbowi 

Opolskiemu lub prawne zlecenie maiącemu 

zapłacic, poddaiąc się w przypadku nie 

dotrzymania terminu rygorowi prostey 

Exekucyi z [Pun]ktu tego wyniknąc mogą-

cey - 

Bespieczenstwo Summy tey opiera [?] W
ny

 

Zeznawaiący na całym Swym ruchomym i 

nieruchomym [majątku] teraz mianym. 

 Cytowane fragmenty zapisu po-

chodzą z akt notariusza Ignacego Pawłow-

skiego, a ta właśnie księga, z zagrzybiały-

mi, spleśniałymi i tylko częściowo czytel-

nymi sklejonymi kartami sprawia, że po-

dejmowane trudy na rzecz zapoznania się z 

pełną treścią relacji stają się nieadekwatnie 

wielkie w stosunku do uzyskanego efektu. 

Cieszmy się zatem z tego, co udało się z 

nich ocalić od zapomnienia. 

 Organy dla kościoła w Wilkowie, 

które Skarb Opolski zamówił 20 lutego 

1834 r. u Piotra Gryglińskiego, nie zostały 

wykonane, a organmistrz miał oddać zada-

tek i zrekompensować koszty materiałów 

drewnianych. Pod nazwą Skarb Opolski 

kryje się właściciel rozległych dóbr, do 

którego należał wówczas Wilków. 

 Wobec nieudanej inwestycji, na 

dłuższy czas zapomniano w Wilkowie o 

nowych organach. W 1850 i 1865 r. noto-

wano tam pozytewek stary, a 15 marca 

1865 r. napisano nawet, że mieszkańcy 

Kluczkowic należący do parafii wilkow-

skiej wolą modlić się w Opolu, gdyż tam 

nabożeństwo bywa z wszelkimi ceremoni-

jami, organem. 

 Piotr Grygliński z Solca, choć nie 

udało mu się zbudować organów w Wil-

kowie, nie powinien schodzić na dalszy 

plan w tych rozważaniach, gdyż jego syn - 

Aleksy, który niewątpliwie był uczniem 

ojca, postawił nowy instrument w sąsied-

nich Karczmiskach. Urodził się on w Solcu 

17 lipca 1822 r. i mając 15 lat, w 1837 r. 

musiał być świadom tego, że jego ojciec 

dał wadium w wysokości 371 zł z racji 

chęci podjęcia się reperacji organów w 

miejscowym kościele parafialnym. Z tej 

naprawy nie wyniknęło chyba nic dobrego, 

skoro już w latach 1841-1842 nowy in-

strument wystawił tu renomowany mistrz, 

Karol Żakiewicz z Brzezin. Jego dziełem 

można do dzisiaj cieszyć się przebywając 

w soleckiej farze. 

 Piotra Gryglińskiego nazwano w 

1836 r. mechanikiem, a według notatki z 5 

lipca tego roku, jako majster profesji sto-

larskiej otrzymał on 136 złotych polskich. 

Tym razem jego wytworem była Trumna 

Kielonowa politurowana z blachami i na 

tychze napisami dla zmarłego w Solcu 

księdza emeryta Jana Warzyckiego, byłego 

proboszcza w Kazanowie pod Zwoleniem. 

W 1837 r. Grygliński zajmował się wyko-

naniem 20 dubeltowych (podwójnych) 

okien z okuciem w sposob francuzki w 

ratuszu miasta Solca, za co 30 czerwca 

dostał znaczną kwotę 630 zł polskich. 

 Do 1842 r. nie są znane dokonania 

Gryglińskiego wchodzące w zakres or-

ganmistrzostwa. Dzięki wpisowi dokona-

nemu przez Władysława Pajdowskiego z 

Warszawy na rewersie deski zamocowanej 

nad klawiaturą instrumentu w sandomier-

skim kościele p.w. Św. Ducha, wiadomo 

jest, że w 1933 r. przerobił on z gruntu 

dawne dzieło. Stołeczny organmistrz 

szczęśliwie przekazał potomnym persona-

lia dawnych autorów instrumentu posiłku-

jąc się - jak można sądzić - zapisem z 

papierowej wklejki usuwanej wówczas z 

komory klapowej wiatrownicy: Budował 

organy Grygliński z synem z Solca nad 

Wisłą roku 1842 staraniem Ks. Słowikow-

skiego. Obecnie sandomierski zabytek 

liczy 7 głosów, ma jedną klawiaturę ręczną 

i znacznie odbiega od założeń pierwotnego 

instrumentu. Z 1842 r. pochodzi na pewno 
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jego fasada i boczne obudowy, co daje 

nam pogląd na stolarsko-rzeźbiarskie zdol-

ności Piotra Gryglińskiego. 

 Zanim w 1846 r. Aleksy Grygliń-

ski wystawił organy w Karczmiskach pra-

cował z ojcem, o czym przekonuje bogata 

dokumentacja tycząca się instrumentu w 

Przybysławicach nieopodal Sandomierza. 

 W 1842 r., a zatem wówczas, gdy 

Gryglińscy zajmowali się budową organów 

w kościele p.w. Św. Ducha w Sandomie-

rzu, ogłoszono licytację, lecz nikt nie zgło-

sił chęci postawienia instrumentu w Przy-

bysławicach. Sprawa przeciągała się i 18 

stycznia 1844 r. miejscowy dozór kościel-

ny zdał relację z zabiegów czynionych w 

takim celu. Stwierdził, że mimo usilnych 

Starań nie mógł powziąść wiadomości aby 

na Mil kilkanascie w okolicy znaydował się 

Orgarmistrz - któryby obowiązek téy En-

trepryzy na Siebie przyiął - procz P. Gry-

glińskiego w Solcu zamieszkałego - ktoren 

oznaymił - że wystawienia Organ takich, 

jak Planem Są wskazane z powodu niepo-

siadania potrzebnych do tego narzędzi 

podiąć się niemoże - i dlatego Narysował 

Plan i uformował anszlag według ktorego, 

postawiwszy w tutéyszéy Gubernii w wielu 

mieyscach organy - i w parafii Przybysła-

wice takowe wystawić zdeklarował się do 

czego oddzielne wyrachowanie Kosztów 

jakie iest Anszlagiem zatwierdzone, spo-

rządził - Dozór Kościelny zważywszy że 

organy takowe wedle sporządzonego przez 

P. Gryglińskiego Planu do miéyscowości 

są zastosowane - i przekonanym będąc o 

dobroci w innych miéyscach wystawionych 

podobnych Organów - o wystawienie ta-

kowych z P. Gryglińskiem Kontrakt zawarł 

- Naczelnik Powiatu przeto Kontrakt ten 

jak oraz Plan i wyrachowanie Kosztów 

przez Gryglińskiego sporządzone przy 

zwrocie dowodów w obok powołanym 

Reskrypcie nadesłanych - do rozpoznania 

czyli takowy zatwierdzonym bydź może 

Rządowi Gubernialnemu przesyłaiąc na-

mienić ma honor. 

 Nie wnikając w szczegóły tego 

przedsięwzięcia, można stwierdzić, że 

najważniejszy w kontekście naszych roz-

ważań jest zapis świadczący o tym, że 

Piotr Grygliński nie miał stosownych na-

rzędzi, by wybudować większy instrument. 

W jego miejsce zaproponował mniejszy, 

zaprojektowany według sprawdzonych 

przez siebie zasad. 

 W tym właśnie miejscu, choć 

zbliżamy się do organów w Wilkowie, 

warto zaznajomić się z założeniami, któ-

rym hołdował Grygliński planując nowe 

instrumenty. Jest ku temu doskonała oka-

zja, gdy zna się akta dotyczące instrumentu 

w Przybysławicach. Jego plan Grygliński 

opatrzył datą 28 października 1843 r. lecz 

kontrakt spisano dopiero 6 marca 1845 r. i 

w tym samym roku, 16 grudnia, dokonano 

odbioru dzieła. Koszt inwestycji zamknął 

się kwotą 345 rubli srebrem. 

 Nowe organy miały dwuwieżycz-

kową fasadę wykonaną z sosnowego 

drewna, pomalowaną olejno na kolor per-

łowy, rzeźby zaś - dwa aniołki umieszczo-

ne na wieżyczkach  - wykonano w sposob 

płasko-rzezby. Nad polami piszczałkowy-

mi zamocowano kotary, a nad środkowym 

segmentem opatrzność w promienie i z pod 

tęz Arabesk. Wiatrownicę o 45 kancelach 

tonowych sporządzono z drewna dębowe-

go, dwa jednofałdowe miechy skonstru-

owano w sposób francuzki, a klawiatura 

zawierała jedynie 45 klawiszy mając tak 

zwaną krótką oktawę, o skali CF
D

G
E

A
B

Hc-c
3
. 

Zbliżało to instrument do późnobaroko-

wych bądź klasycystycznych założeń, co w 

części znalazło odzwierciedlenie w zasto-

sowanym wyborze głosów: Flet Major 8’; 

Amabilis 8’; Pryncypał 4’; Flet Minor 4’; 

Octava 2’; Mikstura 2 rzędy. 

 Nie inaczej było w Karczmiskach, 

choć wykonawcą tutejszego instrumentu 

jest syn Piotra Gryglińskiego - Aleksy. 

Miało to chyba związek ze śmiercią Piotra 

Gryglińskiego, który zmarł 28 grudnia 

1845 r. w Solcu. Było to 12 dni po odbio-

rze organów w Przybysławicach. 

 Co prawda o organach w Karcz-

miskach wspomina się jako o dziele Gry-

glińskiego z Solca i przywołuje datę bu-

dowy - 1846 rok, lecz nikt nie wskazał 

przy tym imienia wykonawcy. Wobec 

dotychczasowego braku znajomości czasu 

zgonu organmistrza-ojca i niewiedzy na 

temat samodzielnej działalności jego syna, 

nie mogło to stanowić podstaw do rozwa-

żań opartych na naukowych przesłankach. 

 Aby odnieść się do autora budowy 

organów w Karczmiskach należało doko-

nać stosownych badań instrumentologicz-

nych. Nie było to zadanie łatwe, bowiem 

na szczupłym chórze muzycznym, za ory-

ginalną szafą organową ustawiono nowszą 

dwugłosową sekcję klawiatury nożnej 

blokując tym samym dostęp do komory 

klapowej wiatrownicy należącej do klawia-

tury ręcznej. Było jednak warto dostać się 

do jej wnętrza, gdyż wykonawca umieścił 

w niej papierową wklejkę z następującym 

zapisem: 

 

Ten Organ budowany iest przez Alexego 

Gryglińskiego Organmistrza w Miescie 

Solcu Powiecie Opatowskim Gubernii San- 

domierskiey zamieszkałego w roku 1846 

Nie gwarantując w pełni, że mój 

odczyt jest bezbłędny, gdyż tekst zasłania-

ją klapy i sprężyny, a widzieć go można 

tylko w pozycji leżącej, nie da się ukryć, 

że ma on kapitalne znaczenie dla historii 

polskiego budownictwa organowego. Otóż 

solecki ród Gryglińskich został przedłużo-

ny dzięki działalności Aleksego, urodzo-

nego 17 lipca 1822 r. w Solcu i zmarłego 

w tym mieście 30 kwietnia 1854 roku. O 

innych instrumentarskich pracach Grygliń-

skiego-syna nie udało się dotąd znaleźć 

informacji. 

 Organy w Karczmiskach są w 

najstarszej części - podobnie jak przyby-

sławickie - również sześciogłosowe, lecz 

zbudowane według nowszych zasad. Kla-

wiatura ręczna zamyka się tutaj skalą czte-

rech pełnych oktaw, od C do c
3
. Przy wy-

ciągach nie zachowały się dawne nazwy 

rejestrów, lecz podobieństwo w stosunku 

do założeń zrealizowanych w Przybysła-

wicach jest niezaprzeczalne. Występują tu: 

FLET MAJOR 8’, SALICET 8’ [głos 

wstawiony w XX w., zapewne w miejscu 

głosu Amabilis 8’], PRYNCYPAŁ 4’, 

FLET MINOR 4’, KWINTA 2⅔’, 

OKTAWA 2’. 

 Prospekt wilkowski wskazuje 

jeszcze na więcej podobieństw w stosunku 

do realizacji z Przybysławic. Ma on rów-

nież dwie boczne wieżyczki, lecz nieubła-

gany czas sprawił, że do naszych czasów 

nie przetrwały umieszczone na nich deko-

racje. Podobnie nie zachowała się Opatrz-

ność w glorii promienistej ponad częścią 

środkową struktury. Jest za to kotarka z 

wymalowanymi motywami roślinnymi, a 

pod piszczałkami uskrzydlona główka. 

 Niewykluczone, że w 1834 r. 

podobną fasadę organową zaplanował dla 

świątyni w Wilkowie Piotr Grygliński lecz 

- jak już wiadomo - rok później zobowią-

zał się zwrócić pieniądze nie wykonawszy 

zlecenia. 

 Instrument w Karczmiskach opi-

sano w 1857 r. jako Organ nowy ... o 

dwóch Miechach o sześciu głosach, w 

trzech głosach piszczałki cynowe, a reszta 

drewniane, malowany olejno - sprawiony 

przez W
go

 Wessla Dziedzica. Wspominano 

o nim jeszcze w 1867 i 1892 roku. Nie 

miał on wówczas dwugłosowej klawiatury 

nożnej, więc widocznie dodano ją później. 

Ma to dla sprawy pewne znaczenie, gdyż 

zapewne w końcu 1882 r. zawitał w te 

strony Stanisław Kaliszek, organmistrz z 

podlaskiego Żelechowa, kusi więc przypi-

sanie mu tej rozbudowy. 

 Jego obecność wiązała się z po-

trzebą dokonania gruntownej naprawy 

organów farnych w Kazimierzu Dolnym. 

Według relacji prasowej, miały one 40 

głosów, dwie klawiatury ręczne i klawiatu-

rę nożną z krótkimi oktawami oraz osiem 

miechów. Instrument był tak uszkodzony, 
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„że wszystkie prawie środkowe cynowe 

piszczałki i wiele drewnianych wiginęło”. 

Ksiądz Petrykowski, administrator parafii, 

zebrał tysiąc kilkaset rubli i dysponując 

takim kapitałem zlecił wyrestaurowanie 

instrumentu Kaliszkowi. Przy nadarzającej 

się sposobności zainstalowano miech cy-

lindrowy o dwóch czerpakach. Zakończe-

nie prac uświetniono poświęceniem obiek-

tu 21 stycznia 1884 roku. 

  

 
 

Karczmiska. Prospekt organowy z 1846 roku 
 

W tym samym 1884 r. powstały 

organy w Wilkowie, o czym dokładnie 

poinformowano dopiero po 60 latach: 

organ roboty Stanisława Kaliszka z Żele-

chowa r. 1884, o 8 głosach z pojedyńczą 

klawiaturą z pedałem i miechem. Można 

dodać, że wcześniej, w 1892 r. notowano 

w świątyni Organ nowego fasonu o 8-iu 

głosach z pedałem i miechem cylindrowym 

i pojedynczą klawiaturą, przed kilku laty 

sprawiony - kosztował przeszło 900 rs. 

Cena nowego obiektu - przeszło 900 rubli 

srebrem była niższa od stawek stosowa-

nych w renomowanych zakładach stołecz-

nych biorąc pod uwagę instrumenty po-

równywalnej wielkości. 

   W Wilkowie od niemal 50 lat 

jest już inny instrument, który domaga się 

zmiłowania. Gra na nim nie jest przyjem-

nością, a wydobywające się dźwięki nie 

podnoszą ducha modlitwy. Podobnie w 

Karczmiskach, organy z 1846 roku wyma-

gają kompetentnie przeprowadzonego 

remontu. W Kazimierzu Dolnym gra się 

rzekomo na wczesnobarokowym dziele 

Szymona Liliusa. Można tylko stwierdzić, 

że faktycznie, oprawa instrumentu, czyli 

jego wspaniały prospekt wraz z szafami 

pochodzi z 1620 roku. Wnętrze nie może 

być z tamtego okresu choćby z tego 

względu, że Stanisław Kaliszek z Żele-

chowa musiał tworzyć je od nowa. Prze-

cież zaznaczono w relacji prasowej, że 

przed 1883 r. wyginęły prawie wszystkie 

środkowe piszczałki cynowe i wiele drew-

nianych. Jeszcze wcześniej, w 1781 r. 

notowano tutaj Chor muzyczny z Organem 

na 3. klawiatury podzielonym, przez inkur-

syą szwedzką w roku 1656. zruynowanym, 

teraz zupełnie w głosach 36. zreparowany. 

Nie ulega więc wątpliwości, że zabytek 

kazimierski, to przede wszystkim prze-

piękna obudowa, w dość przypadkowy 

sposób wyposażona w piszczałki. Śmieje 

się więc Kaliszek, gdy jego wytwór uwa-

żany jest obecnie za oryginalne, wczesno-

barokowe dzieło. Zwracał na to uwagę 

Kazimierz Parfianowicz w znakomitym 

opracowaniu prezentującym historię obiek-

tu. Osoby decydujące o kształcie restauro-

wanych organów zlekceważyły jego usta-

lenia. Wobec faktu, że spostrzeżenia te 

były bezcenne, tak zwany znawca, pod 

kierunkiem którego prowadzono prace, w 

dodatku osoba duchowna, cynicznie wyko-

rzystał je w swojej pracy habilitacyjnej. 

Mogłem to stwierdzić przeglądając odno-

śny maszynopis w Archiwum Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, jedyny już 

chyba ślad tej niegodziwości, w dodatku, 

niewątpliwie w celu zatarcia śladów prze-

stępstwa, z powycinanymi kartami w czę-

ści bibliograficznej. 
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 Historia niedoszłych organów 

wilkowskich związana jest z Solcem nad 

Wisłą. W Karczmiskach udało się zreali-

zować takie przedsięwzięcie rękami solec-

kiego rzemieślnika. Do Wilkowa, przez 

Kazimierz Dolny trafił organmistrz z Pod-

lasia. W Kazimierzu gra się obecnie na 

jakimś produkcie, do którego powstania 

przyczyniła się bieda panująca w tej parafii 

około 1883 roku. Wmawia się przy tym 

turystom i słuchaczom koncertów, że jest 

to oryginalne i wybitne w swoim czasie 

dzieło, chcąc usprawiedliwić jego mu-

zyczne niedoskonałości. Żeby temu zara-

dzić wystarczyłoby przecież zaangażować 

prawdziwą firmę organmistrzowską i na 

podstawie wskazanego studium autorstwa 

Kazimierza Parfianowicza odtworzyć taki 

instrument, jaki przed szwedzką inwazją 

był prawdziwą dumą miasta. To, co wyda-

je się najprostszym rozwiązaniem jest 

widocznie najtrudniejsze i póki co, nie-

osiągalne. Mędrcy nie chcą stracić mono-

polu na głoszenie herezji. Wobec tego 

kolejna, niedawno zakończona restauracja 

kazimierskich organów farnych znów 

poniosła fiasko. Zabrakło kompetentnego 

organmistrza, co powinno być podstawą do 

działań podejmowanych w takim wzglę-

dzie. Rzeczoznawcy i konsultanci podzieli-

li się pieniędzmi, a z Kaliszkowego kundla 

(będącego - jak wiadomo - pochodną ów-

czesnych finansowych niedostatków) 

uczyniono jeszcze większą pokrakę. By-

najmniej nie działo się to w zamierzchłej 

przeszłości lecz całkiem niedawno, już w 

XXI wieku. 

 Dziejów budowy organów w 

Wilkowie nie da się potraktować jednost-

kowo. W takim kontekście pojawiają się 

przeróżne wątki, a ich znajomość pozwala 

szerzej spojrzeć na interesujący nas obszar 

historii. Wilków zajmuje w tym studium 

niepoślednie miejsce, a jestem niemal 

pewny, że nikomu dotąd nie przyszło na-

wet na myśl, że organowe związki łączą to 

miejsce z Kazimierzem Dolnym, Karczmi-

skami i z perłą zawiślańskiego Powiśla - 

Solcem. 

* *  * 

 Przed nami kolejne historyczne 

wyzwanie. Zgodnie z daną obietnicą, w 

następnym artykule poruszę kwestię sięga-

jącą 1537 r., gdy po wylewie Wisły od 

nowa wyznaczano granice między wsiami 

Słupcze, Głodno i Niedźwiada. 
 

Wiktor Z. Łyjak 
 

* *  * 

 W artykule wykorzystano druki i 

rękopisy pochodzące z następujących zbio-

rów: 

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie: 

sygn. Rep. 60 A 96; Rep. 60 A 97; Rep. 60 

A 99; Rep. 60 A 100; Rep. 60 A 105, s. 

692; Rep. 60 IV b 70, k. 105, 133, 150, 

192v; Rep. 60 IV b 71, k. 105, 130v; Rep. 

60, IV b, 235, k. 79, 92, 98, 107, 152v, 

169, 211v 

Archiwum Główne Akt Dawnych, Komi-

sja Rządowa Spraw Wewnętrznych: sygn. 

3011, s. 174-175; sygn. 3014, s. 158, 

382/32, 404. 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Kra-

kowie: AV 6; AV 10; AV 20, s. 420, 428; 

AV 43, k. 97v, 105. 

Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta 

Stanu Cywilnego Solec nad Wisłą: sygn. 4, 

urodzenia, nr 3, 5, 173; sygn. 11, zgony, nr 

27; sygn. 12, urodzenia, nr 14 i 120, nr 

125; sygn. 13, urodzenia, nr 5; sygn. 15, 

urodzenia, nr 46; sygn. 18, chrzty nr 109, 

małżeństwa, nr 80; sygn. 24, zgony, nr 75; 

sygn. 37, s. 3, urodzenia, nr 7; sygn. 45, 

zgony nr 64;  

Archiwum Państwowe w Lublinie, Rząd 

Gubernialny Lubelski, sygn. 540, 541 

Archiwum Państwowe w Radomiu: Nota-

riusz solecki Ignacy Pawłowski, sygn. 8, nr 

63, 112; Notariusz Antoni Szuszkowski, 

sygn. 1, nr 3; Rząd Gubernialny Radomski 

I, sygn. 6307, s. 146-149, 221-224, 285-

288; Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 

15533, 15534, 15536, k. 127v, 143, 154. 

Archiwum Parafialne w Solcu nad Wisłą: 

Księga ochrzczonych 1826-1835, 1833 r., 

nr 221, 1834 r., nr 130; Księga ślubów 

1797-1823, 1797 r. [?], s. 41, 1805 r., s. 

42; Księga ślubów 1826-1850, 1829 r., nr 

11; 1838 r., nr 9. 

Biblioteka Wyższego Seminarium Du-

chownego w Sandomierzu, sygn. G 1033. 

„Przegląd Katolicki” 1884, s. 118-119; 

1892, s. 762. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zbrodnia w Szczekarkowie. Zapomniana bohaterka 
 

Rok 1942. Na froncie wschodnim 

niemiecka ofensywa straciła impet w cza-

sie zimy 1941/42 w bitwie o Moskwę. W 

czerwcu operacją wokół Woroneża i Don-

basu rozpoczęła się batalia o dostęp do 

roponośnych złóż kaukaskich, której sym-

bolem jest jedna z najważniejszych bitew 

II wojny światowej: bitwa o Stalingrad (23 

sierpień 1942 - 2 luty 1943). Na Zacho-

dzie, we Francji w połowie lipca ówczesne 

władze francuskie w porozumieniu z 

Niemcami urządziły obławę na Żydów, w 

samym Paryżu złapano ok.13 tys. osób. W 

Polsce za jakąkolwiek pomoc udzieloną 

Żydom groziła najwyższa kara: kara 

śmierci, często wymierzana na miejscu 

„przestępstwa”. Istnieją  jeszcze getta, ale 

Niemcy zaczynają je stopniowo likwido-

wać. M.in. w tym celu rozbudowują obóz 

koncentracyjny na Majdanku i obóz w 

Poniatowej,  które rok wcześniej zdążyli 

zapełnić jeńcami radzieckimi. A na Powi-

ślu szara ponura, okupacyjna codzienność, 

w porównaniu do innych rejonów jest 

jeszcze w miarę spokojnie i bezpiecznie. 

Niemcy na ogół zachowują się nadzwyczaj 

poprawnie w stosunku do ludzi pracują-

cych na wsi. Potrzebują przecież żywności, 

zwłaszcza dla swoich żołnierzy walczą-

cych na froncie wschodnim i w miarę 

łagodnie traktują powiślańskich chłopów, 

o ile ci nie stwarzają problemów z odda-

waniem tzw. kontyngentu. Ale w szcze-

karkowskim dworze, w przeciwieństwie do 

wiosek, wcale nie panuje okupacyjny spo-

kój. Ówczesny właściciel dóbr szczekar-

kowskich, Jan Kleniewski, syn Witolda i 

wnuk Jana i Marii, uczestnik kampanii 

wrześniowej, od jesieni 1939 r. przebywa 

w  niemieckim oflagu. I zapewne przeży-

wa oprócz codziennego trudu jeńca wojen-

nego tęsknotę za najbliższą rodziną, a 

zwłaszcza chciałby zobaczyć, przytulić i 

po ojcowsku ucałować urodzoną w marcu 

1940 r. swoją córkę, Tereskę. Niestety, 

będzie musiał na to poczekać jeszcze wiele 

lat. A przecież są jeszcze dwaj synowie, 

dziewięcioletni bliźniacy, Witold i An-

drzej. Oni nie widzieli swojego ojca już 

ponad 10 miesięcy, a chcieliby przecież 

także zaznać ojcowskiej obecności oraz 

jego troski i dobroci. W tym wieku jakże 

ważne jest przebywanie w towarzystwie 

ojca, a tu we dworze wokoło przeważają 

kobiety, chociaż nad całością majątku z 

upoważnienia rodziny nadzór właścicielski 

sprawuje Kazimierz Walewski, brat żony 

Jana Kleniewskiego, Joanny. 

Colonna Walewscy herbu Pierz-

chała wywodzą się z Walewic w ziemi 

łęczyckiej. Pomimo, że z tego rodu wyszło 

15 senatorów I Rzeczypospolitej oraz po 4 

Kawalerów Orderu Orła Białego i Kawale-

rów Orderu Krzyża Virtuti Militari to jed-

nak poprzez nieformalny związek z cesa-

rzem Francji Napoleonem I najbardziej 

znaną postacią została Maria Walewska, 

żona Anastazego Walewskiego. Kazimierz 

Walewski w  swojej posiadłości w Łasku 

pod Łodzią miał jedną z największych 

szkółek drzew owocowych w Polsce, ale 

został z niej wypędzony przez Niemców i 
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tutaj znalazł bezpieczne schronienie wraz z 

całą rodziną. W 1941 r. w Szczekarkowie 

zmarła jego matka Joanna z Taczanow-

skich Walewska, wdowa po Stefanie Wa-

lewskim, która została pochowana w wil-

kowskiej ziemi i jej grób znajduje się pra-

wie w samym końcu południowej części 

cmentarza.  

 

 
 

Dwór w Szczekarkowie (zwany dziś rządcówką) z 1874 roku. Fotografia z 1928 roku. 
 

 
 

Korty tenisowe między pałacem a dworem w Szczekarkowie. Na horyzoncie „dobrskie góry”. Fotografia z 1928 roku 
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Brzoskwinie na ścianie dworu (rządcówki) szczekarkowskiego. Fotografia z 1928 roku 
 

Tu, w Szczekarkowie, od jakiegoś 

czasu, nocą zjawiali się nieproszeni goście, 

z reguły uzbrojeni i żądali nie tylko żyw-

ności, ale też np. koni, których była prawie 

setka. Pan Andrzej Kleniewski, dziś jedy-

ny z żyjących braci-bliźniaków, urodzo-

nych w Szczekarkowie w 1933 r., nie wie, 

czy to były normalne oddziały partyzanc-

kie czy też może podszywające się pod 

nich uzbrojone grupki złodziei i bandytów. 

Jak dotychczas, oprócz strat materialnych, 

nikt ze szczekarkowskiego dworu nie 

ucierpiał od nocnych nieproszonych gości. 

Tym razem wypadki potoczyły się inaczej, 

wręcz tragicznie. Stało się to 23 lipca 1942 

r. Upalny letni, długi dzień miał się już ku 

końcowi  i zbliżała się krótka noc. Rozpo-

częły się już żniwa i wszyscy zmęczeni 

całodzienną krzątaniną w obejściu lub 

ciężką pracą w polu przygotowywali się do 

zasłużonego snu. W pewnym momencie, w 

oddali dało się usłyszeć stukot kół drezyny. 

Metaliczny dźwięk pochodził z południowej 

części posiadłości, tam, gdzie dochodziła 

nitka torów kolejki wąskotorowej. Ten 

stukot drezyny nie wróżył nic dobrego: 

pewnie znowu zaczną coś szukać i zabie-

rać. Nasza Mama jakby coś przeczuwała. 

Wujka Kazimierza nie było wtedy w pobli-

żu, więc to Ona zarządziła, aby zapalić 

wszystkie światła i zaczęła uderzać w taki 

mały dzwon, który znajdował się w łazien-

ce. Jego głos miał oznajmiać wszystkim 

innym przebywającym w obrębie majątku o 

zbliżającym się niebezpieczeństwie. Ja z 

moim bratem-bliźniakiem, Witkiem, scho-

wałem  się pod łóżko w jednym pokoju, a w 

drugim spała już w swoim łóżeczku nasza 

siostrzyczka, dwuletnia Tereska. Usłyszeli-

śmy, że Tereska obudziła się ze snu, zaczę-

ła płakać i wtedy zaopiekowała się nią 

„szwester”. Tak mówiono na panią, która 

została wynajęta przez naszą Mamę do 

opieki nad malutką Tereską. Wszyscy mó-

wili „szwester”i nigdy nie słyszałem jej 

imienia ani też nazwiska. Później, już po 

wojnie, dowiedziałem się od swoich rodzi-

ców, że to była pielęgniarka z Poznańskie-

go. Po jakimś czasie usłyszeliśmy tupot 

nadbiegających osób. Po odgłosach wy-

dawało mi  się, że tym razem jest ich bar-

dzo dużo, może kilkanaście albo i więcej 

osób. Potem słyszałem takie odgłosy, jak 

gdyby ktoś z kimś się szarpał lub bił. 

Wśród takiego zgiełku, krzyków i płaczu 

Tereski szczególnie zapamiętałem słowo 

„uszła, uszła”, które było powtarzane kilka 

razy. Wtedy nie wiedziałem, co ono znaczy. 

Nagle padł strzał. Nastała krótka cisza, ale 

zaraz znowu zaczął się wielki ruch i biega-

nie. Tereska cały czas płakała, a my dalej 

leżeliśmy pod łóżkiem. Drzwi do naszego 

pokoju były cały czas otworzone, ale za-

wieszona była w nich specjalna kapa w 

celu lepszego wietrzenia pomieszczeń. 

Trudno określić, jak długo tak leżeliśmy. 

Potem ktoś zaczął nas wołać. Rozpoznali-

śmy głos naszej Mamy i wtedy wyszliśmy z 

naszej kryjówki. W sąsiednim pokoju, w 
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pokoju Tereski, na łóżku leżała, nierucho-

mo „szwester”. Ponieważ ta pani prawie  

zawsze chodziła w białym fartuchu to 

zdziwiłem się, że tu leży w jakimś czerwo-

nym ubraniu. Dopiero później zauważyłem, 

że pod łóżkiem jest miednica, a tam  taka 

czerwona maź. Wtedy zrozumiałem, że to 

jest krew, a jej ubranie to fartuch, ale cały 

zakrwawiony. 

 

 
 

Tereska Kleniewska, fotografia z 1941 roku 

 

Pan Andrzej Kleniewski dopiero 

później dowiedział się szczegółów tego 

tragicznego zdarzenia. Po wkroczeniu do 

pomieszczeń, jeden z napastników skiero-

wał w stronę pani Kleniewskiej karabin i 

najprawdopodobniej nacisnął na spust, ale 

karabin zaciął się. Zanim napastnik zdążył 

ponownie przygotować broń do wystrzału, 

mama sprytnie to wykorzystała i łapiąc za 

lufę odepchnęła trochę bandytę tak, aby 

ułatwić sobie dostęp do otwartego okna, 

po czym szybko wyskoczyła i zniknęła w 

ciemnościach wśród krzewów. Właśnie 

wtedy napastnik z wielka złością wrzesz-

czał: Uszła! Uszła! Wielka tragedia roze-

grała się w sąsiednim pokoju, gdzie prze-

bywała  Tereska ze swoją opiekunką. Inny 

napastnik skierował broń przez otwarte 

drzwi w stronę Tereski, która leżała w 

swoim łóżeczku i chyba chciał do niej 

strzelić. Zapewne zbrodnicze intencje 

napastnika doskonale wyczuła opiekunka, 

gdyż w tym samym momencie nagle szyb-

ko znalazła się na linii strzału, po czym 

trafiona w brzuch bezwiednie osunęła się 

na podłogę obok łóżeczka. Strumienie krwi 

sączyły się na zewnątrz jej ciała i biały 

pielęgniarski fartuch  zmienił kolor na 

czerwony. 

 
 

Jan Kleniewski, fotografia z lat 30. 
 

W kilka dni po zdarzeniu, przyje-

chali policjanci z Niemcami i pokazali 

paniom  Kleniewskim kilka rzeczy, które 

znaleźli przy dwóch niezidentyfikowanych 

mężczyznach, zastrzelonych w pobliżu 

wałów wiślanych. Wśród nich Joanna 

Kleniewska rozpoznała srebrny zegarek 

kieszonkowy z inicjałami. Po tych tragicz-

nych wydarzeniach Joanna Kleniewska w 

obawie o życie trójki swoich dzieci posta-

nowiła opuścić Szczekarków i wraz z Zo-

fią Kleniewską, żoną nieżyjącego Witolda, 

wkrótce schroniła się w Kazimierzu Dol-

nym, gdzie  wszyscy przebywali trzy mie-

siące. Następnie rodzina Kleniewskich 

przeniosła się do Lublina, w którym przy 

ulicy Probostwo posiadała drewniany dwo-

rek i zamieszkała tam do czasu, gdy zaczę-

ła się zbliżać Armia Czerwona. Udali się 

wtedy wraz z rodziną brata Witolda, Prze-

mysława Kleniewskiego, do Warszawy do 

rodziny mieszkającej na Ursynowie. W 

kilka dni po przybyciu wybuchło powsta-

nie warszawskie. I tu kolejna tragedia 

rodzinna: w pierwszych dniach powstania, 

5 sierpnia 1944 r. Niemcy rozstrzelali 

Przemysława i jego żonę Wandę z Pfeiffe-

rów, zaś Joanna Kleniewska wraz z dzieć-

mi została aresztowana i przewieziona do 

Pruszkowa. Tu rodzina Kleniewskich wraz 

z innymi aresztowanymi została załadowa-

na do wagonów i wywieziona w kierunku 

południowym od Warszawy. Mama zo-

rientowała się, że wiozą nas  do Oświęci-

mia, więc na postoju pociągu w Stopnicy 

postanowiła przekupić  strażnika. Rodowe 

złoto pomogło nam uciec i na krótko ukryć 

się w rodzinie mieszkających tam w pobli-

żu ziemian. Następnie dojechaliśmy do 

Kielc. Na początku 1945 r., widziałem, jak 

wkraczała do miasta Armia Czerwona. 

Mama zrobiła rozeznanie i uznała, że bę-

dzie tu w miarę bezpiecznie i zostaliśmy w 

Kielcach na jakiś dłuższy czas. Zamieszka-

liśmy w domu przy ulicy Sienkiewicza 35. 

Gdy skończyła się wojna, nasz tata napisał 

list i oznajmił, że po wyzwoleniu obozu 

jenieckiego przez Amerykanów i Anglików, 

wstąpił do polskiej armii pod dowództwem 

gen. Andersa (jego starszy brat Stanisław 

wstąpił do Armii gen. Maczka - przyp. 

W.M.) i ze względu na to, że w Polsce 

wszystko zostało nam zabrane i że jest tu 

niebezpiecznie, postanowił zorganizować 

dla rodziny miejsce nowego życia w Belgii. 

Ponieważ mama nie chciała opuszczać 

kraju, tata postanowił powrócić z Zacho-

du. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że 

po opuszczeniu statku w Gdyni  został 

szybko aresztowany i znalazł się w więzie-

niu. Dzięki wielkim zabiegom mamy i dzię-

ki resztkom rodowego złota, tata wreszcie 

znalazł się na wolności i dołączył do ro-

dziny, ale raz w tygodniu musiał meldować 

się w komendzie kieleckiej milicji. Wtedy 

ponownie namawiał mamę, żeby uciec z 

całą rodziną do Belgii. Tym razem mama 

zgodziła się. Za namową  zaprzyjaźnionego 

mecenasa zamieniliśmy dom w Kielcach na 

domek w Polanicy Zdroju, gdzie mieliśmy 

poczekać na stosowny moment, aby przez 

zieloną granicę przedostać się najpierw do 

Czech, a później przez Niemcy do Belgii. 

Po przybyciu do Polanicy mamę ponownie 

ogarnęły obawy co do dalszych losów 

naszej rodziny na obczyźnie. Być może 

piękne okolice uzdrowiska sprawiły, że 

mama i tata doszli do wspólnej decyzji o 

pozostaniu i o zaczęciu nowego życia wła-

śnie w Polanicy Zdroju – tak zakończył 

swoje dramatyczne wspomnienia Andrzej 

Kleniewski. 
 

 
 

Joanna z Walewskich Kleniewska 
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W akcie zgonu nr 42 wystawione-

go przez ówczesnego proboszcza Józefa 

Mazurka z dnia 11 sierpnia 1942 roku 

czytamy m.in.: Stawili się Zygmunt Kala-

ciński ogrodnik lat czterdzieści dwa i Józef 

Skocki karbowy lat sześćdziesiąt mający 

obaj w folwarku Szczekarków zamieszkali i 

oświadczyli, że w dniu dwudziestym trze-

cim lipca roku bieżącego o godzinie jede-

nastej w nocy umarła w folwarku Szcze-

karków tamże zamieszkała AGNIESZKA 

MIELCAREK, panna, lat trzydzieści dzie-

więć mająca pielęgniarka urodzona w 

Poznaniu, córka Marianny Mielcarek. Dziś 

poza informacjami z aktu zgonu nic więcej 

nie udało się ustalić, mimo ogłoszeń na 

internetowych portalach genealogicznych. 

Mielcarek to dość często występujące 

nazwisko w woj. wielkopolskim i w Po-

znaniu (wg stanu z 2002 roku w samym 

mieście żyło 275 osób noszących to nazwi-

sko). Agnieszka Mielcarek została zatrud-

niona przez rodzinę Kleniewskich w 

szczekarkowskim pałacu dopiero po uro-

dzeniu się Tereski w marcu 1940 roku 

Ponieważ jedyna córka Kleniewskich uro-

dziła się z niesprawnością jednej dłoni, to 

zapewne ten fakt spowodował, że do po-

mocy Joannie Kleniewskiej rodzina za-

trudniła Agnieszkę, zapewniając w ten 

sposób także bardzo fachową opiekę me-

dyczną. 

Nie udało się ustalić, w jaki spo-

sób Agnieszka Mielcarek znalazła się na 

Powiślu. W pierwszych miesiącach okupa-

cji pojawili się tu wysiedleni z Poznań-

skiego i innych rejonów Polski. W tym 

akcie zgonu nie ma wzmianki, a na pod-

stawie innych aktów dotyczących wysie-

dlonych  proboszcz Mazurek zawsze 

umieszczał stosowną informację. Druga 

ewentualna możliwość i to  jak najbardziej 

prawdopodobna, z wątkiem wojskowym: 

otóż znane były fakty, że tuż przed wybu-

chem wojny część pielęgniarek otrzymała 

skierowania-wezwania do wstawienia się 

w jednostkach wojska polskiego jako uzu-

pełnienie zaplecza medycznego. Więk-

szość ostatnich bitew w kampanii wrze-

śniowej rozegrała się we wschodniej części 

Lubelszczyzny, stąd też na jej terenie czę-

sto znajdowali schronienie żołnierze z 

rozbitych polskich oddziałów,  którzy 

szczęśliwie uniknęli niewoli niemieckiej 

bądź sowieckiej. Jest wielce prawdopo-

dobne, że w ten sposób mogła znaleźć się 

w Lubelskim nasza bohaterka i stąd też jej 

wojskowy epizod mógł wpłynąć na to, że 

przez księdza proboszcza (być może, że 

nawet na prośbę Kleniewskich) nie była 

uznana za wysiedloną. Późniejszy znany 

przypadek kapitana Mikołaja Komarewi-

cza potwierdził tę stosowaną przez księdza 

Mazurka zasadę  nieujawniania w akcie 

metrykalnym danych, które w jakiś sposób 

mogłyby narazić rodzinę i inne osoby na 

niebezpieczeństwo ze strony niemieckich 

władz okupacyjnych. Należy zaznaczyć, że 

ksiądz Józef Mazurek wraz z ówczesnym 

kościelnym Aleksandrem Galackim był 

prawdopodobnie zaprzysiężonym człon-

kiem Armii Krajowej i utrzymywał dobre 

kontakty także z bechowcami. 

 

 
 

Jan i Joanna Kleniewscy, fotografia z lat 30. 
 

Tak mało wiemy o wcześniej-

szych losach Agnieszki Mielcarek, ale z 

drugiej strony, wiemy wystarczająco dużo, 

aby o Niej i Jej bohaterskim czynie nigdy 

nie zapomnieć. Wykonany i odsłonięty 

grób symboliczny na wilkowskim cmenta-

rzu parafialnym wraz z tablicą pamiątkową 

jest trwałym dowodem naszej pamięci. 

Niech też będzie znakiem pamięci i dla 

następnych pokoleń. 

 

Władysław Mądzik 

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

Generał Bolesław Roja dzierżawca Kępy Gosteckiej 
 

Po odzyskaniu przez Polskę niepod-

ległości w 1918 roku dzierżawcą Boisk (na 

lewym brzegu Wisły) i leżącego naprze-

ciwko, po naszej powiślańskiej stronie, 

100-morgowego majątku w Kępie Gostec-

kiej został żołnierz Legionów Józefa Pił-

sudskiego gen. dywizji Bolesław Roja. 

Warto dodać, że majątek Boiska by-

ły przed I wojną światową w dzierżawie 

rodziny Młodzianowskich herbu Dąbrowa. 

Rodziny bardzo patriotycznej, z której 

pochodzi inny znany legionista gen. Kazi-

mierz Młodzianowski. Dziadek Kazimie-

rza Młodzianowskiego Teofil Młodzia-

nowski (ur. 1815, zgon odnotowano w 

księgach parafialnych Solca w 1886) oże-

niony z Teodozją Cywińską (ur. 1816) był 

zrazu gorzelanym w Białobrzegach. Ich 

syn Stanisław ożeniony z Heleną Symo-

nowicz, był dzierżawcą Boisk i Woli So-

leckiej (na zachód od Boisk). Feliks Kazi-

mierz, syn Stanisława urodził się w 1880 

roku w Woli Soleckiej, dzieciństwo spędził 

w Boiskach. Pierwsze imię (nieużywane) 

otrzymał na cześć Feliksa Stanisława Mło-

dzianowskiego swojego stryja, powstańca 

styczniowego, adiutanta Langiewicza (ur. 

w 1840 w Białobrzegach, zm. w 1926, 

pochowany na cmentarzu św. Barbary w 

Solcu). 

Kazimierz Młodzianowski ukończył 

malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie. Poślubił Helenę Makarow-

Wyleżyńską. Mieli trzy córki. Służbę w 

armii carskiej zakończył w stopniu podpo-

rucznika. Już 4 sierpnia 1914 roku wstąpił 

ochotniczo do 12 kompanii pierwszego 

plutonu Strzelców Piłsudskiego. Za bitwę 

pod Konarami otrzymał order Virtuti Mili-

tari. W 1919 organizował Policję Pań-

stwową. Brał udział w wojnie 1920 roku. 

Od października 1924 był wojewodą pole-

skiego. Poparł zamach majowy Piłsudskie-

go i był jednym z twórców koncepcji poli-

tyki państwowej sanacji. Od maja do wrze-

śnia 1926 roku w rządzie Kazimierz Bartla 

pełnił funkcję ministra spraw wewnętrz-

nych. Zmarł w Krynicy 4 lipca 1928 roku. 

Spoczywa na warszawskich Powązkach. 

W Solcu podtrzymywana jest pa-

mięć o Kazimierzu Młodzianowskim. W 

2011 roku w ramach obchodów 93. roczni-

cy Święta Niepodległości w Solcu nad 

Wisłą na placu przy kościele farnym został 

odsłonięty i poświęcony obelisk z tablicą 

pamiątkową na cześć generała Kazimierza 

Młodzianowskiego.
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Legioniści wkraczają do Lubelszczyzny. Przeprawa Legionów przez Wisłę pod Annopolem w lipcu 1915 roku 
 

 
 

Kazimierz Młodzianowski 
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Boiska i Kępa Gostecka na mapie z 1938 roku 
 

Drugim legionistą związanym z Bo-

iskami i naszą Kępą Gostecką był Bole-

sław Roja (1876-1940). Urodził się 4 

kwietnia 1876 roku w Bryńcach Zagór-

nych, pow. Bóbrka, w Galicji. Był synem 

Józefa, gospodarza-leśnika, i Marii z 

Trzcińskich. Ukończył gimnazjum św. 

Anny w Krakowie i w 1898 szkołę kade-

tów w Wiedniu. Mianowany w 1899 pod-

porucznikiem, służył w 36 Pułku Obrony 

Krajowej w Kołomyi. W 1905 roku od-

szedł z wojska ze względu na zły stan 

zdrowia, ale od 1906 roku został agentem 

wywiadu Austro-Węgier. Pracował jako 

urzędnik kancelaryjny w Krakowie i stu-

diował w latach 1908-12 prawo a następnie 

medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Poślubił Helenę z Niedźwiedzkich, z którą 

miał czworo dzieci: Jana (ur. 1906), Zofię 

(ur. 1908), Krystynę (ur. 1912) i Bolesława 

(ur. 1916). 
 

 
 

Płk Bolesław Roja (pośrodku w szynelu z paskiem) ze swoimi legionistami i Wincenty Witos  

(po prawej ręce Roji, w czapce i białej koszuli bez krawata). Fotografia z 1918 roku 
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Dowódca 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich płk Bolesław Roja (na koniu) przyjmuje meldunek por. Mieczysława Więckowskiego 

podczas inspekcji ziemianek i stanowisk bojowych pułku. Optowa. Wołyń. Wiosna 1916 roku. 
 

Po wybuchu I wojny światowej 

wstąpił do Legionów Polskich, w których 

był bliskim współpracownikiem Józefa 

Piłsudskiego. Służył w Legionach jako 

dowódca: 1914-1915 4 batalionu 2 pp Leg, 

1915-1917 4 pp Leg oraz w 1917 roku – 

III brygady Legionów. W czasie kryzysu 

przysięgowego czasowo dowodził Polską 

Organizacją Wojskową. W chwili upadku 

Austro-Węgier przejął z rąk Austriaków 

Komendę Wojskową w Krakowie. Dekre-

tem z 1 listopada 1918 Rada Regencyjna 

Królestwa Polskiego postanowiła „w 

uznaniu patriotycznego, dzielnego i odpo-

wiadającego wojskowym interesom pol-

skim zachowania się mianować brygadiera 

Roję Bolesława generałem brygady Wojsk 

Polskich i dowódcą brygady w Krakowie”. 

Stopień ten zatwierdził Naczelny Wódz – 

Józef Piłsudski. Brał udział w walkach o 

Lwów, dowodził 2 Dywizją Piechoty Le-

gionów i grupą operacyjną swego imienia. 

8 sierpnia 1919 dokonał zajęcia Mińska 

Litewskiego. W sierpniu 1919 przeszedł na 

stanowisko dowódcy Okręgu Generalnego 

„Kielce”, a w marcu 1920 dowódcy Okrę-

gu Generalnego „Pomorze”. W sierpniu 

1920 dowodził przez krótki czas grupą 

operacyjną (tzw. nadnarwiańską) na Fron-

cie Północnym, a następnie 2 Armią. Scep-

tycznie odnosił się do szans zwycięstwa 

Polski w wojnie z bolszewikami, miał 

własne wizje polityczne i wojskowe. Po-

dobno zaproponował Wincentemu Wito-

sowi powołanie rządu robotniczo-

chłopskiego, przy którym sam zostałby 

Naczelnym Wodzem, a w lipcu 1920, w 

obliczu zagrożenia Warszawy, myślał o 

ogłoszeniu Pomorza niezależnym pań-

stwem i zawarcia separatystycznego poko-

ju z Rosją Radziecką. Z tych względów 

został w sierpniu 1920 zdjęty przez Piłsud-

skiego z dowództwa. Zasiadał jednak w 

Tymczasowej Kapitule Orderu Virtuti 

Militari. 20 września 1920 „na własną 

prośbę zwolniony został z dowództwa 

Grupy Pomorskiej i przeniesiony do Re-

zerwy Armii”. Z dniem 1 października 

1922 został przeniesiony w stan spoczynku 

w stopniu generała dywizji. W 1920 

otrzymał Order Virtuti Militari. Cztero-

krotnie był odznaczony Krzyżem Walecz-

nych. W 1919 roku był inicjatorem nazwa-

nia podwarszawskich koszar w Jabłonnie 

Legionowem. 

 

 
 

Pułkownik Roja (z prawej) w rozmowie z 

Józefem Piłsudskiem 
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Poseł Bolesław Roja 
 

Po odejściu z wojska zaangażował 

się w działalność gospodarczą. Był człon-

kiem Rady założonej w 1920 roku spółki 

akcyjnej Polskie Towarzystwo Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej „Bałtyk”. Spisy wła-

ścicieli ziemskich odnotowują Roję jako 

dzierżawcę Boisk i Kępy Gosteckiej (w 

sumie 271 ha) w latach 1928-29. Obcho-

dzone w sąsiednich Braciejowicach w 

latach 30. uroczystości  Święta Morza być 

może były wynikiem zainteresowań Roji 

Pomorzem i Bałtykiem. 

W 1928 został wybrany do Sejmu 

RP z ramienia radykalnej partii ludowej – 

Stronnictwa Chłopskiego i pełnił funkcję 

wiceprzewodniczącego parlamentarnej 

Komisji Wojskowej. W grudniu 1929 

złożył mandat poselski. Po zjednoczeniu 

ruchu ludowego w 1931 sprzyjał Stronnic-

twu Ludowemu, nie wstąpił jednak do tej 

partii.  

Był krytyczny wobec rządów sana-

cji. Był więc przeciwnikiem poglądów 

wspomnianego wyżej gen. Kazimierza 

Młodzianowskiego. W sierpniu 1930 skry-

tykował Piłsudskiego w liście otwartym, 

wystosowanym z okazji zjazdu legionistów 

– list został skonfiskowany przez cenzurę. 

Próba wystąpienia na jednym z kolejnych 

zjazdów legionistów w 1937 w Krakowie 

zakończyła się internowaniem generała na 

oddziale psychiatrycznym szpitala woj-

skowego na polecenie ministra spraw woj-

skowych, gen. Tadeusza Kasprzyckiego. 

Wydał dwie ksiązki: Legendy i fakty 

(1931) i Legioniści w Karpatach 1914-

1915 (1933). Niezależny w sądach i kry-

tyczny wobec legendy Piłsudskiego i sa-

mego marszałka sam był krytykowany za 

szafowanie krwią żołnierzy, niejedno-

znaczne decyzje polityczne i wojskowe. 

W chwili wybuchu II wojny świa-

towej chorował, później włączył się w 

podziemną działalność Polskiego Czerwo-

nego Krzyża. W marcu 1940 został aresz-

towany przez Niemców. Więziony naj-

pierw na Pawiaku, na początku maja tego 

samego roku trafił do obozu koncentracyj-

nego w Sachsenhausen, gdzie wkrótce 

został zamordowany. 

Aresztowany przez Niemców w 

marcu 1940 (lub w grudniu 1939), od maja 

1940 więziony był na Pawiaku, potem 

wywieziony do obozu w Sachsehausen. 

Został bestialsko zamordowany 27 maja 

1940 roku. 

 

Literatura: Henryk Korczyk, Bole-

sław Roja [w:] Polski Słownik Biograficz-

ny, tom XXXI, 1989. 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

Nowy most w Kamieniu 
20 i 21 maja br. odbyły się próby obciążeniowe mostu w Kamieniu. Wypadły pomyślnie. Jednocześnie trwa budowa drogi do-

jazdowej do mostu po stronie Solca. Na razie most można przejść pieszo lub przejechać rowerem. Oddanie mostu do użytku przewi-

dziane jest na jesień. Opóźnienie spowodowane jest przedłużającą się budową dojazdu do mostu po stronie województwa mazowiec-

kiego. Poniżej publikujemy jeszcze jedno zdjęcie ukazujące przeprawiających się we wrześniu 1939 roku Niemców. Po lewej stronie 

spalony most w Kamieniu i w dali prawy brzeg Wisły. Dwa inne zdjęcia  ukazujące niemieckich żołnierzy i zniszczony most opubli-

kowalismy w „Powiślu Lubelskim” nr 4 z 2014 roku. 
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Poprawki i stare fotografie 
 

Informacje jakich dostarczają za-

pisy z ksiąg parafialnych udostępnione na 

stronie poszukiwań genealogicznych „Lu-

bgens” poszerzają znacznie wiedzę o na-

szym regionie, pozwalają prostować zbyt 

pospiesznie wysunięte hipotezy i uzupeł-

niać wcześniejsze artykuły. Dwie funkcjo-

nujące informacje domagają się uzupełnie-

nia i korekty. Dotyczą Karola von der 

Osten Sacken właściciela Podgórza pod 

koniec wieku XIX i Stanisława Mikulskie-

go założyciela ochotniczej straży pożarnej 

w Wilkowie. 

W numerze 1 z 2013 roku w arty-

kule zatytułowanym Karol von der Osten 

Sacken właściciela Podgórza wysunąłem 

hipotezę dotyczącą tej osoby. Dziś należy 

ją sprostować. Właścicielem Podgórza był 

rzeczywiście kurlandzki baron Karol von 

der Osten Sacken, ale inny (choć o tym 

samym imieniu i tytule) od wymienionego 

w artykule z 2013 roku. Rzeczywistym 

właścicielem Podgórza od początku lat 80. 

do początku lat 90. XIX wieku był urodzo-

ny ok. 1827 r. w Rauden pułkownik w 

stanie spoczynku baron Karol von der 

Osten Sacken wyznania ewangelicko-

augsburskiego. Jego rodzicami byli baron 

Otton (zm. przed 1875 r.) i baronowa 

Charlotta von Hoven (zm. po 1875 r.). 

Rauden (dziś Rauda, Łotwa) znajduje się 

mniej więcej w połowie drogi między 

Dundaga (majątkiem Karola von der Osten 

Saken z artykułu z 2013 r.) a Rygą. 

W 1885 roku nasz baron ożenił 

się w Końskowoli (według obrządku 

ewangelicko-augsburskiego) z Michaliną 

Gestyńską (Gostyńską) (ur. 1847 w suwal-

skiej guberni), córką Bernarda i Wiktorii. 

Mieli syna Edwarda (ur. w Lublinie w 

1866 r.), Henryka (Lublin 1870 r.), Marię 

Sewerynę (Łęczyca 1874 r.), Natalię Annę 

(Podgórz 1880 r.), Olgę Helenę? (Podgórz 

1881 r.), Jana Karola (ur. w Lublinie w 

1887 r., zm. w Podgórzu w roku 1888). W 

aktach parafii wilkowskiej odnotowany 

jest tylko zgon Jana Karola, Natalia, Olga i 

Jan byli zarejestrowani w parafii ewange-

licko-augsburskiej w Lublinie.  

Nie wiemy kiedy zmarł Karol. Je-

go córka Natalia wyznania ewangelicko-

augsburskiego mieszkała w Lublinie i tu 

wzięła w 1905 roku ślub z Arseniuszem 

Kalikstem Żmidzińskim, katolikiem, kup-

cem z Warszawy. Żona Karola Michalina 

zmarła już jako wdowa w Szpitalu Szary-

tek w Lublinie w 1918 roku. W akcie zgo-

nu określoną ją jako „stałą mieszkankę 

miasta”. Związki naszego Karola von der 

Osten Saken z Piotrem Offenbergiem po-

zostają do rozwiązania. Na pewno zbliżały 

ich podobny charakter mieszanych mał-

żeństw polsko-rosyjskich i związanych z 

tym – dla rosyjskich oficerów – ograni-

czeń. 

Ta zaskakująca zbieżność nazwi-

ska, imienia, tytułu, środowiska i miejsca 

obu Karolów niewiele jednak zmienia w 

ich generalnej ocenie i na pewno będzie 

jeszcze omawiana na łamach „Powiśla 

Lubelskiego”. Natomiast przypadek Stani-

sława Mikulskiego jest bardziej znaczący 

bo dotyczy początków ochotniczej straży 

pożarnej w Wilkowie. 

Powszechnie zwykło się uważać, 

że straż pożarna w Wilkowie została zor-

ganizowana w 1888 roku przez zarządcę 

folwarku wilkowskiego Stanisława (rza-

dziej używa się imienia Władysław) Mi-

kulskiego. Tak przedstawiliśmy to w 3. 

numerze (specjalnym) „Powiśla Lubel-

skiego” z 2008 roku poświęcony 120 rocz-

nicy powstania OSP w Wilkowie. Infor-

macja ta została powtórzona w osobnej 

publikacji RTP z 2008 roku.  

Dziś możemy już przedstawić 

pewniejsze dane o Stanisławie Mikul-

skim. Urodził się w 1863 roku w miejsco-

wości Kwiciszki (?) parafii Mariampol 

guberni suwalskiej z ojca Jana i Felicji z 

Żylińskich. W 1889 roku wziął ślub w 

Niedrzwicy Kościelnej z Marcjanną Emilią 

Jabłońską ur. w 1870 roku w Karczmi-

skach, córką Antoniego i Antoniny z Mali-

nowskich. Był w tym czasie ekonomem w 

Józefowie. Po ślubie przenieśli się do Kon-

stantynowa (parafia Janów Podlaski) gdzie 

Mikulski był gorzelanym. Tam w 1890 

roku urodził się im syn Marian Ignacy 

(zmarł w roku następnym). W 1892 roku 

był już w Nieszawie (parafia Rybitwy), 

gdzie urodziła mu się córka Marianna 

Antonina (w 1919 roku wyszła za mąż za 

swego bliskiego kuzyna Zygmunta Eysy-

monta, gorzelanego, urodzonego w Kija-

nach, majątku rodzinnym Kleniewskich). 

W Nieszawie Mikulski był ekonomem 

folwarku. W 1894 roku Mikulski odnoto-

wany jest jako zarządca folwarku Dratów, 

gdzie mieszka i gdzie urodził mu się syn 

Tadeusz. Rodzicami chrzestnymi Tadeusza 

był Bronisław Kleniewski i Maria Kle-

niewska. W 1896 roku Mikulski został 

ekonomem folwarku Nieciecz i pełnił tę 

funkcję do 1904 roku. Tu urodził się Mi-

kulskim syn Jan Józef (1896, zmarł po 

miesiącu). W1897 rodzi się w Niecieczy 

kolejne dziecko Mikulskiego – Stanisław 

Józef (zmarł w roku następnym). W 1900 

roku – syn Zygmunt a w 1901 roku – He-

lena. Ojcem chrzestnym Heleny był Stani-

sław Jan Żelewski wówczas już zarządca 

Łazisk. W1903 urodziła się w Niecieczy 

córka Zofia. 

Dodajmy, że w roku 1897 odbył 

się w Dratowie ślub młodszej siostry żony 

Stanisława Mikulskiego – Stanisławy 

Jabłońskiej (urodzonej w Karczmiskach, 

mieszkającej jak Mikulscy w Niecieczy) ze 

wspomnianym wyżej Stanisławem Żelew-

skim, wówczas  ekonomem folwarku Dra-

tów. Świadkami ślubu byli: Jan Kościński 

– ekonom folwarku Wilków i Stefan Ry-

bicki – kasjer z Kluczkowic.  

Dopiero w 1904 roku Stanisław 

Mikulski odnotowany jest jako ekonom 

folwarku Wilków. Tu rodzą się jego kolej-

ne dzieci, wszystkie córki: Anna w 1904, 

Józefa w 1906, Kazimiera w 1907, Irena w 

1909 i  Joanna Irena w 1911.  

W 1913 roku odbył się w Wilko-

wie ślub młodszej siostry Stanisława – 

Zenobii Mikulskiej mieszkającej wówczas 

przy matce w Szczekarkowie. Panem mło-

dym był Gabriel Nowak nauczyciel w 

szkole w Surchowie. Stanisław Mikulski 

był świadkiem zaślubin siostry. 

Powyższe informacje wykluczają 

aby Stanisław Mikulski był założycielem 

ochotniczej straży pożarnej w Wilkowie w 

1888 roku. Oczywiście podchodząc bardzo 

ostrożnie do przedstawionego materiału 

można założyć, że był jeszcze jakiś inny – 

nieodnotowany w księgach parafialnych – 

Stanisław Mikulski lub Władysław Mikul-

ski. Wydaje się to jednak mało prawdopo-

dobne. Albo – inna hipoteza – może jednak 

zorganizowano w 1888 roku jakąś szcząt-

kową formę straży pożarnej a Stanisław 

Mikulski – prawdopodobnie po podpaleniu 

młyna szczekarkowskiego w 1905 roku – 

ją rozbudował. Rozstrzygnięcie daty po-

wstania ochotniczej straży pożarnej w 

Wilkowie można będzie dokonać w opar-

ciu o archiwa gubernialne przechowywane 

w Archiwum Państwowym w Lublinie. 

Publikując powyższe korekty do-

dajemy na następnych stronach kilka sta-

rych fotografii: cztery przedstawiając kata-

strofę kolejki w 1930 roku, jedno – rodzinę 

Kleniewskich z 1918 roku. Wszystkie takie 

wizualne czy pisemne nawet najdrobniej-

sze informacje wzbogacają naszą wiedzę o 

lubelskim Powiślu. 

 

Wojciech Włodarczyk 
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Wykolejenie kolejki niedaleko Polanówki i oczekiwanie na lokomotywę, 27 sierpnia 1930 roku, fotografowała Zofia Szczuka.  

Młode kobiety w kapeluszach to uczestniczki zjazdu bratek w Dratowie Marii Kleniewskiej 
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Rodzina Kleniewskich, fotografia z 1918 roku wykonana prawdopodobnie w Szczekarkowie. Pośrodku między Marią Kleniewską a Janem Kleniew-

skim siedzi ksiądz Antoni Chotyński. Wyżej ksiądz Feliks Czyżewski (w kapeluszu). Z prawej strony, w kapeluszu, profilem Witold Kleniewski. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wiersze 
 

 
Janina Walencik 

Moja parafia 

 

 

Parafia w Zagłobie to daleko słynie 

Bo wspaniałych księży mamy w swej stadninie 

Wieczny nasz spoczynek płotem ogrodzono 

A dojście do niego kostką wyłożono 

Na pobliskich łąkach kumkały se żaby 

A teraz na  łące piękny parking mamy 

 Wokoło kościoła kostkę wyłożono 

 I nową kaplicę też tu postawiono 

Wieczny odpoczynek daj ks. Gacy Panie 

My jesteśmy dumni, że mamy plebanię 

 Ksiądz Hanaj w Zagłobie mądrze rządził głową 

 Dzięki niemu mamy parafię pokazową 

Ksiądz proboszcz z wikarym dotrzymuje słowa 

Naprawił organy, grają nam jak nowe 

 Organista Stasio śpiewa nam tu wiele 

 A kościelny co dnia pomaga w kościele 

Gosposia u księży ciągle jest ta sama 

Tu w naszej plebani karmi ich od rana 

 Aż Kleniewscy w grobie usiedli zdumieni 

 Że taką parafię mają na SWEJ ziemi! 

 

 

 

Helena Gałęzowska  

Piękny świat 
 

Świat jest tak piękny 

A były jeszcze piękniejszy 

Gdyby ludzie byli lepsi. 

Życzliwi względem siebie 

A nie tkwili w gniewie. 

Trzeba rozejrzeć się wokół 

Zobaczyć ile w przyrodzie uroku. 

Wędrówka ptaków po błękicie 

To znak, że budzi się  nowe życie. 

Wracają do swych gniazd, 

By całe lato cieszyć nas. 

Pokazać jak zgodnie żyć, 

By bliskich nie ranić. 

Kto nie dostrzega piękna ziemi,  

Pewnie ma serce z kamieni. 

Nie umie cieszyć się wzrokiem, 

Woli być dla innych wrogiem. 

Nie na tym życie polega, 

Trzeba się dzielić ostatkiem chleba. 

Nieś innym pomoc w potrzebie 

A dobro wróci do Ciebie. 

Całe szczęście, że ludzi 

Dobrej woli jest więcej. 

To może nie zaginie świat, 

Brata nie będzie zabijał brat. 
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Gminny Prasowy Konkurs Wiedzy 

o Papieżu Janie Pawle II 
 

Gminny Prasowy Konkurs Wie-

dzy o Papieżu Janie Pawle II organizowa-

ny jest pod patronatem Wójt Gminy Wil-

ków – Joanny Kowalskiej. 

REGULAMIN 

Organizatorami konkursu są 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie 

i ZSP Gimnazjum Publiczne w Wilkowie. 

Konkurs jest organizowany z okazji usta-

nowienia przez Sejm RP roku 2015 – Ro-

kiem Papieża Jana Pawła II. 

Celem konkursu jest: 

- popularyzacja wiedzy o życiu i świętości 

Ojca Świętego Jana Pawła II, 

- rozbudzanie zainteresowania osobą wy-

bitnego Polaka, 

- kształcenie umiejętności zdobywania 

informacji z różnych źródeł. 

 Uczestnicy: 

- konkurs adresowany jest do wszystkich 

chętnych niezależnie od wieku, 

- warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie 

poprawnie kuponu z pytaniami konkurso-

wymi, który zostanie zamieszczony w 

gazetce regionalnej „Powiśle Lubelskie”, 

na stronie www Urzędu Gminy w Wilko-

wie, Gimnazjum Publicznego i Gminnej 

Biblioteki Publiczne w Wilkowie. 

Zadanie Konkursowe polega na 

udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte 

w kuponie konkursowym. Pytania konkur-

sowe opracowane zostały na podstawie 

dostępnych materiałów w zbiorach Gmin-

nej Biblioteki Publicznej w Wilkowie i 

Biblioteki Gimnazjum. Autorem pytań są 

pracownicy Bibliotek. 

Wymienione Kupony konkursowe 

należy przesłać lub dostarczyć osobiście na 

adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie, 

24-313 Wilków, Wilków 11. 

 Każdy uczestnik może przesłać 

jeden kupon konkursowy udzielonych 

odpowiedzi. Ostateczny termin nadsyłania 

kuponów to 16 października 2015 roku. 

Losowanie szczęśliwych kuponów spośród 

prawidłowo wypełnionych odbędzie się w 

GBP w Wilkowie. Wyniki konkursu zosta-

ną opublikowane w „Powiślu Lubelskim”. 

Wręczenie nagród wszystkim laureatom 

konkursu odbędzie się na uroczystym 

spotkaniu w miesiącu listopadzie. 

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  

W  KONKURSIE! 

Publikacje książkowe dotyczące 

tematyki konkursu:  

Szczypka J., Jan Paweł II: Rodowód, War-

szawa 1990; Frossard A., Nie lękajcie się! 

Rozmowy z Janem Pawłem II, Kraków 

2005; Guz E., Zamach na Papieża, War-

szawa 1983; Jan Paweł II, Wierzę w Boga 

Ojca Stworzyciela, 1987; Zuchniewicz P., 

Wujek Karol: kapłańskie lata Papieża, 

Warszawa 2007; Kindziuk M., Matka 

Papieża, Kraków 2013; Młodzieńcze lata 

Karola Wojtyły, Kraków 1990; Raczkie-

wicz K., Papież i dzieci, Warszawa 2006; 

Jan Paweł II, „Pokój tobie, Polsko! Ojczy-

zno moja”, Lublin 1984; Jan Paweł II, 

Nauki społeczne, Warszawa 1988; Jan 

Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 

1994; Jan Paweł II w Polsce 1979-1983, 

Warszawa 1986; Jan Paweł II, Pamięć i 

tożsamość, Kraków 2005; Jan Paweł II, 

Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004; Jan 

Paweł II, Polska 1999; Jan Paweł II, Męż-

czyzną i niewiastą stworzył ich, 1980; Jan 

Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa od-

kupiciela, 1989; Jan Paweł II, Do końca 

ich umiłował, 1987; Dziwisz S., Świadec-

two, Warszawa 2007. 

  Pytania konkursowe: 

1. W którym roku Gimnazjum Publiczne w 

Wilkowie otrzymało imię Jana Pawła II ? 

2. W jakich latach i na jakiej uczelni lubel-

skiej wykładał ks. Karol Wojtyła? 

3. Ile pielgrzymek do Polski odbył Jan 

Paweł II? 

4. Kim byli rodzice chrzestni Karola Woj-

tyły? 

5. Jaką modlitwę Ojciec Święty prosił 

odmawiać każdego dnia o 12:00 ? 

6. Gdzie i w którym roku Jan Paweł II 

wypowiedział słowa: „Człowiek nie może 

siebie sam do końca zrozumieć bez Chry-

stusa”? 

7. Jaki przydomek dodano Janowi Pawłowi 

II po śmierci? 

8. W którym roku Jan Paweł II ustanowił 

Światowe Dni Młodzieży? 

9. Gdzie Karol Wojtyła pracował w czasie 

wojny? 

10. Co to jest Castel Gandolfo i co oznacza 

Totus Tuus?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nasz sponsor 
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