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Odznaka Polskiej Organizacji Wojskowej 

 

Wyniki referendum 6 września 2015  

Wybory parlamentarne na Powiślu lubelskim 

 – październik 2015 

Posiedzenie Zarządu RTP  

i nagroda za rok 2015 

70 lat szkoły w Zagłobie 

Starcy 

Rzecz o płynności nadwiślańskich granic 

Badacze flory Powiśla 

Legioniści na Powiślu lubelskim 

Ziołowe bogactwo Skarpy Dobrskiej 

Aleksander Jezierski – wójt Kępy Choteckiej 

Most w Kamieniu otwarty! 

W ciągu półtora roku mieliśmy cztery głosowania (wybory do parlamentu europejskiego w maju 2014, 

wybory samorządowe w listopadzie 2014, wybory prezydenckie w maju 2015 i właśnie odbyte wybory parla-

mentarne w październiku 2015. Samorządowe zmieniły wójtów w gminie Wilków i Łaziska, prezydenckie dały 

nam nowego prezydenta, parlamentarne – zmieniły rząd i stworzyły zupełnie nowy układ sił w Sejmie. Po dro-

dze było także referendum. 

Można do tego dodać – oczywiście w formie żartu, bo tu niewiele się zmieniło – wybory władz w Re-

gionalnym Towarzystwie Powiślan w styczniu 2015. Ale nie jest to do końca żart. Wybory chociaż częste i 

kosztowne są niezbędne dla funkcjonowania demokracji. Pisaliśmy jednak kiedyś, że demokracja nie jest celem 

samym w sobie, demokracja z nieodzownymi wolnymi wyborami jest narzędziem do osiągnięcia wyższych 

celów. Celem jest realizacja określonych wartości. I to nie w pierwszym rzędzie tych przyziemnych, dotyczą-

cych spraw może najdotkliwszych bo bytowych, ale takich, o których w walce o władzę często nie chce się pa-

miętać. Bo polityka to przede wszystkim umiejętność budowania i wzmacniania więzi społecznych. Nie budo-

wanie swojej pozycji na zwalczaniu przeciwnika ale realizowanie programów, w których i przeciwnik do-

strzegłby dla siebie korzyści. 

 Publikowane od roku 2005 na łamach „Powiśla Lubelskiego” wyniki kolejnych wyborów w naszych 

gmianch pokazują nam preferencje wyborcze mieszkańców wiosek. Widać różnice, zmieniające się przekona-

nia i trwałość niektórych wyborów. Przyglądamy się  w ten sposób sobie, łatwiej nam zrozumieć nas samych. 

To ważny dokument naszej politycznej świadomości i – co potwierdzają głosy z zewnątrz – interesujący także 

dla postronnych. Jak wielokrotnie pisaliśmy wartością lokalności są nie tylko zabytki, przyroda, charakter na-

szych profesji, obyczaje, ale także nasze obywatelskie przekonania, poglądy. Uczmy się je doceniać, rozsądnie i 

z namysłem wykorzystywać podczas wyborów. Za każdym razem pytając kandydata: co zrobiłeś, jakie kon-

kretne osiągnięcia pozostawiłeś po sobie, dlaczego mamy na ciebie głosować. Dzielisz, czy jednoczysz? 

 

Wojciech Włodarczyk 
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Wyniki referendum 6 września 2015 roku 
 

Podczas referendum 6 września 

2015 roku frekwencja w Polsce wyniosła 

7,80%, w województwie lubelskim – 

7,64%, w powiecie opolskim – 5,82% 

(najniższa w województwie). 
 

Gmina WILKÓW 

Frekwencja w gminie Wilków 

wyniosła 6,45%. Na trzy pytania referen-

dalne w skali gminy uzyskano następujące 

odpowiedzi: 

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 

jednomandatowych okręgów wyborczych 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej?  Liczba głosów ważnych – 240. 

Liczba oddanych głosów na „tak” – 194. 

Odpowiedzi na „tak” – 80,83%. 

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem do-

tychczasowego sposobu finansowania 

partii politycznych z budżetu państwa? 

Liczba głosów ważnych – 241. Liczba 

oddanych głosów na „tak” – 28. Odpowie-

dzi na „tak” – 11,62%. 

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 

zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości 

co do wykładni przepisów prawa podat-

kowego na korzyść podatnika? Liczba 

głosów ważnych – 237. Liczba oddanych 

głosów na „tak” – 219. Odpowiedzi na 

„tak” – 92,41%. 
 

Wyniki głosowania w poszcze-

gólnych lokalach wyborczych: 

1. Lokal Zespołu Szkół Publicznych w 

Wilkowie: liczba uprawnionych do głoso-

wania – 1038, liczba kart ważnych – 76, 

frekwencja – 7,32% 

2. Lokal byłej Szkoły Podstawowej, Dobre 

13: liczba uprawnionych do głosowania – 

293, liczba kart ważnych – 23, frekwencja 

– 7,85% 

3. Lokal Szkoły Podstawowej w Rogowie: 

liczba uprawnionych do głosowania – 413, 

liczba kart ważnych – 10, frekwencja – 

2,42% 

4. Lokal Szkoły Podstawowej w Zagłobie: 

liczba uprawnionych do głosowania – 705, 

liczba kart ważnych – 58, frekwencja – 

8,23% 

5. Świetlica Wiejska w Kępie Choteckiej: 

liczba uprawnionych do głosowania – 202, 

liczba kart ważnych – 19, frekwencja – 

9,41% 

6. Świetlica Wiejska w Zastowie Polanow-

skim: liczba uprawnionych do głosowania 

– 484, liczba kart ważnych – 32, frekwen-

cja – 6,61% 

7. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kosiorowie: liczba uprawnionych do gło-

sowania – 400, liczba kart ważnych – 22, 

frekwencja – 5,50% 

8. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wólce Polanowskiej: liczba uprawnionych 

do głosowania – 312, liczba kart ważnych 

– 8, frekwencja – 2,56% 
 

Gmina ŁAZISKA 

Frekwencja w gminie Łaziska 

wyniosła 5,99%. Na trzy pytania referen-

dalne w skali gminy uzyskano następujące 

odpowiedzi: 

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 

jednomandatowych okręgów wyborczych 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej?  Liczba głosów ważnych – 238. 

Liczba oddanych głosów na „tak” – 177. 

Odpowiedzi na „tak” – 74,37%. 

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem do-

tychczasowego sposobu finansowania 

partii politycznych z budżetu państwa? 

Liczba głosów ważnych – 240. Liczba 

oddanych głosów na „tak” – 45. Odpowie-

dzi na „tak” – 18,75%. 

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 

zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości 

co do wykładni przepisów prawa podat-

kowego na korzyść podatnika? Liczba 

głosów ważnych – 236. Liczba oddanych 

głosów na „tak” – 212. Odpowiedzi na 

„tak” – 89,83%. 
 

Wyniki głosowania w poszcze-

gólnych lokalach wyborczych: 

1. Szkoła Podstawowa Braciejowicach: 

liczba uprawnionych do głosowania – 611, 

liczba kart ważnych – 44, frekwencja – 

7,20% 

2. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 

w Łaziskach: liczba uprawnionych do 

głosowania –1118, liczba kart ważnych – 

75, frekwencja – 6,71% 

3. Szkoła Podstawowa w Kamieniu; liczba 

uprawnionych do głosowania – 848, liczba 

kart ważnych – 57, frekwencja – 6,72% 

4. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Niedźwiadzie Dużej: liczba uprawnionych 

do głosowania – 654, liczba kart ważnych 

– 35, frekwencja – 5,35% 

5. Szkoła Podstawowa w Zakrzowie: licz-

ba uprawnionych do głosowania – 544, 

liczba kart ważnych – 22, frekwencja – 

4,04% 

6. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kępie Gosteckiej: liczba uprawnionych do 

głosowania – 334, liczba kart ważnych – 

13, frekwencja – 3,89% 

 

Redakcja 

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

Wybory parlamentarne na Powiślu lubelskim 
 

25 października br. odbyły się 

wybory do Sejmu i Senatu. 

 

SENAT 

Wybory do senatu w Polsce – 

frekwencja 50,91%. W wyborach do 

Senatu, w okręgu wyborczym nr 14 

frekwencja wyniosła 48,75%. W okręgu nr 

14 opolskim (powiat Opole) frekwencja 

wyniosła 42,29% 

 

GMINA WILKÓW 

W okręgu wyborczym nr 6 

opolskim – Wilków (gmina Wilków) 

frekwencja wyniosła 40.77% 

Stanisław Gogacz (PiS) otrzymał 995 

głosów, 67.05% 

Paweł Nakonieczny (PO) otrzymał 213 

głosów, 14,35% 

Fryderyk Puła (PSL) otrzymał 276 głosów, 

18,60% 
 

GMINA ŁAZISKA 

W okręgu wyborczym nr 6 

opolskim – Łaziska (gmina Łaziska) 

frekwencja wyniosła 38,82% 

Stanisław Gogacz (PiS) otrzymał 880 

głosów, 58,63% 

Paweł Nakonieczny (PO) otrzymał 213 

głosów, 14,86% 

Fryderyk Puła (PSL) otrzymał 276 głosów, 

26,52% 

 

SEJM 

Wybory do sejmu w Polsce – 

frekwencja 50,92%. W wyborach do 

sejmu, w woj. lubelskim frekwencja 

wyniosła 49,02%. W okręgu opolskim 

(powiat Opole) frekwencja wyniosła 

42,30% 
 

GMINA WILKÓW 

W gminie Wilków frekwencja 

wyniosła 40.79%. Poszczególne komitety 

wyborcze otrzymały nastepującą liczbę 

głosów: 

PiS – 862 głosy, 57,89% 

PSL – 208 głosów, 13,97% 

„Kukiz’15” – 145 głosów, 9,74% 

PO – 86 głosów, 5,78% 
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Zjednoczona Lewica – 63 głosy, 4,23% 

Korwin – 49 głosów – 3,29% 

Razem – 34 głosów, 2,28% 

Nowoczesna – 30 głosów, 2,01% 

„Szczęść Boże” – 8 głosów, 0,54% 

Samoobrona – 2 głosy, 0,13% 

Ruch Społeczny RP – 2 głosy, 013% 
  

Zostali wybrani na posłów: 

PiS 

Elżbieta Kruk – 185 głosów, 12,42% 

Krzysztof Miachałkiewicz – 138 głosów, 

9,27% 

Gabriela Masłowska –  59 głosów, 3,96% 

Jarosław Stawiarski – 129 głosów, 8,66% 

Jerzy Bielecki – 20 głosów, 1,34% 

Krzysztof Szulowski – 93 głosy, 6,25% 

Lech Sprawka – 22 głosy, 1,48% 

Krzysztof Głuchowski – 6 głosów, 0,40% 

Artur Soboń – 22 głosy, 1,48% 

Sylwester Tułajew – 7 głosów, 3,76% 

PO 

Joanna Mucha – 54 głosy, 3,63% 

Włodzimierz Karpiński – 11 głosów, 

0,74% 

Wojciech Wilk – 1 głos, 00,7% 

PSL 

Jan Łopata – 25 głosów, 1,68% 

„Kukiz’15” 

Jakub Kulesza – 39 głosów, 2,62% 
 

GMINA ŁAZISKA 

W gminie Łaziska frekwencja 

wyniosła 38,85%. Poszczególne komitety 

wyborcze otrzymały nastepującą liczbę 

głosów: 

PiS – 731 głosów, 48,44% 

PSL – 274 głosów, 18,16% 

„Kukiz’15” – 161 głosów, 10, 67% 

PO – 127 głosów, 8,42% 

Zjednoczona Lewica – 92 głosy, 6,10% 

Korwin – 48 głosów – 3,18% 

Razem – 39 głosów, 2,58% 

Nowoczesna – 27 głosów, 1,79% 

„Szczęść Boże” – 5 głosów, 0,33% 

Samoobrona – 4 głosy, 0,27% 

Ruch Społeczny RP – 1 głos, 0,07% 
 

Zostali wybrani na posłów: 

PiS 

Elżbieta Kruk – 190 głosów, 12,59% 

Krzysztof Miachałkiewicz – 81 głosów, 

5,37% 

Gabriela Masłowska – 77 głosów, 5,10% 

Jarosław Stawiarski – 136 głosów, 9,01% 

Jerzy Bielecki – 24 głosy, 1,59% 

Krzysztof Szulowski – 9 głosów, 0,60% 

Lech Sprawka – 21 głosów, 1,39% 

Krzysztof Głuchowski – 2 głosy, 0,13% 

Artur Soboń – 16 głosów, 1,06% 

Sylwester Tułajew – 11 głosów, 0,73% 

PO 

Joanna Mucha – 89 głosów, 5,90% 

Włodzimierz Karpiński – 7 głosów, 0,46% 

Wojciech Wilk – 5 głosów, 0,33% 

PSL 

Jan Łopata – 36 głosów, 2,39% 

„Kukiz’15” 

Jakub Kulesza – 51 głosów, 3,38% 

 

Redkacja

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

Posiedzenie Zarządu RTP i nagroda za rok 2015 
 

W dniu 22 listopada br. odbyło się 

ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu 

Regionalnego Towarzystwa Powiślan. 

Omawiano sytuację finansową stowarzy-

szenia i plany na najbliższy rok. W chwili 

obecnej do RTP należy 61 osób. Po raz 

pierwszy otrzymaliśmy znaczące wsparcie 

finansowe od urzędu gminy Wilków (3 

tysiące złotych).  

Poza obszerną książką o czasach 

II wojny światowej na Powiślu lubelskim, 

która opuści drukarnię w grudniu br., w 

planach wydawniczych  mamy: książkę o 

parafii wilkowskiej autorstwa Janusza 

Ogińskiego, tomik parudziesięciu wierszy 

autorek i autorów z naszego regionu i 

powieść Janusza Węgiełka Spław. W dal-

szej perspektywie chcielibyśmy wydać 

książeczkę o dziejach Braciejowic, Kępy 

Gosteckiej, Głodna i Niecieczy opartą na 

badaniach archiwalnych prof. Wiktora 

Łyjaka. 

Członek RTP Władysław Mądzik 

podjął się przygotowania dwóch symbo-

licznych grobów na cmentarzu wilkow-

skim upamiętniających żołnierzy, miesz-

kańców Powiśla, którzy zginęli poza gra-

nicami Polski. Z tej okazji wywiązała się 

wśród członków Zarządu dyskusja, pod-

czas której wskazano potrzebę upamiętnie-

nia wszystkich mieszkańców Powiśla, 

którzy ponieśli śmierć w walce o niepodle-

głość Ojczyzny. Za trzy lata będziemy 

obchodzić stulecie odzyskania niepodle-

głości i warto byłoby wznieść z tej okazji 

w gminie obelisk–pomnik poświęcony 

wszystkim lokalnym bohaterom. Byłby 

lekcją dla młodego pokolenia i miejscem 

szczególnie ważnych uroczystości – takie-

go miejsca w gminie wilkowskiej nie ma. 

Inicjatywa ta mogłaby połączyć wysiłki 

władz gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej, 

parafii i społecznych organizacji takich jak 

nasze RTP. 

W przyszłym roku minie 120 lat 

od momentu uruchomienia cukrowni Za-

głoba. Niezwykle nowoczesne na ówcze-

sne czasy budynki zakładu uzyskały na-

grodę – srebrny medal na światowej wy-

stawie w Paryżu w 1900 roku. RTP chcia-

łaby upamiętnić tę rocznice i jednocześnie 

przypomnieć społeczno-gospodarczą pracę 

Jana Kleniewskiego odpowiednią tablicą. 

O zakładzie w Zagłobie pisaliśmy w nr 4 z 

2009 roku „Powiśla Lubelskiego” 

 Zarząd Regionalnego Towarzy-

stwa Powiślan rozpatrzył też kandydatury 

do nagrody RTP za rok 2015. Uznano 

zgodnie, że nagrody w tym roku nie przy-

znamy. 

Ustalono też, że obchody XX-

lecia Regionalnego Towarzystwa Powiślan 

odbędą się 14 lutego 2016 roku (niedziela) 

i rozpoczną się mszą św. o godz. 12,00 w 

intencji członków naszego stowarzyszenia. 

Zarząd RTP 

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

70 lat szkoły w Zagłobie 
 

 Historia Szkoły Podstawowej w 

Zagłobie sięga do roku 1945, kiedy to po 

wyzwoleniu  tutejszych ziem spod oku-

pacji hitlerowskiej, mieszkańcy sąsiednich 

wiosek przystąpili do otwarcia szkoły. 

Wówczas otworzono szkołę w dawnej 

rezydencji Kleniewskich, w której to w 

okresie wojny był szpital wojskowy. Na 

początku ludność własnymi siłami 

przygotowała dwie sale lekcyjne. Ławki, 

stoliki i tablice wykonano z desek i według 

własnego pomysłu. 

 Była to szkoła pięcioklasowa, 

licząca 93 uczniów z pracującą  jedna 

nauczycielką - Ludwiką Malan. Od nowe-

go roku szkolnego 1945/1946, po reje-

stracji  jej w Inspektoracie w Puławach, 

stała się szkołą  siedmioklasową. Funkcję 

kierownika objął Eustachy Kaczaniuk i 

pracę zaczęły jeszcze dwie nauczycielki: 

Wiktoria Chodoła i Janina Głos. 

 Działalność swoja rozpoczęła 

również biblioteka szkolna oraz organi-

zacje uczniowskie: SK, SFOS i PCK. Po 

dwóch latach działalności szkoły ilość 

uczniów wzrosła do 204. Powstało także 

ZHP. 
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Kronika szkoły w Zagłobie 
 

 Od roku szkolnego 1962/1963 

kierownictwo nad szkołą przejmuje Adam 

Kaczaniuk – syn Eustachego, który w tym 

czasie przechodzi na emeryturę. Nauka w 

szkole odbywała się na dwie zmiany, a 

liczba uczniów ciągle wzrastała, dlatego 

też konieczna okazała się budowa nowego 

budynku. 9 czerwca1969 r. przekazano 

plac pod budowę nowej szkoły, a 20 

września1969 r. dokonano aktu erekcyjne-

go i przystąpiono do prac  budowlanych, 

którymi kierował Stanisław Szymański. 

 23 lipca 1971 r. dokonano 

oficjalnego otwarcia nowej szkoły w 

obecności przedstawicieli ówczesnych 

władz oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. 

Szkole nadano  imię Franciszka Bła-

szkiewicza. W nowym budynku szkoły 

mieściły się: Szkoła Podstawowa i Zasa-

dnicza Szkoła Rolnicza licząca  wówczas 

38 uczniów w klasie pierwszej. 

 Od 1 września1982 r. do końca 

roku szkolnego 1988/89 funkcje dyrektora 

szkoły pełniła Lucyna Bojarska. 

 W roku 1997, gdy funkcję 

dyrektora  pełnił Władysław Smaga, odda-

no do użytku kotłownię olejową. Dwa lata 

później zmarł nagle Dyrektor W. Smaga i 

od 1 wzreśnia1999 r.  obowiązki przejęła 

nauczycielka historii – Teresa Burek.   

 Od 1 września 2004 r. placów-

ka została przekształcona w Zespół Szkół 

Publicznych, w skład którego weszła szko-

ła podstawowa i przedszkole publiczne. Od 

1 września 2007 roku Pani Teresa Burek 

odeszła na emeryturę, nowym Dyrektorem 

Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie 

został Bogusław Bernacki  pełniący tę 

funkcję do dziś. 

 W roku szkolnym 2010/2011 

szkoła przystąpiła do Unijnego Projektu pt. 

„Akademia Onufrego Zagłoby”. Róż-

norodne zajęcia dla dzieci trwały półtora 

roku. 

 W maju 2010 roku  Gminę 

Wilków nawiedziła powódź. Szkoła 

została zalana i w dużej części zniszczona. 

Dzięki hojności sponsorów i dotacjom 

unijnym i samorządowym budynek grun-

townie odremontowano: wymieniono 

okna, pokrycie dachowe, ocieplono i po-

malowano elewację. Wewnątrz wy-

mieniono podłogi, drzwi i meble. 

 Od 1 sierpnia 2012 r. do 30 

czerwca 2014 r. funkcjonowało przed-

szkole  w ramach projektu „Bajkowe 

Przedszkole”, obejmujące dzieci 3,4-letnie 

z terenu gminy Wilków. 

 Obecnie do ZSP w Zagłobie  

uczęszcza 106 uczniów klas I-VI oraz 71 

wychowanków przedszkola i pracuje 21 

nauczycieli. 
 

według Kroniki Szkolnej 

przygotowali nauczyciele

 

 
 

Koniec roku szkolnego, 17 czerwca 1946 r. Pośrodku Eustachy Kaczaniuk, druga od prawej (stojąca, z czarnym paskiem) Ludwika Malanowa. 

Zdjęcie otrzymaliśmy od pani Ewy Doroty Piłat z domu Postępskiej z Lublina 
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Przed budynkiem Szkoły Powszechnej w Brzozowej, fotografia z końca lat 30-tych XX w. Pośrodku nauczyciel Eustachy Kaczaniuk, ur. w 1897 r.  

w Bełżcu, w 1927 roku wziął w Zagłobie ślub z Wiktorią Cielepa z Lubomirki. Od 1945 był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Zagłobie. 

 

 
 

Fot. z 1947 r. Pośrodku, od lewej: nauczycielka Ludwika Malnowa z wychowanicą, nauczycielka Ostrowska i Eustachy Kaczaniuk 
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Koniec roku szkolnego 18 czerwca 1951 roku, pośrodku od lewej ks. Józef Gołąb, Ludwika Malanowa, Eustachy Kaczaniuk 
 

 
 

Adam Kaczaniuk (z lewej) na budowie szkoły w Zagłobie, fotografia z 1970 roku 
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Starcy 
 

Jest nas kilku, no, może trochę 

więcej niż kilku. Moment i znikniemy 

bezpowrotnie z krajobrazu Powiśla. Dobra 

okazja, by bliżej przypatrzeć się starości. 

 Starość niczym budynek posiada 

front i tył. Patrząc od frontu starzejemy się 

w oczach świata, patrząc od kuchennych 

schodów starzejemy się we własnych 

oczach. Niezawodnym probierzem, że 

świat postrzega w tobie dziadygę i próch-

no, jest sytuacja, że gdy wchodzisz do 

zatłoczonego autobusu, co bardziej 

uprzejmi młodzi ludzie podrywają się i 

ustępują ci miejsca. Oczywiście uśmie-

chasz się i dziękujesz, ale nie siadasz, 

tylko stoisz twardo, bo dobrze wiesz, że tej 

jesieni wydźwigałeś własnoręcznie sto ton 

jabłek, i wcale nie jest tak, jak zapewne 

uważa ta miła młoda osoba, że za chwilę 

twoje starcze nogi o zwiotczałych mię-

śniach ugną się w kolanach i zwalisz się na 

podłogę, i będzie heca. Co to wszystko 

oznacza? To tylko, że na daną chwilę ist-

nieje niepokojąca sprzeczność pomiędzy 

twoim publicznym wizerunkiem (po-

marszczony dziadyga, zgrzybiały ramol) a 

tym całkowicie prywatnym, bo własnym 

odczuciem umiejscowienia w czasie. Jesz-

cze nie czujesz się staruchem, a nawet 

pysznisz się krzepą, bo dzięki Bogu twoje 

ciało jakoś funkcjonuje, nie strzyka ci w 

kościach, nie łamie cię w krzyżu, a ten 

poranny kaszel, którego salwami napeł-

niasz dom i podwórze, to tylko typowy 

objaw nałogu tytoniowego. Młody czło-

wiek z autobusu przesłał ci jednak pewną  

istotną informację, której nie wolno ci 

lekceważyć: obiektywnie jesteś stary i być 

może już czekasz w celi śmierci. 

 Wobec tego kiedy dla siebie sa-

mych stajemy się starcami? Z tym bywa 

różnie. Ta przełomowa chwila poznania 

może nastąpić przy okazji nagłego pogor-

szenia się stanu zdrowia, zgonu małżonki 

lub złośliwego wypadnięcia sztucznej 

szczęki, a że akurat stoimy przed lustrem, 

mamy okazję ujrzeć swoją twarz w jej 

wstydliwej, przygnębiającej prawdzie. Z 

orzeczeniem przez świat naszej starości nic 

nie możemy począć, wyrok jest ostateczny, 

chyba że zaczniemy farbować sobie posi-

wiałe włosy, używać kremów przeciw-

zmarszczkowych i w ogóle na siłę odmła-

dzać swój wygląd, co niestety zawsze 

grozi botoksomanią i śmiesznością. Przed 

samym sobą jednak możemy próbować 

skryć własną starość i najczęściej to wła-

śnie czynimy. Po prostu zabraniamy sobie 

o niej myśleć. Albo planujemy inwestycje 

w gospodarstwie na najbliższe dwadzieścia 

lat, jakbyśmy zamierzali żyć wiecznie. 

Albo rozglądamy się za młódkami, aby 

poprawić krążenie krwi w żyłach. Słowem, 

hojraczymy się zapominając, że w tym 

pędzie ku życiu możemy nie zdążyć przy-

gotować się do śmierci. A do śmierci wy-

pada się przygotować. 

 Są bowiem starcy hardzi i starcy 

potulni. Potulny starzec bezkonfliktowo 

wchodzi w narzuconą mu społecznie rolę 

człowieka w podeszłym wieku. Wycofuje 

się rakiem z aktywnego życia, siada pod 

czereśnią i odgania szpaki. Wokół niego 

grono wnucząt, których nie wolno mu 

spuścić z oka, wszak na tę chwilę jest ich 

strażnikiem. Nad nim słoneczko, które 

wysysa zamróz z jego kości. Na twarzy 

pogodny uśmiech. Pogodny, bo oznacza 

zgodę na zapłacenie ceny, jaką bezwzględ-

nie musimy uiścić za nasze zaistnienie. A 

może nie tyle pogodny, co pełen rezygna-

cji. Trudno to rozstrzygnąć. 

 Hardy starzec ani myśli wyrzekać 

się roboty i ryzyka. On nadal chce rządzić i 

decydować o wszystkim. Nie toleruje prób 

ograniczenia własnej wolności. Odrzuca z 

miejsca rolę poczciwego starowiny, jaką 

próbuje narzucić mu najbliższe otoczenie. 

Nie daje się zamknąć w klatce rodzinnej 

samopomocy i świadczenia usług. Cieszy 

się z narodzin prawnuków, lecz brutalnie 

odpycha synów, gdy próbują przejąć ster. 

Walczy o wszystko, gdyż nieomylnie wy-

czuwa , że jeśli się wycofa i skapituluje, to 

natychmiast wpadnie w tę otchłań, która 

czerni się i rozwiera przed starym człowie-

kiem. 

  Hardym starcem był niewątpliwie 

Maciej Boryna, postać z Chłopów Włady-

sława Reymonta. Dla Boryny, podobnie 

jak dla królewskich i rzymskich pomazań-

ców, granicą czynnego życia jest śmierć, a 

nie starość. Póki się jeno rucham, póki 

rucham tymi kulasami – to jego zaklęcie, 

credo jego starości, co oznacza: brzemię 

pracy i odpowiedzialności będę niósł do 

samej śmierci, tylko ona ma moc detroni-

zacji, nie liczcie więc na moją dobrowolną 

abdykację. Postawie takiej towarzyszy 

doznanie samotności: Sam o wszystkim 

myśl, sam deliberuj łbem. Toteż we łbie 

tego pięćdziesięcioośmioletniego chłopa 

[weźmy poprawkę na epokę i środowisko 

społeczne]  rodzą się myśli wcale nie star-

cze – o ożenku z młodą krasawicą (Stary a 

jeszcze majster) i powiększeniu areału 

gospodarstwa rolnego.  

 Skojarzenie w małżeńskim stadle 

młodości i starości zawsze budziło sprze-

ciw, gdyż było zaburzeniem dwóch po-

rządków – estetycznego i naturalnego. 

Starzec żeniący się z młódką to skandalista 

i rozpustnik. Boryna z początku broni się 

przed takim wizerunkiem własnej osoby: 

Nie bierą mę już ciągotki do kobiet, za 

starym. Nie jest to jednak całkiem zgodne 

z prawdą, gdyż pod spojrzeniem i uśmie-

chem Jagny ciarki po nim przechodzą, a jej 

widok uderza mu do głowy. 

 Tak oto po hardych starcach zaw-

sze można spodziewać się jakiejś niespo-

dzianki. Nie sposób też nie zauważyć, że 

są oni zazwyczaj przykrzy dla otoczenia. 

 Natrafiamy w powieści na cieka-

wą definicję starości: Ino ten stary, co się 

ruchać nie może, łyżki sam do gęby nie 

doniesie i na przypiecku se dochodzi. To 

nie wiek czyni człowieka starym, tylko 

określona kondycja fizyczna. Nieruchawy 

grzyb-darmozjad siedzący (leżący) na 

przypiecku – oto człowiek stary. Nietrudno 

odgadnąć, że definicję tę tłumaczyły realia 

dawnego życia wiejskiego, kiedy to liczyła 

się każda para rąk do pracy. Kto pracował, 

choćby go bolały kości, choćby wzrok 

zaciemniało, i terminowo wszystko obsie-

wał i zbierał, był w jakimś sensie równo-

rzędny człowiekowi młodemu. Był dobrze 

nasmarowanym trybikiem w kieracie pór 

roku. Dzisiaj, w epoce rent i emerytur, a 

także mechanizacji rolnictwa, kryteria się 

zmieniły. Dziś trudno napotkać na przy-

kład realizowania w życiu, choć oczywi-

ście zdarzają się wyjątki, królewskiego 

pojęcia starości, czyli detronizacji poprzez 

śmierć. Dziś ludzie sami siebie detronizu-

ją, przechodząc na tak zwaną emeryturę, 

co w języku wspaniałej powieści Włady-

sława Reymonta tłumaczyłoby się: siadają 

na przypiecku i tam dochodzą. Piec bucha 

gorącem, lecz stary człowiek, niczym 

sędziwy król Dawid, który, nie mógł się 

rozgrzać, choć okrywano go kocami 

(Pierwsza Księga Królewska), marznie 

coraz bardziej. 

 Czy starość to mądrość? Skłonny 

jestem w to wątpić, przynajmniej jeśli 

chodzi o automatyzm w stawianiu znaku 

równości. Oczywiście są mądrzy starcy, 

komu jednak gwiazda roztropności nie 

przyświecała w dojrzałych latach, ten nie 

ujrzy jej na starość. Na pewno bowiem nie 

jest tak, że wraz ze starością spływa na nas 

jakieś światło wiedzy i zrozumienia. 

Wręcz przeciwnie, gdyż my, starzy, bory-

kamy się z pytaniami, na które nie znajdu-
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jemy odpowiedzi, a których lawinowo 

przybywa. Jak godnie dotrwać kresu? Co 

jest ważniejsze, dbałość o słabnące ciało 

czy osiągnięcie wyznaczonego celu w 

życiu? Czy trzeba się lękać chwili, gdy 

przejdziemy na łaskę i opiekę otoczenia? 

Co w naszym życiu było błędem a co grze-

chem śmiertelnym? Czy nasze zaistnienie i 

bycie miało jakiś sens? Czasami myślę 

sobie, że jeśli jest coś naprawdę bolesnego 

w starości, to właśnie te i im podobne 

pytania. 

 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

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

Rzecz o płynności nadwiślańskich granic 
 

Bywa i tak, gdy pragniemy od-

nieść się do spraw odbywanych w za-

mierzchłych czasach, że trudno nam w 

jednoznaczny sposób uchwycić dystans 

oddzielający przedstawiane zdarzenia od 

współczesności. Chcąc cofnąć się do 1537 

roku warto, być może, zauważyć, że było 

to już przeszło sto lat po słynnej victorii na 

polach grunwaldzkich, a na tronie Króle-

stwa Polskiego zasiadał Zygmunt I, który 

wcielił Mazowsze do Korony. W Piotrawi-

nie, leżącym niedaleko od opisywanych 

tutaj terenów, od 1442 r. istniał kościół 

ufundowany przez biskupa Zbigniewa 

Oleśnickiego. Patrząc choćby na skromną 

gotycką bryłę tej pięknej świątyni nie 

można mieć wątpliwości, że działo się to 

rzeczywiście bardzo, bardzo dawno temu. 

Z pewną dozą przekory, podcho-

dząc z innej strony do czasów, kiedy do 

ksiąg podano zajmującą nas relację, należy 

przypomnieć, że już za panowania Bole-

sława II zwanego Śmiałym lub Szczodrym 

(1076-1079) pod Piotrawinem odbyło się 

wskrzeszenie comesa Piotra z Janiszowa - 

Piotrowina. Dziś waga tego cudu rozpa-

trywana jest w kategoriach legendy, co nie 

stanowiło przeszkody, by na Soborze w 

Bazylei, zwołanym 1 lutego 1431 r. przez 

papieża Marcina V, przedstawić go w 

charakterze dowodu na rzecz nieśmiertel-

ności duszy ludzkiej. 

Biorąc pod uwagę czas tego 

wskrzeszenia - między 1076 a 1079 r., 

niemal bliski wydać się nam teraz może 

rok 1537, pozostający w połowie dystansu 

dzielącego tamte czasy od współczesności. 

Wielowiekową, niegdysiejszą rolę rzeki 

Wisły można chyba porównać do funkcji 

autostrady sprawiającej, że podróż do 

leżących nieopodal jej miejsc była znacz-

nie szybsza, wygodniejsza i dogodniejsza, 

aniżeli przedzieranie się przez gąszcza 

szlakami kiepskich dróg. I o ile jeszcze 

autostrady rzadko zmieniają swoje lokali-

zacje, to główna polska arteria komunika-

cyjna od wieków żyła własnym życiem 

niewiele robiąc sobie z wysiłków okolicz-

nych mieszkańców chcących utrzymać ją 

w istniejącym korycie. 

Zajmująca nas sprawa z 1537 r., 

bodaj najstarsza z zachowanych i niezna-

nych dotąd nauce miejscowych relacji, 

miała zapewne związek z wylewem Wisły, 

która - jeśli nawet nie przeniosła wówczas 

swych nurtów w inne okolice - zniszczyła 

dotychczasowe punkty graniczne rozdzie-

lące dobra właścicieli ziemskich. 

Można nawiązać w tym miejscu 

do cyklu sześciu artykułów o dobrach 

benedyktyńskich w dobie kasaty, gdyż 

właśnie w nich pojawiały się informacje o 

ówczesnych posesorach. Na Powiślu Lu-

belskim mieli swe dobra benedyktyni z 

Łysej Góry, lecz trudno nawet domniemy-

wać, od kiedy stali się ich właścicielami. 

Kusząca wydaje się sugestia, że ziemie 

podległe zakonowi w całości znajdowały 

się wcześniej po lewej stronie Wisły, a 

dopiero kataklizm jakiegoś wylewu spra-

wił oddzielenie ich od Dóbr Boiskich. 

Jeśli zaś chodzi o benedyktynów, 

to - według jednych badaczy - osiedli na 

Łysej Górze po chrzcie Mieszka I i jego 

dostojników w 966 r., a według innych - na 

początku XI wieku. Nie wiadomo, od kie-

dy weszli w posiadanie Dóbr Boiskich, 

lecz wspomina o tym kanonik krakowski 

Jan Długosz, zmarły w 1480 roku. 

Podane tu daty, mnogość faktów i 

postaci jest celowym i założonym przeze 

mnie zabiegiem. Historii ziem powiślań-

skich nie należy zaczynać od nowa, na 

przykład w 1537 r., a zapis z ksiąg urzę-

dowskich niezbicie świadczy o tym, że 

życie toczyło się tutaj odwiecznie ustalo-

nym trybem. Przyczyną, dla której należa-

ło wnieść stosowne zapisy była ówczesna 

potrzeba odtworzenia granic pomiędzy 

duchownymi dobrami benedyktynów, a 

własnościami osób prywatnych. 

Działo się to 29 października 

1537 r. w mieście Urzędowie, obecnie wsi 

pod Kraśnikiem w województwie lubel-

skim. Zanim jednak przedstawiony zosta-

nie tekst zapisu, z największą satysfakcją 

pragnę złożyć wielkie dzięki i wyrazy 

szacunku mojemu młodszemu Koledze z 

warszawskiego Liceum Muzycznego i 

studiów w Państwowej Wyższej Szkole 

Muzycznej w Warszawie, Panu Doktorowi 

Michałowi Kuleckiemu, kierownikowi 

Oddziału I w Archiwum Gównym Akt 

Dawnych. Michał Kulecki znakomicie zna 

łacinę i w doskonałym stopniu posiadł 

umiejętność paleografii - odczytywania 

rękopisów. Gdy poprosiłem o adiustację 

opracowanego przeze mnie tekstu, nie 

tylko wprowadził do niego niezbędne 

poprawki, ale z własnej inicjatywy prze-

tłumaczył go na język polski. Dzięki temu 

mogą Państwo zapoznać się z łacińską 

wersją przekazu, jego wiernym tłumacze-

niem, a nadto z luźniejszym opisem zawar-

tego w nim zdarzenia. 

Jak już wiadomo, wpisu do ksiąg 

urzędowskich dokonano 29 października 

1537 roku. Sposób podawania dat był 

wówczas odmienny niż dzisiaj, zatem 

odniesiono się do dnia święta apostołów 

Szymona i Tadeusza, które przypada 28 

października. Tamtego roku była to nie-

dziela, zatem omawianą czynność wyko-

nano nazajutrz, w poniedziałek. 

 Treścią aktu jest wyznaczenie, na 

mocy przyjacielskiej ugody, granic między 

Słupcą, Głodnem i Niedźwiadą. W tym 

celu spotkali się: ojciec Klemens, opat z 

Łysej Góry, przybywszy tu z dwoma oj-

cami wysłanymi przez kapitułę zakonną - 

Stanisławem i Pawłem oraz szlachetnie 

urodzony Jan Łukasz Słupecki, dziedzic 

Słupcy i części Niedźwiady. 

 Można zauważyć, że o ile wsie 

Głodno i Niedźwiada istnieją do tej pory, 

to po Słupcy nie ma już śladu i nie wiado-

mo nawet, gdzie znajdowała się jej lokacja. 

 Słupecki dziedzicznie posiadał 

Słupcę i część Niedźwiady, natomiast 

dobra zakonne obejmowały Braciejowice, 

Głodno i inną część Niedźwiady. 

 By dokonać podziału, Jan ze 

Słupcy miał sprawić, by w dziedzictwie 

Braciejowice, na granicy posiadłości wła-

snych i zakonnych, po wieczne czasy zbu-

dowano przegrodę przy brzegu rzeki Wi-

sły, jak od dawna było to ustalone i hono-

rowane. Poza przegrodą, na terytorium 

Braciejowic należącym do benedyktynów, 

Jan Łukasz Słupecki, jego następcy i pod-

dani nie mieli korzystać z żadnych docho-

dów albo pożytków. Nie mogli także wy-

cinać tutaj zarośli, by zbudować, po czym 

konserwować wspomnianą przegrodę. 

 Wnosić można, że wspomniane 

pożytki obejmowały połów ryb, wycinanie 

zarośli i stawianie konstrukcji, np. w celu 

cumowania łodzi lub promów. 

 Wytyczenie granic między dob-

rami na gruntach dziedzictwa Niedźwiada 

nie było czynnością trudną, gdyż zachowa-

ły się dawne znaki, których szlakiem po-
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dążyli - wielebny opat Klemens z towarzy-

szami i Jan Łukasz ze Słupcy. 

 Brały one początek od dębu wy-

drążonego na barcie, stojącego na brzegu 

Wisły. Dąb ów, dla oznaczenia, miał wy-

cięte dwa krzyże. Stamtąd granica prowa-

dziła do drugiego dębu, również zaadap-

towanego na ule, który z dwóch stron po-

kryto wyciętymi karbami. Dalej udano się 

prostą ścieżką na wschód, znacząc napo-

tkane dęby wycinanymi krzyżami, potem 

przez las zwany Nieciecza, a przekroczyw-

szy koniec stawu o nazwie Dzierżasna 

pomaszerowano (czyniąc znaki krzyża na 

dębach) w okolice stawu zwanego Pod-

miedze, po czym mając po lewej stronie 

rzekę Wisłę skierowano się w stronę wsi 

Niedźwiada. Wspomniane znaki zaczynały 

się od stawu Podmiedze i prowadziły w 

lewo, do dębu wydrążonego na barcie, na 

którym niegdyś wycięto dwa krzyże. Dalej 

zakonnicy ze Słupeckim podążając przez 

błota przypominające rzeczułkę udali się 

prostą ścieżką na łąki zwane Grądnickie i 

znaleźli się obok dawnego kopca. Na kop-

cu stał pal z wierzby naznaczony dwoma 

krzyżami i drzewo wierzbowe. Od tego 

pala należało przejść do stawu zwanego 

Stanisławy, leżącego pod wsią Niedzwia-

da, a dalej do przegrody (jazu) zwanej 

Madejowską. Na tej przegrodzie, albo na 

brzegu wyżej wspomnianego stawu o na-

zwie Stanisławy, na dębie znajdowały się 

trzy wycięcia w kształcie krzyży. Od tego 

dębu i początku przegrody zwanej Made-

jowską znaki prowadziły prostą ścieżką 

przez staw, inaczej przez jezioro o nazwie 

Stanisławy, aż do narożnego kopca leżące-

go we wsi Niedźwiada. Kopiec ten dzielił 

Niedźwiadę na dobra dziedziczne wsi 

Niedźwiada należące do czcigodnego 

Klemensa opata i jego konwentu Świętego 

Krzyża na Łysej Górze z jednej i urodzo-

nych Jana i Stanisława Chobrzeniskich z 

Niedźwiady, z drugiej strony. Tutaj wła-

śnie kończyły się znaki graniczne rozdzie-

lające dobra zakonu od własności osób 

prywatnych. 

Umawiające się strony przystały 

na takie rozgraniczenie. Zobowiązały się - 

pod zakładem stu grzywien pospolitego 

pieniądza kursującego w Królestwie Pol-

skim - zachować je po wieczne czasy włą-

czając do tego swoich następców. Gdyby 

któraś ze stron uchybiła ustalonym warun-

kom, mogła zostać pozwana do jakiego-

kolwiek prawa, albo grodzkiego lubelskie-

go, albo ziemskiego urzędowskiego. 

Wówczas - ilekroć byłoby to konieczne - 

powinna stawać przed sądem w pierwszym 

terminie, by odpowiedzieć i zadośćuczynić 

wyżej wspomnianemu zakładowi, nie 

odkładając tej czynności przywołując, 

bądź wynajdując lub starać się wynaleźć 

ku temu sposoby. Nie należało także uchy-

lać się od ewentualnej odpowiedzialności 

przywołując jakąś dawną - i nieaktualną 

już - regulację ziemską. 

 Niewiele wiadomo o opacie świę-

tokrzyskim Klemensie z Oliszowy. We-

dług księdza Jana Wiśniewskiego, autora 

pracy „Dekanat Opatowski”, wydanej w 

Radomiu w 1907 r., zmarł on w 1539 roku. 

Jeszcze na początku XX w., w mieszkaniu 

księdza rektora sprawującego opiekę nad 

świątynią świętokrzyską znajdował się 

portret z następującym podpisem: Clemens 

de Oliszowa Abbas S. Crucis O. S. B. 

Dictu Abbas a Sig. I Rege Pol: a 1535 

approbat onem omnium privilegiorum 

monasterii impetravit civili ac Regulari 

Sapientia eruditus obiit A.D. 1539, z czego 

wynika, że wielebny Klemens zszedł z 

tego świata w dwa lata po ustaleniu opisy-

wanych granic. Był on opatem od 1535 

roku, a za jego nominacją stał król Zyg-

munt I. Jako człowiek uczony i zapobie-

gliwy wyjednał potwierdzenie wszystkich 

przywilejów nadanych łysogórskim bene-

dyktynom, a nadto - na co wskazano w 

tym tekście - zajął się ustaleniem granic 

dóbr zakonnych położonych nad Wisłą. 

 Niczego natomiast nie wiemy o 

właścicielach części dóbr Niedźwiada: 

Janie i Stanisławie Chobrzeniskich, a także 

o Janie Łukaszu ze Słupcy. 

 Warto również wiedzieć, że w 

tamtych czasach kwota stu grzywien po-

spolitego pieniądza przekładała się na 

wagę około 196 kg srebra.  

 Kończąc opowieść o zamierz-

chłym zdarzeniu z 1537 r., gdy w wydrą-

żonych dębach urządzano barcie dla 

pszczół, granice lądowe oznaczano kop-

cami lub wycinano znaki na drzewach, a 

na brzegach wód tworzono w tym celu 

tamy, nie zostawimy na długo takich rela-

cji. Jest ich znacznie więcej. O kolejnym 

wytyczaniu granic napiszę dla Państwa 

niebawem, lecz najpierw - w dwusetlecie 

odbytej transakcji - ogłoszę drukiem zu-

pełnie nieznany akt sprzedaży dóbr Ka-

mień z 10 marca 1815 roku. To właśnie 

wówczas właściciel dóbr soleckich - Tade-

usz Matuszewicz - zbył zawiślańską część 

swej własności na rzecz Karola Fryderyka 

Dükerta z Warszawy na zawsze odcinając 

tę część Powiśla od Państwa Solec. 

 

Wiktor Z. Łyjak 
 

*   *   * 

Dla celów niniejszego studium 

wykorzystano relację z poszytu bez tytułu 

oznaczonego sygnaturą 1137, s. 1-7, z 

zespołu akt pod nazwą Zarząd Dóbr Pań-

stwowych, Izba Skarbowa Radomska, 

pozostającego w Archiwum Państwowym 

w Radomiu. Przytoczony tekst tyczący się 

opata Klemensa znależć można w pracy 

księdza Jana Wiśniewskiego, p.t. „Dekanat 

Opatowski”, wydanej w Radomiu w 1907 

r., na stronach 467 i 469. Wartość grzywny 

polskiej podano za ustaleniami zawartymi 

w książce Józefa Szymańskiego, „Nauki 

pomocnicze historii”, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2002, s. 567. 

 

*   *   * 
 

Tekst źródłowy odczytany przez 

autora i skorygowany przez Dr. Michała 

Kuleckiego. 

 

Wypis z Zapisów Ziemskich Urzędowskich 

Acta sunt hec in Urzadow feria secunda in 

crastino Sanctorum Simonis et Jude Apo-

stolorum anno Domini Millesimo Quingen-

tesimo tricesimo Septimo.- 

Granicies inter Słupcze Głodno et Nie-

dzwiada.- 

Abbas Calvi montis cum Słupeczkÿ 

Comparens personaliter coram iure terre-

stri et Actis presentibus Generosus Joan-

nes Lucasius de Słupcza et Nÿedzwÿada 

heres ac Venerabilis Clemens abbas Calvi 

montis Sancte [s. 2] Crucis cum Stanislao 

et Paulo suo et aliorum fratrum nominibus 

ex ipsorum Capitulo missis recognoverunt 

inter se fecisse amicabilem concordiam 

occasione limitum inter bona Słupcza et 

Nÿedzwÿada prefati Słupeczkÿ parte ab 

una et Venerabilem Clementem Abbatem 

cum ipsius conventu inter bona ipsorum 

eciam haereditaria dicta Braczÿeÿowÿcze 

Głodno et  

Nÿedzwÿada parte ab altera et hoc in huic 

qui sequitur modum quod prefatus domi-

nus Joannes de Slupcza potens erit 

obstaculum construere in fluvio Vÿsla 

circa rippam ipsorum prefati abbatis 

Clementis calvi montis et eius conventus in 

hereditate Braczÿeÿowÿcze consistentem 

quam rippam prefatus Joannes a parte seu 

hereditate seu Ville Braczÿowÿcze debet [s. 

3] habere perpetuis temporibus prout ex 

antiquo prefatum obstaculum ipsius 

antecessores construebant post quam 

rippam prefatus Joannes Lucas in 

hereditate Braczÿowÿcze consistentem ipse 

prefatus Joannes Lucas ulterius non debet 

seu potens erit et ipsius successores atque 
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Subditi aliquem proventum seu commodum 

habere debent minime aut pocius pro 

edificatione prefati obstaculi excisionem 

roborum appropriare non tenebitur. Tan-

dem ulterius veniendo ad signa antiqua et 

posita inter prefatam hereditatem 

Nÿedzwÿada prefatorum Joannis Luce de 

Slupcza ex una et prefati Clementis 

Abbatis et ipsius conventus Sancte Crucis 

calvi montis partibus ex altera que signa 

ortum suum et originem accipiunt a  

quercu ad mellificia decavato in ripa fluvÿ 

dicti Vÿsla [s. 4] stante in quo quercu 

signa duo ad instar crucis sunt facta que 

signa vadunt ad alium quercum eciam ad 

mellificia decavatum in quo sex incisure 

alias karby in duabus partibus incise sunt 

[adnotacja: po sunt dwa wyrazy są 

przekreślone] et sic recto tramite vadunt 

suis signis in quercubus signatis et factis 

ad instar  

crucis factis ad instar crucis versus 

orientem per silvam dictam Nÿeczÿecza et 

persaltaverunt finem stagni dicte 

Dzÿerząsna proveneruntque suis signis in 

quercubus ad instar crucis factis prope 

signum dictum Podmÿedze in sinistra 

manu a fluvio dicto Visla tendendo versus 

Villam Nÿedzwÿada. Que signa protendunt 

se a prefato stagno a prefato stagno 

podmÿedze in sinistram manum ad 

quercum ad mellificia decavatum in quo 

incise sunt due cruces [s. 5] et  

sic exiverunt recto tramite ad prata dicta 

Grądnÿczkÿe loco lutoso ad instar fluviolli 

quousque pervenerunt ad antiquum 

scopulum in prefato prato Grednÿczka 

iacentem in quo scopulo palus saligicus 

alias wÿerzbowÿ seu ipsa salix imposita est 

et duabus crucis ansignata, a quo palo 

salicis seu ipsa salice duabus crucis 

assignata provenit ad stagnum dictum 

Stanislawÿ sub villa dicta Nÿedzwÿada 

iacentem ad obstaculum alias do Jazu 

dictum Madeÿowskÿ super quo obstaculo 

seu in ripa prefati stagni dicti Stanislawÿ 

incisa sunt tria signa in quercu ad instar 

crucis, a quo quercu consignato et princip-

io obstaculi dicti Madeÿowskÿ prefata 

signa vadunt et extendunt se recto tramite 

per stagnum alias przesz  

Jezÿoro dictum Stanislawÿ usque, ad 

scopulum acialem in villa predicta [s. 6] 

Nÿedzwÿada iacentem qui scopulus dividit 

bona hereditaria Ville Nÿedzwÿada 

Venerabilis Domini Clementis Abbatis et 

ipsius Conventus sancte Crucis Calvi 

montis ex una et Generosorum Joannis et 

Stanislai Chobrzenÿskych de Nÿedzwÿada 

Sortem ipsorum partibus ex altera in quo 

scopulo prefata signa racione granicierum 

facta finem seu effectum suum receperunt 

et sortita sunt ad quod prefate partes 

libere consenserunt Debentque et se 

submiserunt prefate partes hanc 

Concordiam sic per ipsos factam et 

temporibus perpetuis et eviternis tenere et 

observaere et successores suos obligant 

sub vadio Centum marcarum peccunie 

communis in Regno Polonie currentis pro 

quo vadio si se pars non tenens cittare 

permiserit, parti tenenti ad quodcunque 

Jus sive Castrense Lublinense sive 

Terrestre Urządoviense extunc [s. 7] in 

primo termino tanquam in peremptorio 

stare respondere ac vadio prefato 

satisfacere tenebitur nullis modis exquisitis 

et exquiredis ipsum primum terminum 

differendo tociens quociens opus fuerit et 

nulla prescripcione terrestri evadendo. 

Zgodność tego Wypisu z jego Induktą na 

papierze bez stępla pisaną w Księdze 1.  

Zapisów Ziemskich Urzędowskich na Kar-

cie 720-721 znajdującą się po sprawdzeniu  

zaświadczam. 

w Lublinie dnia 
10

/22 Lutego 1845 r. 

 

[wyciskana pieczęć na sznurze] A. So-

snowski Archiwista akt dawnych G. L. 

 

*   *   * 
 

Tłumaczenie tekstu autorstwa Dr. 

Michała Kuleckiego. 

 

 Działo się tu, w Urzędowie, w 

poniedziałek, nazajutrz po świętych Szy-

monie i Judzie Apostołach, roku Pańskiego 

tysiąc pięćset trzydziestego siódmego. 

 Granice między Słupcą, Głodnem 

i Niedźwiadą. Opat łysogórski z Słupec-

kim. 

 Stawiwszy się osobiście przed 

prawem ziemskim i niniejszymi aktami, 

urodzony Jan Łukasz [Słupecki], dziedzic 

z Słupcy i Niedźwiady oraz czcigodny 

Klemens, opat świętego Krzyża na Łysej 

Górze, z Stanisławem i Pawłem, w imieniu 

swoim i innych braci wysłanymi z ich 

kapituły, zeznali, że uczynili między sobą 

przyjacielską ugodę względem granic 

między dobrami Słupca i Niedźwiada 

wyżej wspomnianego Słupeckiego z jednej 

strony i czcigodnym opatem Klemensem z 

jego konwentem, między dobrami ich 

również dziedzicznymi, zwanymi Bracie-

jowice, Głodno i Niedźwiada, z drugiej 

strony, a to w ten sposób, który następuje, 

że wyżej wspomniany pan Jan ze Słupcy 

będzie mocen zbudować przegrodę na 

rzece Wiśle, koło brzegu ich, wyżej 

wspomnianego opata Klemensa i jego 

konwentu, znajdującym się w dziedzictwie 

Braciejowice. Ten brzeg wyżej wspomnia-

ny Jan ze strony albo dziedzictwa, albo wsi 

Braciejowice, powinien mieć po wieczne 

czasy, jako to z dawna wyżej wspomnianą 

przegrodę jego poprzednicy budowali. 

Poza tym brzegiem znajdującym się w 

dziedzictwie Braciejowice ten wyżej 

wspomniany Jan Łukasz więcej nie powi-

nien i nie będzie mocen i jego następcy 

oraz poddani wcale nie powinni mieć ja-

kiegoś dochodu albo pożytku lub raczej nie 

będą powinni przywłaszczać sobie wyci-

nania zarośli na budowanie wyżej wspo-

mnianej przegrody. Poszedłszy na koniec 

do znaków dawnych i postawionych mię-

dzy wyżej wspomnianym dziedzictwem 

Niedźwiada wyżej wspomnianych Jana 

Łukasza ze Słupcy z jednej i wyżej wspo-

mnianego Klemensa opata i jego konwentu 

świętego Krzyża na Łysej Górze z drugiej 

strony, które znaki biorą swój początek i 

powstanie od dębu wydrążonego na barcie, 

stojącego na brzegu rzeki zwanej Wisła. 

Na tym dębie są uczynione dwa znaki w 

kształcie krzyża. Te znaki idą z drugiego 

dębu, również wydrążonego na barcie, na 

którym jest wyciętych z dwóch stron sześć 

nacięć, inaczej karbów i tak idą prostą 

ścieżką, uczyniwszy swoje znaki oznaczo-

ne w kształcie krzyża na dębach, w stronę 

wschodu, przez las zwany Nieciecza i 

przekroczyły koniec stawu zwanego 

Dzierżasna i udali się, uczyniwszy swoje 

znaki w kształcie krzyża na dębach, blisko 

stawu [?] zwanego Podmiedze, po lewej 

stronie rzeki zwanej Wisła, prowadząc w 

stronę wsi Niedźwiada. Te znaki ciągną się 

od wyżej wspomnianego stawu Podmie-

dze, w lewą stronę, do dębu wydrążonego 

na barcie, na którym wycięte są dwa krzy-

że. I tak przeszli prostą ścieżką do łąk 

zwanych Grądnickie miejscem błotnistym 

na kształt rzeczułki, aż przyszli do dawne-

go kopca leżącego na wyżej wspomnianej 

łące Grodnicka. Na tym kopcu jest posta-

wiony i naznaczony dwoma krzyżami pal z 

wierzby, inaczej wierzbowy albo sama 

wierzba. Od tego pala wierzbowego albo 

od samej wierzby naznaczonej dwoma 

krzyżami przychodzi do stawu zwanego 

Stanisławy, leżącego pod wsią zwaną Nie-

zwiada, do przegrody, inaczej do jazu 

zwanego Madejowski. Na tej przegrodzie 

albo na brzegu wyżej wspomnianego sta-

wu zwanego Stanisławy wycięte są na 

dębie trzy znaki w kształcie krzyża. Od 

tego oznaczonego dębu i początku prze-

grody [jazu] zwanego Madejowski wyżej 

wspomniane znaki idą i ciągną się prostą 
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ścieżką przez staw, inaczej przez jezioro 

zwane Stanisławy, aż do narożnego kopca, 

leżącego w przerzeczonej wsi Niedźwiada. 

Ten kopiec dzieli dobra dziedziczne wsi 

Niedźwiada czcigodnego pana Klemensa 

opata i jego konwentu świętego Krzyża na 

Łysej Górze z jednej i urodzonych Jana i 

Stanisława Chobrzeniskich z Niedźwiady, 

ich część, z drugiej strony. Na tym kopcu 

wyżej wspomniane znaki uczynione 

względem granic wzięły swój koniec i 

spełnienie oraz zakończyły się. Na to wy-

żej wspomniane strony bez przymusu 

zgodziły się i wyżej wspomniane strony 

powinny i zobowiązują się dotrzymać i 

zachować po wieczne czasy tę ugodę tak 

przez nich uczynioną i zobowiązują swo-

ich następców pod zakładem stu grzywien 

pospolitego pieniądza kursującego w Kró-

lestwie Polskim. O ten zakład jeżeli strona 

nie dotrzymująca pozwoli się pozwać 

stronie dotrzymującej do któregokolwiek 

prawa albo grodzkiego lubelskiego, albo 

ziemskiego urzędowskiego, wtedy powin-

na będzie na pierwszym terminie tak jak na 

zawitym stanąć, odpowiedzieć i wyżej 

wspomnianemu zakładowi zadośćuczynić, 

nie odkładając tego terminu żadnymi wy-

nalezionymi i mającymi być wynalezio-

nymi sposobami tylekroć, ilekroć będzie to 

konieczne i nie uchylając się żadną dawno-

ścią ziemską. 

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

Badacze flory Powiśla 
 

Festyn „Ziołowe bogactwo skarpy 

dobrskiej” wpisał się już w tradycje Powis-

la. Piszemy o nim poniżej. Warto przypo-

mnieć fascynację różnorodnością flory 

powiślańskiej w dawnych wiekach. Znamy 

wyjazdy Edmunda Jankowskiego na Powi-

śle do Jana Kleniewskiego i jego zachwyt 

nad zróżnicowaniem gleb i bogactwem 

roślinności. XX-wieczni badacze podziela-

li to nastawienie. Na przykład Roman 

Kobendza (1886-1955) botanik prowadził 

badania fitosocjologiczne w dolinie Wisły. 

„Stosunkami fitosocjologicznymi na tara-

sach Wiślanych interesowałem się od 

dawna. Mam sporo obserwacyj z pod San-

domierza, Kazimierza, Warszawy, Wło-

cławka i Ciechocinka” – pisał w liście do 

inżynier Jadwigi Bury-Zaleskiej z Instytutu 

w Puławach. W kwietniu 1935 roku od-

wiedził Kazimierz Dolny. Wyniki swoich 

badań opublikował w artykule Roślinność 

okolic Kazimierza Dolnego („Ziemia” 

1935 nr 8).   

Mało jednak wiadomo, że już w 

początkach XIX wieku naukowcy z Uni-

wersytetu Warszawskiego organizowali 

specjalne wyprawy badawcze zbierając 

wyjątkowe okazy do ogrodu botanicznego 

Warszawie. W publikacji Uniwersytetu 

Warszawskiego z 1829 roku Posiedzenie 

publiczne Królewskiego Uniwersytetu na 

uczczenie pamiątki uczonych mężów, a 

mianowicie Polaków przy ukończeniu 

kursu rocznego nauk odbyte dnia 15 lipca 

1829 roku, Michał Szubert, dyrektor 

Ogrodu Botanicznego tak komentował 

wyprawę zespołu badaczy: 

 „[...] najciekawsze jednak [zespół] znalazł 

rośliny w podróży do Puław, gdzie okolice 

zagórzyste Parchatki, Kazimierza, 

Wylągów, Bochotnicy, Podgórza i Niec-

mierza[!], następujące mu dostarczyły 

gatunki: Aster Amellus, Astrantia major, 

Adenophora communist, Anemone Sylvie-

stris, Asperula odorata, Allinum angu-

losum, Atriplex nitens, Adonis vernalis, 

Berberis vulgaris, Campanula sibirica, 

Chaitursu Marrubiastrum, Cytisus nigri-

cans, Cypripedium Calceolus, Clematis 

Vitalba, erecta, Cerinthe minor, Chry-

socoma Lynosiris, Euphrasia lutea, Gna-

phalium luteo-album, Inula hirta, ensifolia, 

Lonicera Xylosteum, Periclimenum, 

Linum flavum, Mercurialis annua, Nigella 

arvensis, Salvia verticillata, Stachys 

germanica, Senecio viscosus, Sambucus 

Ebulus, Teucrium chamaedrys, Vicia syl-

vatica, pisiformis, Verbascum Lychnietis, 

phlomoides, phoeniceum, Valantia glabra i 

inne, w tej podróży miał Dyrektor ogrodu 

botanicznego przyjemność połączenia się z 

Panami [Wojciechem] Jastrzebowskim i 

[Jakubem] Wagą, Magistrami filozofii, 

którzy w swej pieszej bottanicznej po-

dróży, godną pochwały cierpliwość i 

wytrwałość w ponoszeniu wszelkich tru-

dów okazują, i z wielką korzyścią zajmują 

się troskliwem wyszukiwaniem roślin kra-

jowych.” 
 

   
 

Od lewej: Michał Szubert (1787-1860), Jakub Waga (1800-1872), Wojciech Jastrzębowski (1799-1882) 
 

Michał Szubert (1787-1860) to 

wybitny polski botanik, działacz społecz-

ny, w 1818 r. założyciel i pierwszy dyre-

ktor Ogrodu Botanicznego w Warszawie 

(do 1846 r.). Jakub Ignacy Waga (1800-

1872) uważany jest za jednego z 

prekursorów działalności ekologicznej, 

brat Antoniego Stanisława Wagi. Ukończył 

studia przyrodnicze na Uniwersytecie 

Warszawskim. W latach 1847-48 wydał 

dwutomowe dzieło Flora Polska za-

wierające opisy 1061 gatunków roślin z 

terenu Królestwa Polskiego. Wojciech Bo-

gumił Jastrzębowski (1799-1882) to przy-

rodnik, krajoznawca, profesor botaniki, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1787
https://pl.wikipedia.org/wiki/1860
https://pl.wikipedia.org/wiki/Botanika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1818
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogród_Botaniczny_Uniwersytetu_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1800
https://pl.wikipedia.org/wiki/1872
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Waga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Królestwo_Polskie_(kongresowe)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1799
https://pl.wikipedia.org/wiki/1882
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fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie 

Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa 

na Marymoncie pod Warszawą. Jeden z 

głównych twórców ergonomii. Był auto-

rem między innymi Historii naturalnej w 2 

tomach (1848=1849), Mineralogii (1851), 

Rośliny polskie (1873). Był też autorem 

pionierskiej rozprawy ergonomicznej Rys 

ergonomji czyli nauki o pracy, opartej na 

prawdach poczerpniętych z Nauki 

Przyrody (1857). Jego Traktat o Wiecznym 

Przymierzu Między Narodami Ucywi- 

lizowanymi - Konstytucja dla Europ (1831) 

był pierwszym tego typu projektem dla 

idei zjednoczonej Europy. 

Jeszcze w latach 90-tych ubiegłe-

go stulecia można był spotkać na skarpie 

dobrskiej i równinach Powiśla starsze 

panie zbierające zioła do skupu w Szcze-

karkowie i na własny użytek. 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

Legioniści na Powiślu lubelskim 
 

Za trzy lata będziemy obchodzić 

100-lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Ważną rolę w przy-

wróceniu polskiej państwowości a na-

stępnie kształtowaniu II Rzeczypospolitej 

odegrali żołnierze Legionów Polskich 

Józefa Piłsudskiego. Dwóch z nich 

przebywało w 1917 i zapewne w 1918 r. w 

Wilkowie: kapral Legionów Władysław 

Szymaniak i późniejszy plutonowy 

Stanisław Pomerantz. O ile o kapralu 

Władysławie Szymaniaku nie wiemy nic i 

milczą o nim opracowania naukowe, to 

informacje o Pomerantzu mówią nam wie-

le także o innej bo pozafrontowej 

rzeczywistości Legionów i losach szere-

gowych żołnierzy. Wiele też informują o 

społecznym środowisku w jakim obracali 

się w Wilkowie legioniści. Dlatego pisze-

my poniżej o żonie Pomerantza Cecylii 

Surdackiej i Antonim Niedzieli, u którego 

w Wilkowie mieszkali obaj żołnierze.  

Stanisław Pomerantz (tak 

podpisał się pod aktem ślubu, w aktach 

wojskowych występuje jako Pomeranc) 

urodził się 12 stycznia 1897 r. w War-

szawie. Był synem Mendla i Chany z 

Nowalskich, Żydów zapewne pozostałych 

przy wyznaniu mojżeszowym. Stanisław 

był już chrześcijaninem. Wielu, prawdo-

podobnie jego kuzynów warszawskich 

Żydów Pomerantzów, asymilowało się i 

przyjmowało chrzest w ostatniej ćwierci 

XIX i na początku XX wieku. Np. Józef 

Franciszek Pomerantz (syn Markusa i 

Gołdy Wizen) ochrzcił się już jako 19-

latek w 1889 r. w Warszawie w parafii 

Wszystkich Świętych (świątyni budowanej 

pod koniec XIX wieku w dzielnicy 

zamieszkałej głównie przez Żydów). Inny 

Pomeranc, Stanisław Jakub, (ur. ok. 1879) 

„członek Milicji Miejskiej”, syn Wolfa i 

Hindy z Detenerów wziął w tejże parafii 

Wszystkich Świętych w 1916 r. ślub z 

Zofią Ceret, krawcową, córką Łukasza i 

Kunegundy z Karlińskich. Pomerantzowie 

Żydzi byli notowani w XIX wieku w 

Połańcu, Sieradzu i Warszawie. 

Stanisław Pomerantz uczył się w 

Puławach. Ukończył 4 klasy Nowo-

aleksandryjskiego Gimnazjum Państwo-

wego, a następnie praktykował w aptece 

Szyprowskiego w Warszawie. 5 sierpnia 

1915 jako żołnierz baonu warszawskiego 

Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) 

wstąpił do Legionów. POW była tajną 

organizacją wojskową powstałą w War-

szawie w sierpniu 1914 r. z inicjatywy 

Józefa Piłsudskiego. Z czasem rozprze-

strzeniła się na tereny trzech zaborów i od 

1915 r. pełniła kluczową rolę w nie-

podległościowej wizji Piłsudskiego. Bo o 

ile Legiony kojarzone były z Austrią i były 

militarnie z nią związane, o tyle POW była 

organizacją „ogólnopolską”, reprezentu-

jącą postulaty niepodległościowe w trzech 

zaborach, niosła wizję całej niepodległej 

Polski, niezależnej od ofert poszcze-

gólnych zaborców. W pierwszym roku 

działalności POW była zapleczem dla 

Legionów i prowadziła poza werbunkiem 

do Brygad legionowych ważną działalność 

propagandową. 

Stanisław Pomerantz znalazł się 

ostatnim 330-osobowym batalionie POW 

pod kierownictwem por. Tadeusza Żuliń-

skiego, który 22 sierpnia 1915 r. opuścił 

Warszawę i 29 sierpnia zasilił szeregi I 

Brygady. Skład zawodowy żołnierzy I 

Brygady przedstawiał sie następująco: 

rzemieślnicy – 38,5%, studenci i ucznio-

wie – 20,33%, wolne zawody – 10,75%, 

robotnicy – 8,64%, rolnicy – 7,29%, 

urzędnicy – 2,34%, nauczyciele ludowi – 

1,83%, artyści – 0,49%, profesorowie – 

0,13%. Była to formacja wojskowa jak 

najbardziej inteligencka. W całych Legio-

nach procent Żydów wynosił nieco poniżej 

3 %. Pomerantz był żołnierzem 3 kompani 

I batalionu 1 pułku piechoty I Brygady. 

Między 29 sierpnia a 6 września 1915 r. I 

Brygada kierowała się na Wołyń. Zajęła 

przejściowo Gałuzję, 21 września stoczyła 

bój pod Jabłonką i w grudniu toczyła walki 

pozycyjne pod Starygorożem. 29 grudnia 

1915 r. Pomerantz znalazł się w szpitalu w 

Krakowie a następnie w Domu Uzdro-

wieńców w Kamieńsku (między Piotrko-

wem a Radomskiem, niecałe 150 km na 

zachód od Powiśla lubelskiego). 20 sty-

cznia 1916 r. został przydzielony do I 

batalionu uzupełniającego. Wkrótce z 

powodu choroby w lutym 1916 r. został 

odesłany do szpitala fortecznego nr 4 w 

Krakowie. Po wyzdrowieniu, od 3 marca 

1916 r., służył w batalionie uzupełń-

niającym a w maju został wysłany na front 

wołyński do 2 pułku piechoty II Brygady. 

Do maja II Brygada umacnia swoje 

pozycje w rejonie Kostiuchnówki, Opto-

wej i „Legionowa” tamtejszego centrum 

dowodzenia trzech Brygad. To był czas 

względnie spokojny, podczas którego 

legioniści oglądali filmy, rozgrywali mecze 

piłkarskie, grali w palanta, uprawiali 

muzykę, organizowali przedstawienia, czy-

tali książki (były frontowe biblioteki). 

Muzykę upodobał sobie lekarz I Brygady 

Felicjan Sławoj-Składkowski. Ważną rolę 

odgrywali kapelani. 

Na początku lipca 1916 r. 

rozpoczęła się zmasowana ofensywa 

rosyjska gen. Aleksieja Brusiłowa. Rosja-

nie szczególnie zaciekle atakowali pozycje 

Legionów (wszystkie 3 Brygady) pod 

Kostiuchnówką. Atak Rosjan 4-6 lipca 

doprowadził do ucieczki żołnierzy 

węgierskich, natomiast legioniści swoje 

pozycje utrzymali okupując to naj-

większymi w historii Legionów stratami. 

Jak pisała w dniu 14 lipca 1916 r. „Ziemia 

Lubelska”, 500 łóżek szpitala legionowego 

przy ul. Namiestnikowskiej w Lublinie 

„wypełniły się po brzegi przewożonymi z 

frontu rannymi legionistami”. Właśnie w  

lipcu 1916 r. Pomerantz – zapewne jako 

ranny – trafił do szpitala najpierw w 

Lublinie a następnie w Radomiu. Pod 

koniec 1916 r. został przydzielony do 

służby werbunkowej i do 3. pułku piechoty 

II Brygady. W pierwszej połowie 1917 r. 

według danych archiwum wojskowego 

ponownie przebywał w Domu Uzdro-

wieńców w Kamieńsku. 

 Pomerantz łączył więc w 1917 r. 

rekonwalescencję z akcją werbunkową i 

propagandą Legionów. Nabór do Legio-

nów od połowy 1915 r. był przez Pił-

sudskiego wyraźnie ograniczany. Piłsudski 

chciał w ten sposób wywrzeć nacisk na 

Austrię (stolicą strefy okupacyjnej Austrii 

był Lublin, a niemieckiej – Warszawa). 

Austro-Węgry i Niemicy musiały uzu-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Agronomiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Agronomiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marymont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ergonomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1831
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pełniać straty w swoich armiach i zaciąg 

do wojska był dla nich bardzo ważny. 

Piłsudski natomiast uważał, że nie należy 

przelewać polskiej krwi dla realizacji 

niepewnych obietnic niedawnych zabor-

ców. Dlatego zaciąg do Legionów, a także 

po proklamowaniu 5 listopada 1916 r. 

przez cesarza Niemiec Królestwa Pol-

skiego – do Wehrmachtu, pozorowano. 

Ksiądz Józef Rokoszny tak opisywał 

sytuację w Lubelskiem w jednym z listów: 

„[Władysław] Sikorski wprawdzie wydał 

nakaz werbunku i już we wszystkich 

gminach Królestwa rozmieszczono po 

dwóch legionistów ale sekretnie zabronił 

im akcji werbowania.” (zob. Konefał,  s. 

186). W Wilkowie taką dwójkę Wer-

bowników stanowili legioniści Szymaniak 

i Pomerantz. Znaleźli się na terenie 

powiatu puławskiego, gdzie już od 

początku 1915 roku POW organizował 

Władysław Szczypa. Władysław Szczypa 

(ur. 1895 we Włostowicach, poseł na Sejm 

w latach 1937-38, zmordowany w 

Charkowie w 1940 r. przez NKWD) został 

1 grudnia 1915 roku dla kamuflażu 

zatrudniony w aptece Ryszarda Treutlera w 

Puławach i jednocześnie w Oddziale 

Handlowym Lubelskiego Towarzystwa 

Rolniczego co pozwolił mu swobodnie 

poruszać się po terenie powiatu. Został też 

sekretarzem Komitetu Obywatelskiego 

miasta Puławy. 18 grudnia 1917 r. po-

wierzono mu komendę POW w powiecie 

puławskim. Szczypa i Pomerantz byli 

niemalże równolatkami, łączyło ich 

wspólne miejsce – Puławy i podobna praca 

– apteka. Musieli ze sobą blisko współ-

pracować.
 

 
 

Przemarsz piechoty legionowej przez wołyńskie bagna 
 

 
 

Przed ziemianką, Wołyń 1916 r. 



____________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(64), październik-listopad 2015 _______________________ 

14 

 

 
 

Legioniści grający w preferansa 
 

 
 

Muzyka w okopach, Wołyń 1915 r. 



____________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(64), październik-listopad 2015 _______________________ 

15 

 

 
 

Zabawa legionistów w Optowej, 1916 r. Legionista przebrany za kobietę 
 

 
 

Kinematograf polowy w Legionowie na Wołyniu 
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Werbujący legioniści zajmowali 

się przede wszystkim upowszechnianiem 

idei wolnej Polski, akcją oświatowo-

kulturalną i częściowo polityczną. W 

Lubelskiem za sprawą kierującego całą 

akcją werbunkowa ppor. Jana Dąbskiego 

związanego z PSL „Piast” rozprze-

strzeniały się idee ludowców. Płk. Bole-

sław Roja, późniejszy dzierżawca Kępy 

Gosteckiej (zob. „Powiśle Lubelskie” nr 3 

– 2015), który był przełożonym Dąb-

skiego, sam uległ jego argumentom. 

Ziemianie, dotychczas silnie związani z 

Romanem Dmowskim i Narodową Demo-

kracją od końca 1916 roku zaczęli skłaniać 

się ostrożnie w stronę Piłsudskiego. Takie 

stanowisko zajął m.in. zwolennik endecji 

Jan Kleniewski (zob. Konefał, s. 177-178). 

Zauważalne były także wśród legionistów 

PPS-owców tendencje faworyzujące ideę 

rewolucji społecznej a nie tylko nie-

podległości. W większości jednak – jak się 

wydaje – żołnierze werbujący kierowali się 

wskazówkami Piłsudskiego. 

 Do akcji werbunkowej kierowano 

żołnierzy cechujących się taktem, obytych 

i wykształconych. Takich, którzy dali się 

poznać z towarzyskiej działalności (np. 

muzykowania) na tyłach frontu, w 

chwilach wytchnienia od walki. Werbujący 

przemierzali wsie, rozdawali ulotki, 

broszury, czasopisma, książki. Organi-

zowali po wsiach uroczystości rocznicowe, 

upamiętniające Powstanie Styczniowe czy 

obchodzony 4 sierpnia „dzień Piłsud-

skiego” (wymarsz kadrowej). Pomagali 

przy dochodowych „jasełkach”, zbiórce 

darów i pieniędzy dla potrzebujących, nie 

tylko rodzin legionistów. Współpracowali 

z organizacjami społecznymi, między 

innymi kołami ziemianek, Komitetami 

Gwiazdkowymi. Społecznicy z Lublina i 

większych miast docierali na prowincję z 

prośbami o wsparcie i pomoc dla legio-

nistów i żołnierzy. Już 22 stycznia 1916 r. 

Henryk Wiercieński, lokalny autorytet, 

powstaniec styczniowy i wieloletni sędzia 

w Polanówce, ogłosił apel „Do Legio-

nistów Polskich” wskazując na symbo-

liczną więź między Powstaniem Sty-

czniowym a Legionami Piłsudskiego (zob. 

„Powiśle Lubelskie” nr 1 – 2008). W 1918 

zaangażował się w Towarzystwo Opieki 

nad Żołnierzem Polskim. Aktywność 

Wiercieńskiego tłumaczy dlaczego właśnie 

u Antoniego Niedzieli znaleźli w Wilkowie 

miejsce dwaj legioniści. Niedziela był 

przez wiele lat ławnikiem sądu w 

Polanówce i blisko z Wiercieńskim współ-

pracował. 

 Akcja werbunkowa w 1917 r. 

praktycznie zamarła. Dla porównania: w 

połowie 1915 r. w ciągu miesiąca w 

Lublinie zwerbowano około 800 ocho-

tników, od połowy grudnia do połowy 

kwietnia 1917 – a więc w czasie pobytu 

Pomerantza i Szymaniaka w Wilkowie – w 

Lublinie zwerbowana zaledwie 137 osób, 

najczęściej w wieku poniżej 20 lat, 

większość katolików, trochę Żydów – 

niewiele ponad 5%. 9 lipca 1917 roku 

legioniści I i III Brygady odmówili 

złożenia przysięgi na „wierne braterstwo 

broni z Niemcami i Austro-Węgrami” i 

zostali internowani a Piłsudski uwięziony 

przez Niemców w Magdeburgu. Było to 

już po rewolucji lutowej (8 marca 1917 r.) 

obalającej w Rosji carat i Piłsudski zdawał 

sobie sprawę, że należy w tym momencie 

zwrócić się przeciwko Austrii i Niemcom. 

Ciężar walki i konspiracji spadł więc na 

POW kierowany teraz przez płk. Edwarda 

Rydza-Śmigłego. Bardziej ugodowo na-

stawieni oficerowie II Brygady dowo-

dzonej przez Józefa Hallera taką przysięgę 

złożyli. Nie wiemy jak zachował się 

Pomerantz i Szymaniak, czy poszli za 

sugestią Piłsudskiego, czy też – jak 

wówczas mówiono – wybrali inną drogę 

do niepodległości. 

 Rok 1917 to okres wyczekiwania. 

Żeńskie drużyny POW w Lubelskiem 

organizowały rauty, zabawy, koncerty. Jak 

donoszono ówcześnie „kwitł flircik i 

nawiązywanie znajomości”, nierzadkie 

były „mariaże”. W tę atmosferę wpisuje się 

też ślub Pomerantza. 17 lutego 1917 r. ks. 

Antoni Chotyński proboszcz wilkowski 

połączył węzłem małżeńskim Stanisława 
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Pomerantza i pannę Cecylię Surdacką. 

Świadkami byli Antoni Niedziela i 

Władysław Szymaniak. Pomerantz szybko 

doczekał się z nią córki Marii Matyldy 

zmarłej przedwcześnie w Wilkowie 23 

grudnia 1917 r. w wieku zaledwie jednego 

miesiąca. Razem z kolegą pomagał w 

organizowaniu przez miejscowego na-

uczyciela i organistę Rokickiego „jasełek” 

w wilkowskim Powiślaku („jasełka” miały 

trzy akty, odgrywano je przez cały 

karnawał, wejście było płatne), udzielał się 

społecznie, wspierał najuboższych. W 

połowie 1917 r. zaczęto ku oburzeniu 

okolicznej ludności zamykać placówki 

werbunkowe, ale legioniści w Wilkowie 

pozostali.  

 W połowie maja 1918 roku 

komendant POW powiatu puławskiego 

Władysław Szczypa został aresztowany 

przez Austriaków. Austriacy osadzili do na 

Zamku w Lublinie. Został zwolniony 21 

października, wrócił do Puław, zorga-

nizował akcję wykradzenia broni z 

magazynu wojskowego, zaatakował poste-

runki austriackie w Opolu i Wąwolnicy a 

następnie mobilizując miejscowy POW 

rozbroił 2 listopada 1918 roku garnizon 

puławski. W akcji rozbrajania Austriaków 

brał też udział Pomerantz. 

 Zapewne wtedy też Pomerantz 

opuścił Powiśle. 28 lutego 1919 r. zmarł na 

tyfus plamisty Antoni Niedziela (zob. 

„Powiśle Lubelskie” nr 1 – 2012, tam po-

myłka w rocznej dacie śmierci Niedzieli). 

Od listopada 1918 Pomerantz był już 

plutonowym 8 pułku piechoty a następnie 

23 pułku piechoty. Brał udział w wojnie 

polsko-bolszewickiej. W 1921 r. został 

przeniesiony do rezerwy.  

W cywilu pracował jako szofer i 

muzyk. Powrócił jednak do wojska i od 15 

maja 1929 został plutonowym zawo-

dowym (orkiestrantem) 15 pułku piechoty 

„Wilków” w Dęblinie. Był odznaczony 

Krzyżem Niepodległości. W literaturze 

sugeruje się, że został zamordowany 

podczas II wojny światowej przez Niem-

ców. Jednak przy zapisie aktu ślubu w 

wilkowskiej księdze parafialnej znajduje 

się dopisek z 21 sierpnia 1947 r. o decyzji 

Urzędu Wojewódzkiego Gdańskiego, że 

nazwisko Nowalski (nazwisko panieńskie 

matki Pomerantza) „rozciąga się na obojga 

w tym akcie wspomnianych małżonków”. 

Oznacza to, że na pewno co najmniej jedno 

z nich – a jeżeli tylko jedno, to zapewne 

Cecylia – wojnę przeżyło. 

 Cecylia Surdacka żona Sta-

nisława Pomerantza „czasowo zamiesz-

kałego w Wilkowie”, urodziła się 7 maja 

1898 r. w Wilkowie. Była córką Adama 

(ur. w 1865) ożenionego w 1891 roku w 

Chodlu z Anną Gnyś. W momencie ślubu z 

Pomerantzem Anna mieszkała „przy 

matce” w Wilkowie. Adam Surdacki, 

szewc, miał prawdopodobnie brata 

Franciszka, stolarza w Wilkowie ożenio-

nego z Emilią Kutniewską. I być może 

jeszcze jednego brata Floriana zamie-

szkałego w Szczekarkowie a ożenionego z 

Józefą Waśkowską. Sadurscy byli na 

Powiślu rodziną nową, prawdopodobnie 

pochodzili z mieszczan urzędowskich. 

Adam i Anna Surdaccy obok 

Cecylii mieli też m.in. córkę Reginę ur. w 

1900 r. w Wilkowie. Rodzicami chrzest-

nymi Reginy byli Ignacy Kapica (organista 

wilkowski) i Eleonora Gnyś, bratanica 

Anny. W 1923 r. Regina wyszła w 

Wilkowie za mąż za Jana Jastalskiego, lat 

28, kawalera, młynarza z Kosiorowa, Uro-

dzonego w Rekówce, parafia Ciepielów. 

Ślubu za zgodą miejscowego proboszcza 

udzielił ks. Jan Surdacki, krewny Cecylii, 

wikariusz parafii Magnuszew. Regina 

mieszkała wówczas przy matce w 

Wilkowie. Jan Jastalski był synem Piotra 

młynarza (zm. w 1936 w Kosiorowie) i 

Bronisławy z Kosińskich (zm. w 1926 w 

Kosiorowie). Piotr urodził się w Krępie 

Górnej, parafia Krępa, w województwie 

kieleckim. Jan miał siostrę Stanisławę (ur. 

ok. 1914), która w 1932 wyszła za mąż w 

Dratowie za Stefana Alojzego Majew-

skiego, kawalera z Lublina z rodziny 

dworskich oficjalistów. Jastalscy to znani 

w okresie międzywojennym kosiorowscy 

młynarze. Z Jastalskimi byli spokrewnieni 

Ludwińscy z Opola (np. Jan Ludwiński 

syn Ludwika, znanego powstańca sty-

czniowego i Antoniny, ożeniony z Apolo-

nią Kopp).  

Ożenek Pomerantza w Wilkowie 

pozwala nam wniknąć w złożoną strukturę 

społeczną mieszkańców Powiśla i 

zróżnicowanie majątkowe jej mieszkań-

ców. Podobnie ma się z Antonim 

Niedzielą, którego dom był „bazą” dzia-

łalności obu legionistów. 

 Antoni Niedziela, syn Wojciecha 

i Małgorzaty z Madejów urodził się w 

Wilkowie w 1863 r. To nietuzinkowa po-

stać Powiśla początku XX wieku. W 1890 

r. wziął w Opolu ślub z Teofilą Hertz córką 

Wiktora, budowniczego w dobrach Kle-

niewskich (zob. „Powiśle Lubelskie” nr 1 

– 2005). Niedziela był wówczas żołnie-

rzem stacjonującego w Moskwie 2 Ro-

stowskiego Pułku Grenadierów Jego 

Imperatorskiej Wysokości Wielkiego 

Księcia Michaiła Aleksandrowicza. Z za-

wodu był kowalem. Pełnił też wspomnianą 

wyżej funkcję ławnika. Był jednym z 

najbogatszych gospodarzy. Wśród rozdro-

bnionych gospodarstw Powiśla miał blisko 

10 ha ziemi, zatrudniał służbę (w 1917 

roku służącym był niejaki Olszun). Opis 

jego gospodarstwa znalazł się w Księdze 

pamiątkowej wystaw lubelskich, Warszawa 

1902, cz. II, ss.: 91-92 (zob. „Powiśle 

Lubelskie” nr 3 – 2005). Współtworzył 

komitet budowy budynku gminy m.in. 

razem z Witoldem Kleniewskim (zob. 

„Powiśle Lubelskie” nr 2 – 2015). Udzielił 

swego mieszkania dwóm legionistom.  

Kiedy przypatrzymy się osobom, 

z którymi był najbliżej, chociażby 

rodzicom chrzestnym jego dzieci, czy też 

dzieciom, które podawali do chrztu Antoni 

i Teofila to odnajdziemy podobny krąg 

postaci jak przy rodzinie Surdackich. 

Matką chrzestną Cecylii Surdackiej była 

właśnie Teofila Niedziela. Ojcem 

chrzestnym Cecylii był Wojciech Dyka z 

Zastowa Karczmiskiego ożeniony z 

Agnieszką Gąsiorowską z Wąwolnicy. 

Jego bratem był represjonowany przez 

Rosjan ksiądz Franciszek Dyka (zob. 

„Powiśle Lubelskie” nr 2 – 2013) a jego 

stryja Tomasza Dykę do chrztu podawał 

Józef Łabęcki dziedzic Polanówki. W 

kręgu Antoniego Niedzieli pojawiają się 

takie osoby jak: Franciszek Werman 

stolarz z Wilkowa, wspomniany wilkowski 

organista Ignacy Kapica, kupiec Teofil 

Kudliński syn Antoniego zarządcy 

folwarku Szczekarków (Antoni był zresztą 

ojcem chrzestnym siostry Teofilii z 

Hertzów Niedzieli), czy rodzina Frajntów, 

wilkowskich szynkarzy. Matką chrzestną 

syna Aleksandra i Marcjanny z 

Łukasiewiczów Frajntów była w 1890 r. 

Teofila Niedziela.  

Pojawia się też w tym kręgu 

rodziny Antoniego Niedzieli Jan Gajewski 

pasierb Wiktora Hertza, budowniczy 

Powiślaka, budynków gospodarczych 

folwarku Szczekarków, być może domu 

młynarza w Kolonii Szczekarków (zob. 

Powiśle Lubelskie” nr 1 – 2005; nr 6 - 

2011) i ojciec chrzestny pierwszego dziec-

ka Niedzielów. Jan Gajewski w 1900 r. 

wziął w Garbowie ślub z Feliksą Gru-

szczyńską (jej ojciec był tam oficjalistą). 

Pierwsze dziecko Jana i Feliksy, 

Genowefa, urodziło się w Szczekarkowie a 

jej rodzicami chrzestnymi byli Józef Hertz 

(brat przyrodni Jana Gajewskiego) i 

Aleksandra Dyka córka Wojciecha i 

Agnieszki z Gąsiorowskich (Aleksandra 

wyszła w 1903 r. w Wilkowie za mąż za 

Jana Kowalskiego pisarza gminnego). 

Ostatnim dzieckiem Jana i Feliksy 

Gajewskich był Feliks urodzony w 

Gałęzowie w 1914 r. Skończył szkołę 

muzyczną im. Fryderyka Chopina w Lu-

blinie, w 1934 r. poszedł do wojska (44 

pułk Strzelców Kresowych) a następnie 
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został kapelmistrzem garnizonu Dębliń-

skiego. Musiał więc tam poznać 

Stanisława Pomerantza. Feliks Gajewski 

zginął w nieznanym miejscu podczas walk 

15 pułku piechoty „Wilków” (w ramach 

armii Łódź) we wrześniu 1939 r. Pułk 

„Wilków” wycofując się z linii Warty 

został rozbity i rozproszony pod Pabia-

nicami. Orkiestrant Stanisław Pomerantz 

mógł wówczas zginąć razem z kapel-

mistrzem Feliksem Gajewskim. 
 

Wojciech Włodarczyk 
 

Literatura: 

W. Jędrzejewicz, POW i Batalion War-

szawski. Moja służba 1914-1915, 

Warszawa 1939 (o Pomerancu – s. 279) 

M. Gałęzowski, Na wzór Berka Josele-

wicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia 

żydowskiego w Legionach Polskich, 

Warszawa 2010 (o Pomerancu – s. 532-

533) 

A. Jaskuła, S. Pać, Szczypa Władysław, 

Pol-ski Słownik Biograficzny, t. XLVII, 

2011  

J. Konefał, Do Ciebie Polsko… Legiony 

Polskie w Lubelskiem 1914-1918, Lublin 

2008 

T. Nałęcz Polska Organizacja Wojskowa 

1914–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków 

1984 

J. T. Nowak, Szlak Bojowy Legionów 

Polskich. Kraków 2014 

J. Woyno, Polska Organizacja Wojskowa w 

Lublinie i powiecie lubelskim 1914-1918 

(intertnet) 

Pobojowiska Legionów: Kostiuchnówka – 

Optowa, opr. Henryk Zieliński, 1936 

... z dziejów 15 pułku piechoty „Wilków”, 

opr.. J. Łacwik-Becht, Pabianice 2006 

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

Ziołowe bogactwo Skarpy Dobrskiej 
 

19 lipca 2015 r. po raz kolejny 

odbył się w Dobrem Festyn pt.: „Ziołowe 

bogactwo Skarpy Dobrskiej”. Zorganizo-

wany został przez Stowarzyszenie Rozwo-

ju Wsi Dobre przy wsparciu Urzędu Gmi-

ny Wilków. 

Impreza rozpoczęła się od uroczy-

stej mszy św., którą  odprawił i homilię 

wygłosił ks. proboszcz Zbigniew Szumiłło. 

Panie ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Dobre serdecznie podziękowały księdzu 

proboszczowi wręczając piękny kosz ziół. 

Oficjalnego otwarcia festynu do-

konała Pani Aneta Bulzak  Prezes Stowa-

rzyszenia Rozwoju Wsi Dobre. Pani Prezes 

powitała zebranych gości dziękując za 

przybycie i zaprosiła wszystkich do 

wspólnej zabawy. 

Pani Prezes Aneta Bulzak w imie-

niu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobre 

wręczyła dyplomy okolicznościowe za 

życzliwość i okazane wsparcie przy orga-

nizacji festynu „Ziołowe bogactwo Skarpy 

Dobrskiej”. Dyplomy otrzymali:  Joanna 

Kowalska – Wójt Gminy Wilków, Zenon 

Rodzik- Starosta Powiatu Opolskiego, 

Radni Rady Gminy Wilków na ręce Prze-

wodniczącego Rady Gminy Wilków Jerze-

go Wójcika, Marcin Markowski - Sekre-

tarz Gminy Wilków, Mirosława Walat - 

Skarbnik Gminy Wilków, Iwona i Krzysz-

tof Czajka- Dom Weselny „Szczekarków-

ka”, Halina i Sławomir Przepiórka - „Dwo-

rek Przepiórka”, Sylwia i Piotr Czarnota, 

Małgorzata i Czesław Śmich, Wiesław 

Cieślak, Teresa i Jan Madej, Marzanna i 

Paweł Herbsztajn –„Winnica Skarpa Do-

brska”, Piotr Piłat - Sołtys wsi  Dobre, 

Ryszard Złotucha, Bogusław Bernacki, 

Spółka SOK-POL Zagłoba, Iwona Filipek, 

Klub Seniora z Wilkowa, Maria Czupyt. 

 Po oficjalnych przemówieniach 

Pani Wójt Joanny Kowalskiej oraz Staro-

sty Opolskiego Zenona Rodzika wystąpili 

lokalni artyści. Pani Maria Czupyt z Do-

brego przedstawiła swoje dwa wiersze 

napisane specjalnie z okazji festynu.  

Oto one: 

 
ŚWIĘTO W DOBREM 

 

Dzisiaj na naszych włościach  

Witamy wszystkich w gościach 

Tych z województwa i powiatu 

Panią wójt gminy i delegatów 

 

Stowarzyszenie kobiet z Dobrego 

Podziękowania kieruje do każdego 

To już po raz czwarty 

Festyn dla wszystkich otwarty 

 

Aby tu wszystkim było miło 

Dużo „zachodu” trzeba było 

Dziękujemy za wsparcie i prosimy o poparcie 

 

Kulturę krzewić należy 

By przykład dawać młodzieży 

Tu i teraz pobrane wzorce 

Przyniosą oczekiwane owoce 

 

Jakaż to piękna  

w Dobrem tradycja 

ziołowe święto  

w połowie lipca 

 

ŚWIĘTO ZIOŁA - TRADYCJA 
 

Inauguracją ziołowego święta 

Jest sprawowana msza święta 

Z duma patrzymy na Skarpę Dobrską 

Gdzie naturalne dobra rosną 
 

Kiedyś po wielu latach 

W historycznych kartach 

O święcie zioła w Dobrem 

Następne pokolenie się dowie  
 

Jakże nie kochać tej ziemi 

Jakże nie kochać uroczej zieleni 

Tych tu koszy ziół polnych 

Gdy człowiek kochać zdolny 
 

Już od tysięcy lat 

Zioła zna cały świat 

A ich wartości lecznicze 

Przedłużają nam życie 
 

Co by o ziołach nie mówić 

Co by o ziołach nie pisać 

Trzeba je zbierać i suszyć 

Na różne sposoby używać 
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Następnie wystąpił Klub Seniora 

z Wilkowa prezentując piosenki ludowe 

oraz skecze. 

W kolejnym występie muzycz-

nym zobaczyliśmy dwie utalentowane 

uczennice Zespołu Szkół Publicznych w 

Zagłobie: Amelię Lasotę oraz Julię Kuś, 

które przygotowała Pani Beata Sierpień. 

Wszyscy lokalni artyści, i mali i duzi, 

otrzymali gromkie brawa od zgromadzonej 

publiczności. Do wieczora czas umilał 

zespół „Paradise”. Gwiazdą wieczoru był 

zespół „Tarzan Boys”. Potem dyskoteka z 

DJ-em do białego rana. 

Wszyscy przybyli mogli skorzy-

stać z wielu atrakcji wesołego miasteczka: 

karuzeli, zjeżdżalni, ciuchci oraz bogatej 

bazy gastronomicznej. 

Dziękujemy Paniom ze Stowarzy-

szenia Rozwoju wsi Dobre za wspaniałą 

rozrywkę i zabawę. 

 

Monika Mędrek 

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

Aleksander Jezierski – wójt Kępy Choteckiej 
 

 
 

 
 

Wielokrotnie na łamach „Powiśla 

Lubelskiego” wskazywaliśmy na bogac-

two informacji zawartych w dawnej pra-

sie. Mogą one w zasadniczy sposób uzu-

pełnić naszą wiedzę o Powiślu lubelskim. 

W numerze 257 z 26 września 1847 r. 

znanego poświęconego miastu dziennika 

„Kurjer Warszawski” możemy znaleźć 

ogłoszenie  handlowe dotyczące Kępy 

Choteckiej. Wszystkie numery „Kurjera 

Warszawskiego” są dostępne w Internecie. 

Anons pojawił się w identycznej formie 

parę razy. Informował o sprzedaży mło-

dych drzewek owocowych. Sprzedającym 

był Aleksander Jezierski wójt Kępy Cho-

teckiej. 

„Aleksander de Prus Jezierski” 

(chyba więc nie należy go łączyć z Jezier-

skimi żyjącymi ówcześnie w Machowie) 

urodził się ok. 1812 roku. W 1849 ożenił 

się w Wilkowie z Marianną (ur. 1831) 

córką Feliksa Misztaka i Heleny z Licho-

tów włościan z Kępy Choteckiej. Jezierscy 

zamieszkali na Kępie Choteckiej. Tu ro-

dziły się im dzieci: Paweł (zmarł po roku 

w 1853), Lucyna (ur. 1855) rodzicami 

chrzestnymi byli: „ksiądz Józef de Andry-

kowicz Błażowski” i „W
na 

Eleonora Ko-

perska Prezesowa z Warszawy” a przy 

chrzcie obecni byli: „W
ny

 Ludwik Wydry-

chiewicz Dziedzic Dóbr Szczekarkowa i 

Józef Bujalski ekonom folwarku szczekar-

kowskiego”. W 1856 roku rodzicami 

chrzestnymi kolejnego dziecka Eufrozyny 

zostali włościanie spokrewnieni z rodziną 

Misztaków: Tomasz Turski (lat 50) i Le-

ontyna Oczkowska a asystował im Jan 

Kaślikowski (lat 66) z Kępy Choteckiej. 

Następne dziecko Aleksandra i Marianny 

to Zofia urodzona w 1858 roku. Jej rodzi-

cami chrzestnymi zostali: „W
ny

 Xawery 

Marcinkowski dziedzic Woli Pawłowskiej 

i W
na

 Zofia Szczepanowska z Kaliszan”. 

Przy chrzcie obecni byli także Łukasz 

Stępień (lat 50) i Jan Wronikowski (lat 35) 

obaj z Kępy Choteckiej. Kolejne dziecko 

Petronela urodziła się w 1859 roku (zmar-

ła po 3 miesiącach), rodzicami chrzestny-

mi byli: Dominik Rybak i Agata Turska a 

asystowali: Wincenty Dziwiszek (lat 30) i 

Łukasz Stępień. Ostatnim dzieckiem Alek-

sandra i Marianny zapisanym w księgach 

parafialnych Wilkowa był urodzony w 

1860 roku Paweł, rodzicami chrzestnymi 



____________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(64), październik-listopad 2015 _______________________ 

20 

 

zostali Karol Pacek ekonom Wrzelowa i 

Salomea Barzycka żona „Pisarza Lądowe-

go z Maydanów”. Asystowali: Łukasz 

Stępień i Jan Okoń (lat 38). 

Przez wszystkie te lata 1852-1860 

Aleksander Jezierski występuje jako wójt 

Kępy Choteckiej. Mieszkał na Kępie i 

miał – jak widać – ze względu na żonę, 

bliskie stosunki z włościanami z Kępy. 

Kępa tak jak Zastów Karczmiski słynęła 

już wówczas z uprawy sadów. Flisacy z 

Powiśla sprzedawali w Warszawie prze-

wożone galarami owoce, jabłka, gruszki i 

śliwki (wożone w beczkach).  Z ogłosze-

nia w „Kurjerze Warszawskim” możemy 

się dowiedzieć, że sprzedawano także 

sadzonki. Jezierski na pewno korzystał z 

doświadczeń sąsiadów. Produkując tak 

wcześnie, przed połową XIX wieku, sa-

dzonki staje się jedną z ważniejszych 

postacji powiślańskiego sadownictwa i 

jego działalność zasługuje na bliższe zba-

danie. Mieszkańcy Chotczy ze względu na 

ich wczesne oczynszowanie (na początku 

wieku) stali się – znowu podobnie jak 

mieszkańcy Zastowa, dawnej wsi królew-

skiej a potem starostwa kazimierskiego – 

pionierami uprawy sadów na Powiślu 

(zob. relacje Edmunda Jankowskiego 

„Powiśle Lubelskie: nr 1 i 3 z 2006 r.). 

Warto dodać, że cena za jedną 

sadzonkę  2,5 złotego (z dostawą) to w 

tamtym czasie mniej więcej dniówka nie-

wykwalifikowanego robotnika. 

W „Kurjerze Warszawskim” 

znajdujemy wiele innych interesujących 

nas informacji, np. codziennie podawana 

pogoda a przede wszystkim stan wody na 

Wiśle. Informacja o wyskości wód często 

była uzupełniana notkami o możliwo-

ściach spławu i żeglugi po rzece. To po-

zwala lepiej zrozumieć charakter pracy 

flisaków Powiśla lubelskiego. 
 

Wojciech Włodarczyk 

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

Most w Kamieniu otwarty! 
 

17 października 2015 roku, w sobotę, otwarto wreszcie most w Kamieniu. Punktualnie o godz. 15,00 mieszkańcy obu brze-

gów spotkali się na środku mostu i otwierając szampana oraz odpalając fajerwerki zainaugurowali stała przeprawę – teraz już także 

dla samochodów (przez pięć miesięcy był dostępny dla pieszych i rowerzystów). Przewidywane na ten dzień oficjalne otwarcie zosta-

ło przełożone na inny termin. Argumentowano to zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i obawą, aby moment otwarcia nie 

został wykorzystany w kampanii wyborczej kandydatów. 

O moście w Kamieniu, jego historii i związanych z nim szansach dla Powiśla lubelskiego pisaliśmy w „Powiślu Lubelskim” 

nr 5-2010, 1-2013, 4-2014, 3-2015. 

Redakcja 
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