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* Errata i zmiana redaktora „PL” 

 

Zbliża się 1 listopada, czas szczególnej pamięci. Z jednej strony, na przykład, pamięci o kapitanie Mikołaju 

Komarewiczu, którego symboliczny grób z okolicznościową tablicą (na fotografii powyżej) został właśnie odsłonięty na 

wilkowskim cmentarzu i o czym informujemy obszernie poniżej, ale z drugiej – także pamięci o bezimiennych i 

ubogich, niezaznaczających się niczym w życiu publicznym. Bieda, choroby, ciężar starości i samotności były, są i będą 

udziałem naszego życia. Czy warte są wspomnienia?  

Dziś ubóstwo wydaje się czymś wstydliwym. Nowoczesność nakazuje nam być bogatym nawet ponad własne 

potrzeby a szczególnie ponad zasoby bliźnich. Celem naszej pracy mają być pieniądze. Bogactwo stało się głównym 

kryterium oceny, kryterium rozstrzygającym, pozycjonuje nas w jakże przecież fałszywej hierarchii wartości. Dawniej 

ubóstwo było stałym (należałoby dodać „niestety stałym”) elementem życia społecznego, ale było też czymś więcej. 

Było ważnym elementem porządku kulturowego, naznaczone stygmatem odrębności, otoczone aurą powagi a może 

nawet i dumy, którą niesie każda zasadna troska. Bo ubóstwo było wedle wskazania Chrystusa wstydem dla bogaczy. 

„Błogosławieni ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże” (Łk 6,20).  

Walczymy z niedostatkiem i dobrze, że z nim walczymy. Nie ma dziś dziadów, przybyszów „niewiadomego 

imienia i przezwiska”, ale czy przez to jesteśmy rzeczywiście bogatsi? O jaki rodzaj bogactwa chodzi? Modernizacja 

biorąc na cel biedę, wygnała też z niej jej duchowy sens, sprowadziła do prostackiej formuły przeciwieństwa fortuny. Co 

tak naprawdę upokarza? Bieda czy uwłaczająca, bo upraszczająca opozycja z bogactwem i związana z ostentacyjnym 

bogactwem nowa skala narzucanych nam wartości. Tak jak „królestwo” ma wiele wymiarów, tak samo należy dostrzec 

je w ubóstwie. 

Wojciech Włodarczyk 
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Odsłonięcie tablicy na symbolicznym grobie 

kapitana Mikołaja Komarewicza, 

pierwszego komendanta AK na Powiślu lubelskim 
 

W niedzielę 15 września b.r. na 

cmentarzu w Wilkowie odsłonięto pomnik,  

upamiętniający Mikołaja Komarewicza. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12,00 

Mszą św. w kościele parafialnym. Nabo-

żeństwo koncelebrowali dziekan dekanatu 

Puławy Południe ks. prałat Tomasz Lew-

niewski z Kazimierza Dolnego, proboszcz 

parafii Wilków ks. kanonik Zbigniew 

Szumiło i ks. kanonik Jan Mazur. Kazanie 

nawiązujące do miłości małej ojczyzny i 

poświęcenia dlań życia wygłosił ks. prałat 

Lewniewski. W prezbiterium świątyni 

stanęły poczty sztandarowe Wojska Pol-

skiego, kombatantów z Bełżyc i z Wąwol-

nicy, Ochotniczych Straży Pożarnych z 

Wilkowa i Wólki Polanowskiej oraz ze 

szkół z Rogowa i Łazisk. 

Po Mszy św. uformował się po-

chód na miejscowy cmentarz z udziałem 

Kompanii Honorowej i orkiestry wojsko-

wej Brygady Wielonarodowej z Lublina, 

pocztów sztandarowych, zaproszonych 

gości i mieszkańców Powiśla. Główne 

uroczystości odbyły się przy głównej alei 

cmentarza wilkowskiego przy symbolicz-

nym grobie kapitana Komarewicza. Na 

wstępie prowadzący spotkanie prezes RTP 

Wojciech Włodarczyk przywitał zebranych 

gości, między innymi: pana Tadeusza 

Stankiewicza z Limanówka, syn Stanisła-

wa Stankiewicza „Sośniaka”, kwatermi-

strza podobwodu „C”; pana Tomasza Wa-

lusińskiego z Warszawy, syna Agenora 

Walusińskiego „Kieła”, następcy kpt. Ko-

marewicza; panią Małgorzatę Gierczak-

Zdunek, córkę Tadeusza Gierczaka „Sza-

raka”, autora wspomnień W podobwodzie 

C Armii Krajowej; ppłk Wojciecha Łęc-

kiego z Departamentu Wychowania i Pro-

mocji Obronności; senatora Stanisława 

Gogacza; pana Andrzeja Rozwoda wice-

przewodniczącego Rady Powiatu Opole 

Lubelskie; pana Grzegorza Teresińskiego 

wójta gminy Wilków; pana Cezarego Ku-

sia przewodniczącego Rady Gminy Wil-

ków; pana Piotra Szczuckiego zastępcę 

burmistrza Opola Lubelskiego; pana in-

spektora Ryszarda Szklarza komendanta 

powiatowego Policji w Opolu Lubelskim; 

pana Edwarda Rudnickiego sekretarza 

Gminy Karczmiska. 

 Następnie ppłk Wojciech Łęski, 

przedstawiciel Ministra Obrony Narodo-

wej odczytał list od Ministra: 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Sekretarz Stanu 
 

Prezes Regionalnego Towarzy-

stwa Powiślan w Wilkowie nad Wisłą 

Pan prof. dr hab. Wojciech Wło-

darczyk 
 

Szanowny Panie Prezesie, 

 W imieniu Ministra Obrony Na-

rodowej serdecznie dziękuję za zaproszenie 

do udziału w uroczystych obchodach 70. 

Rocznicy śmierci kpt. Mikołaja Komarewi-

cza. 

 Gromadząc się dziś w Wilkowie 

nad Wisłą, przy symbolicznym grobie z 

tablica pamiątkową poświęconą kpt. Miko-

łajowi Komarewiczowi – obrońcy Warsza-

wy w czasie wojny polsko-bolszewickiej i 

obrońcy granic II Rzeczypospolitej w cza-

sie kampanii wrześniowej 1939 r. 

 Stajemy do apelu, by wspólnie 

oddać cześć i przywołać w naszej pamięci 

pierwszego komendanta Podobwodu C 

Puławskiego Obwodu Związku Walki 

Zbrojnej i Armii Krajowej oraz wszystkich 

polskich żołnierzy, którzy swym czynem, 

nieugiętą wolą walki i najwyższym poświę-

ceniem dali świadectwo głębokiego umiło-

wania Ojczyzny. Ofiara ich krwi i życia nie 

była daremna. Ich postaci i bohaterskie 

czyny utrwalone w historii i naszej świa-

domości są dla nas godnym przykładem do 

naśladowania. Dziś w pełni możemy reali-

zować przesłanie zawierające się w haśle 

„Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

 Szanowny panie profesorze, ser-

decznie dziękuje członkom Regionalnego  

Towarzystwa Powiślan w Wilkowie nad 

Wisłą i lokalnej społeczności za kultywo-

wanie tradycji oręża polskiego oraz poka-

zywanie potomnym historii naszych Ojców 

i Dziadów. Dla wszystkich uczestniczących 

w dzisiejszym wydarzeniu z pewnością jest 

to niepowtarzalna lekcja historii i miłości 

Ojczyzny, wzmacniająca poczucie dumy 

narodowej i tożsamości obywatelskiej.  

 Wszystkim organizatorom i 

uczestnikom uroczystości upamiętniającej 

kpt. Mikołaja Komarewicza, życzę dobrego 

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w 

życiu osobistym i zawodowym. 

 Z poważaniem 

 Czesław Mroczek 

 

 Warszawa, 15 września 2013 r. 

 Po odczytaniu listu Władysław 

Mądzik, członek Zarządu RTP i inicjator 

budowy grobu kapitana Mikołaja Koma-

rewicza, przedstawił jego życiorys i razem 

z Tadeuszem Stankiewiczem odsłonił 

tablicę na grobie kapitana. Następnie 

ksiądz kanonik Zbigniew Szumiło poświę-

cił symboliczny grób. Po poświęceniu 

został odczytany Apel Pamięci (wstępną 

wersję apelu opracował Władysław Mą-

dzik, po dokonaniu korekt, treść Apelu 

Pamięci w dniu 9 września 2013 r. za-

twierdził do służbowego wykorzystania 

Dyrektor Departamentu Wychowania i 

Promocji Obronności MON płk Jerzy 

Gutowski): 
 

 

 

KOMBATANCI I WETERANI 

WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 

RZECZYPOSPOLITEJ!  

MIESZKAŃCY GMINY WIL-

KÓW I POWIŚLA LUBEL-

SKIEGO! 

ŻOŁNIERZE WOJSKA POL-

SKIEGO! 

RODACY! 

Stajemy dziś do apelu w Wilko-

wie nad Wisłą, aby w 70-rocznicę śmierci 

kapitana Mikołaja Komarewicza oraz 74-

rocznicę niemieckiej i sowieckiej agresji 

na Polskę  przywołać pamięć bohaterów, 

którzy podczas  II wojny światowej oddali 

życie za Ojczyznę. 

Wołam żołnierzy znad Warty i 

Bzury, z Westerplatte i Helu, spod Mławy 

i z Borów Tucholskich, spod Tomaszowa 

Lubelskiego i Kocka, ułanów spod Krojant 

i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i 

Twierdzy Modlin. 

Przywołuję żołnierzy 83 Pułku 

Strzelców Poleskich z Kobrynia, walczą-

cych w rejonie Wielunia, Parzymiech, 

Jeżowa, Żyrardowa, Warszawy i Modlina. 

STAŃCIE DO APELU! 

CHWAŁA BOHATEROM! 

Wzywam mieszkańców i obroń-

ców Kresów Wschodnich Rzeczypospoli-

tej zaatakowanych przez sowieckiego 

agresora, poległych na strażnicach gra-

nicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, 

obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, 

Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod 

Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytycz-

na. 

 



________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 5(55), październik 2013 ___________________________ 

3 

 

STAŃCIE DO APELU! 

CHWAŁA BOHATEROM! 

Wołam pomordowanych żołnie-

rzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony 

Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Pań-

stwowej, Straży Więziennej i Straży Gra-

nicznej oraz innych organów Państwa 

Polskiego pochowanych na Polskich 

Cmentarzach Wojennych w Katyniu, 

Charkowie, Miednoje i Bykowni oraz w 

innych nieznanych dotąd miejscach na 

„nieludzkiej ziemi”. 

Wzywam zamordowanych przez 

sowieckich oprawców: majora Adama 

Sołtana z Polanówki i porucznika Stani-

sława Kołodziejczyka z Kępy Choteckiej. 

STAŃCIE DO APELU! 

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃ-

SKĄ! 

Przywołuję lotników polskich – 

rycerzy spod znaku biało-czerwonej sza-

chownicy, którzy z największym poświę-

ceniem stanęli do nierównej walki z hitle-

rowską Luftwaffe. 

Wołam dzielnych żołnierzy z pol-

skich dywizjonów lotniczych walczących 

nad Anglią, Francją, Holandią, Belgią, 

Niemcami i w Północnej Afryce. 

Wzywam Ciebie, sierżancie Hen-

ryku Plis z Wilkowa – strzelcu-

radiotelegrafisto z 304 Dywizjonu Bom-

bowego. 

STAŃCIE O APELU! 

CHWAŁA BOHATEROM! 

Przywołuję twórców, przywód-

ców i żołnierzy wszystkich formacji Pod-

ziemnego Państwa Polskiego, które stwo-

rzyli Polacy, jako jedyny naród w Europie, 

udowadniając światu, że „Jeszcze Polska 

nie zginęła”. 

Wzywam porucznika Mieczysła-

wa Kaczora ps. „Rózga” i „Sęp” z Rogowa 

i Jana Edwarda  Łukasika ps. „Stalowy” z 

Rogowa. 

STAŃCIE DO APELU! 

CHWAŁA BOHATEROM! 

Przywołuję żołnierzy wszystkich 

formacji Podziemnego Państwa Polskiego, 

którzy swym czynem zaświadczyli umiło-

wanie wolności i suwerenności, a ich krew 

zrosiła pola partyzanckich bitew na tere-

nach Rzeczypospolitej. 

Przybądźcie do nas: Jerzy Janie 

Buczkowski z Zagłoby, Bolesławie Makoś 

z Wrzelowa,  Aleksandrze Wojciechowski 

z Wrzelowa, Mieczysławie Popiołek ps. 

„Milczek” z Karczmisk, Janie Rybicki z 

Wólki Polanowskiej i Marianie Wójcikie-

wicz ps. „Żbik” z Kazimierza Dolnego. 

STAŃCIE DO APELU! 

CHWAŁA BOHATEROM! 

Ciebie wzywam, kapitanie Miko-

łaju Komarewiczu, obrońco Warszawy w 

czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 

roku, bohaterze walk we wrześniu 1939 

roku, pierwszy Komendancie Podobwodu 

„C” Puławskiego Obwodu Związku Walki 

Zbrojnej i Armii Krajowej. 

STAŃCIE DO APELU! 

CHWAŁA BOHATEROM! 

Wołam członków polskiego po-

wojennego podziemia niepodległościowe-

go, walczących z terrorem komunistycz-

nym, którzy dla realizacji marzenia o wol-

nej i sprawiedliwej Polsce oddali swoje 

życie. 

Przybądźcie do nas: Aleksandrze 

Włodarczyku z Dobrego, Władysławie 

Wojtaliku z Dobrego, Stanisławie Skorku z 

Zakrzowa, Kazimierzu Czaplo ze Szcze-

karkowa, Józefie Biniendo z Rybaków, 

Janie Kośnicu z Majdan, Bolesławie Ko-

zieł z Lubomirki, Adolfie Dacka z Zagród i 

leśniczy-kwatermistrzu Armii Krajowej 

Stanisławie Stankiewiczu z Niedźwiady 

Dużej. 

STAŃCIE DO APELU! 

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃ-

SKĄ! 

Przywołuję ofiary wszystkich eg-

zekucji i zbrodni dokonanych przez oku-

pantów niemieckich na terenie Powiśla 

Lubelskiego w miejscowościach: Wrze-

lów, Braciejowice, Zakrzów, Las Dębowy, 

Machów, Dobre, Wilków, Rogów, Zastów 

Polanowski i Zastów Karczmiski. 

STAŃCIE DO APELU! 

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃ-

SKĄ! 

Do Was zwracam się potomni! 

Niech młode pokolenia ucząc się ojczys-

tych dziejów, będą dumne z bohaterów 

poległych za Ojczyznę, niech czerpią z Ich 

postawy natchnienie do pracy dla Rzeczy-

pospolitej. Ich postacie i bohaterskie czyny 

utrwalone w historii i naszej świadomości, 

są dla nas przykładem miłości do Polski. 

Ofiara Ich krwi i życia nie była 

daremna. Dziś w pełni możemy realizować 

ich testament, zawierający się w haśle 

„Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

CHWAŁA BOHATEROM! 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 
 

Po odczytaniu Apelu Kompania z 

Brygady Wielonarodowej z Lublina oddała 

salwę honorową. Następnie aktor scen 

warszawskich Maciej Rayzacher zadekla-

mował dwa wiersze poświęcone żołnie-

rzom AK i polskim Kresom. Na zakończe-

nie uroczystości złożono na grobie wieńce 

i wiązanki kwiatów. 

Po uroczystości na cmentarzu 

wilkowskim wszyscy zostali zaproszeni do 

gimnazjum na poczęstunek ufundowany 

przez Urząd Gminy Wilków. 

O uroczystościach napisała w 

„Niedzieli lubelskiej” pani Urszula Bugle-

wicz (nr 40 z 6 października) a obszerny 

fotoreportaż można znaleźć na stronie 

internetowej MON. 
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Uroczystość odsłonięcia tablicy 

na symbolicznym grobie kapitana Mikołaja 

Komarewicza zaangażowała bardzo wielu 

członków i sympatyków Regionalnego 

Towarzystwa Powiślan. Uroczystości te 

traktujemy jako wyraz chętnej współpracy 

lokalnej społeczności dla podtrzymania 

pamięci o lokalnych bojownikach walk o 

niepodległość Polski i jako wyraz szcze-

gólnej więzi łączącej nas wszystkich.  

Dziękujemy gościom honoro-

wym: panu Tadeuszowi Stankiewiczowi, 

panu Tomaszowi Walusińskiemu i pani 

Małgorzacie Gierczak-Zdunek oraz kom-

batantom, a szczególnie panu Wojciechowi 

Tudrujowi, bratankowi Edmunda Tudruja 

(por. Edmund Tudruj został stracony 7 

marca 1949 r. razem z sześcioma towarzy-

szami walki: majorem Hieronimem Deku-

towskim, Romanem Grońskim, Stanisła-

wem Łukasikiem, Jerzym Miatkowskim, 

Tadeuszem Pelakiem i Arkadiuszem Wasi-

lewskim w więzieniu mokotowskim przy 

ul. Rakowieckiej w Warszawie. Jego 

zwłoki zostały przez organa bezpieczeń-

stwa publicznego potajemnie pogrzebane 

prawdopodobnie na tzw. „Łączce” na 

Cmentarzu Wojskowym na Powązkach) za 

uświetnienie swoją obecnością tychże 

obchodów. 

Szczególnie dziękujemy za pomoc 

w organizacji uroczystości ludziom, bez 

których nie doszłaby ona do skutku:  

panu Tomaszowi Witczakowi z 

Machowa za wielkie zaangażowanie i trud 

włożony w wykonanie grobu symbolicz-

nego z tablicą pamiątkową,  

księżom: proboszczowi wilkow-

skiemu, księdzu kanonikowi Zbigniewowi 

Szumiło za wsparcie obchodów i wypoży-

czenie nagłośnienia, dziekanowi księdzu 

prałatowi Tomaszowi Lewniewskiemu z 

Kazimierza za wygłoszoną homilię i księ-

dzu kanonikowi Janowi Mazurowi za kon-

celebrę, 

Kompanii Honorowej i orkiestrze 

wojskowej z Brygady Wielonarodowej z 

Lublina za asystę podczas Mszy św., 

przemarszu i Apelu Pamięci, 

panu Maciejowi Rayzacherowi z 

Warszawy za przyjęcie zaproszenia i wy-

głoszenie okolicznościowej deklamacji,  

państwu Teresie i Czesławowi 

Kaniom ze Szczekarkowa za użyczenie 

autokaru  do przywiezienia i odwiezienia 

orkiestry i kompanii honorowej z Lublina,  

panu Jackowi Kaślikowskiemu ze 

Szczekarkowa za przywiezienie i odwie-

zienie orkiestry i kompanii honorowej z 

Lublina,  

panu Kazimierzowi Walencikowi 

z Poniatowej za przekazanie oryginalnego 

orzełka wojskowego, otrzymanego przed 

laty od partyzanta AK z podobwodu „C” – 

orzełek został umieszczony na symbolicz-

nym grobie kapitana Mikołaja Komarewi-

cza, 

panu Robertowi Zarębie z Kołbie-

li za przywiezienie z Limanówka do Wil-

kowa gościa honorowego, pana Tadeusza 

Stankiewicza, 

panu organiście Krzysztofowi Bo-

rowcowi za obsługę nagłośnienia za cmen-

tarzu, 

Grupie Rekonstrukcyjnej 15 PP 

AK z Puław za uczestnictwo  i pełnienie 

warty przy grobie kapitana Komarewicza, 

wszystkim pocztom sztandaro-

wym (Stowarzyszenia Żolnierzy AK i 

WiN im. cc Hieronima Dekutowskiego z 

Bełżyc, Związku Kombatantów RP i b. 

więźniów politycznych z Wąwolnicy, 

Poniatowej, Gimnazjum z Łazisk i szkoły 

z Rogowa, OSP z Wólka Polanowskiej i 

OSP z Wilkowa),  

fotoreporterom: Małgorzacie Wa-

lusińskiej z Warszawy, Jarosławowi Cu-

chowi z Warszawy i Januszowi Ogińskie-

mu z Niska za wykonanie zdjęć, które 

zamieściliśmy na stronie internetowej 

Wojska Polskiego, 

Urzędowi Gminy Wilków za sfi-

nansowanie poczęstunku, a Dworkowi 

„Przepiórka” – za jego przygotowanie, 

panu Lechowi Łyjakowi dyrekto-

rowi gimnazjum w Wilkowie za udostęp-

nienie sal na poczęstunek, 

młodzieży z Gimnazjum w Wil-

kowie: Agacie Drąg, Karolinie Figurze, 

Danielowi Skorkowi, Wioletcie Boroch, 

Angelice Drąg, Natalii Drąg, Ewelinie 

Kramek, Martynie Kuś, Żanecie Łukasik, 

Katarzynie Malon, Dominice Szkutnik i 

Indze Wicha, 

nauczycielkom z Wilkowa: Be-

acie Pietroń, Joannie Rządkowskiej i Renie 

Wicha oraz pani Zofii Falentowej, 

członkom RTP: Ewie Janickiej, 

Krystynie Lasocie i Wiesławowi Chrza-

nowskiemu, 

Starostwu Opolskiemu, Urzędowi 

Gminy Łaziska, Fundacji Niepodległości z 

Lublina a szczególnie prezesowi Przemy-

sławowi Omieczyńskiemu, senatorowi 

Stanisławowi Gogaczowi, Józefowi Janowi 

Borochowi z Jaworców koło Karczmisk 

oraz państwu Ewie i Stanisławowi Paw-

łowskim z firmy PAWTRANS z Poniato-

wej za wsparcie finansowe naszej uroczy-

stości. 

Jeśli kogoś pominęliśmy to prze-

praszamy i dziękujemy podwójnie! Dzię-

kujemy wszystkim za udział w uroczysto-

ściach. 

Wojciech Włodarczyk 

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

Dziad przychodzien 
niewiadomego imienia i przezwiska… 

 

Nowy Papież Franciszek (jest 

oczywisty powód aby wspomnieć tu no-

wego biskupa Rzymu, bo przecież gimna-

zjum w Wilkowie ma imię Ojca Świętego 

błogosławionego Jana Pawła II, a szkoła 

podstawowa w Rogowie – św. Franciszka) 

zwraca uwagę wyborem swojego imienia i 

doświadczeniem ubóstwa w rodzinnej 

Argentynie, na problem biedy i wyklucze-

nia z powodu niedostatku i anonimowości. 

Bieda jest również udziałem dzisiejszej 

Polski, zwłaszcza prowincji. W realizowa-

nym przez nas regionalnym przesłaniu aby 

zajmować się nie tylko bohaterami ale 

codziennością z jej najdotkliwszymi bo-

lączkami, nie możemy pominąć i tego 

„marginesu”. Niegdyś dziad-żebrak margi-

nesem jednak nie był. I to nie tylko ze 

względu na powszechność tego zjawiska. 

 Analiza księgi zmarłych w Opolu 

Lubelskim (obejmuje ona tylko kilka wio-

sek Powiśla, pamiętajmy jednak, że wów-

czas większość Powiśla należała do mająt-

ku opolskiego; do księgi możemy zajrzeć 

przez stronę internetową „FamilySe-

arch.org”) od listopada 1811 roku do 

stycznia 1823 przekazuje ciekawe infor-

macje. W ciągu 11 lat na około półtora 

tysiąca odnotowanych wówczas zgonów 

znajdujemy aż 43 adnotacje o śmierci 

żebraków/żebraczek, dziadów, dziadowin, 

ubogich czy bab. To prawie 3% zmarłych. 

Podobne zapisy można pewnie znaleźć w 

księgach parafialnych Wilkowa. Więk-

szość zejść miała miejsce w Opolu (16), 

Dębinie (4), „Głusku dużym” (3), Skoko-

wie (3), Zagrodach (3), Niedźwiadzie (3), 

Łaziskach (2). Wrzelowie (2) i po jednym 

w: Brzozowej, Lubomirce, Trzebieszy, 

Wolicy, „Maydanach”, Rybakach oraz 

Woli Rudzkiej. Zwraca uwagę „rozprosze-

nie” miejsc pobytu tej grupy biedaków. 

Nawet w jednej miejscowości ich zgony 

odnotowywane są pod różnymi numerami 

domów. Zapewne znajdowali tam dla sie-

http://pl.wikipedia.org/wiki/7_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1949
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Dekutowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Dekutowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Gro%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%81ukasik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%81ukasik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Miatkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Pelak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arkadiusz_Wasilewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arkadiusz_Wasilewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Areszt_%C5%9Aledczy_Warszawa-Mokot%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwatera_na_%C5%81%C4%85czce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Wojskowy_na_Pow%C4%85zkach
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bie schronienie, chociaż można znaleźć i 

taki wpis z 21 marca 1815 r. ze Skokowa 

nr 12: „Umarła Baba niewiadomego prze-

zwiska i imienia chodząca po kweście 

znaleziona w pustkach”. 

 

 
 

 Zapisy z opolskiej księgi zmar-

łych z lat 1811-1823 mówią też o we-

wnętrznym zróżnicowaniu grupy żebra-

czej. Większość to samotni i wiekowi, 

umierali „na starość” (bogactwo „medycz-

nych” określeń przyczyn zgonu w tamtych 

czasach warte byłoby osobnego artykułu). 

Ale byli też ubodzy stosunkowo młodzi: 

„Magdalena niewiadomego przezwiska 

maiąca około lat 30, przechodnia” (15 

stycznia 1814, Wrzelów); „Umarła kobieta 

niewiadomego nazwiska i przezwiska, 

przychodnia około lat 24 maiąca, uboga” 

(25 stycznia 1814, Opole); „Błażej Stani-

sławek, dziad przychodzen” lat 35, umarł 

na paraliż i dopisano: „żebrak, przycho-

dzen z Godowa” – w tym wypadku odno-

towano wyjątkowo – jest tylko jeszcze 

drugi taki przypadek – imiona rodziców 

zmarłego (10 lipca 1818, Opole nr 27); 

„Dziad przychodzien niewiadomego imie-

nia i przezwiska mający około lat 30” (13 

maja 1812, Opole); „Jadwiga Stachnicka, 

żebraczka” zmarła „na łamanie kości” w 

wieku lat 30 (20 listopada 1812, Opole); 

„Tomasz Piłat, żebrak” zmarł w wieku lat 

26 „na suchoty” (18 listopada 1812, Lu-

bomirka). Zapisano tylko jeden przypadek 

skrajnej nędzy: „Mateusz Dziad przycho-

dzien niewiadomego przezwiska i zkąd 

rodu” zmarł w wieku lat 60 „z głodu” (14 

kwietnia 1812, Brzozowa nr 1). W nędzę 

wpychały ich starość, samotność (wiele 

jest wdów) i kalectwo: „Jan żebrak przy-

chodzien niewiadomego przezwiska” 

umarł na „nerwową gorączkę” w wieku lat 

40 i dopisano: „dziad ubogi, kaleka na 

nogi” (25 marca 1818, Wolica nr 6); „ka-

leka uboga” Agnieszka Stępniewska, 

wdowa, lat 70 umarła „na starość” (27 

marca 1818, Głusko duże nr 27). 

 Wśród zmarłej biedoty dominują 

zgony w czasie „głodnego” przednówka i 

zimowych mrozów. 
 

 
 

Żebrak, rysunek Jana Piotra Norblina z 1794 r. 

Norblin znał Opole i sporządził wiele rysunków 

ukazujących ówczesne typy społeczne Powiśla 

lubelskiego 
 

 Żebracy dzielili się generalnie na 

dwie grupy. Jedni znajdowali schronienie 

w szpitalach dla ubogich i – jak widać z 

zapisów – okazjonalnie rezydowali, bądź 

tylko znajdowali tam miejsce śmierci, u 

dobrych ludzi we wsiach i częściej w mia-

steczkach. Mówiło się o nich często „swój 

dziad”. Przy parafiach od wieków były 

specjalne szpitale dla ubogich a właściwie 

przytułki, w których mogli dożyć swych 

dni. Dziad szpitalny to wiejska i małomia-

steczkowa biedota, chorzy, starcy bez 

rodziny, którzy nie mieli się gdzie podziać 

i brakło im sił aby pracować. Mieli obo-

wiązek pomagania w kościele. Ciężkie 

warunki życia zmuszały jednak owych 

pensjonariuszy szpitalnych do chwytania 

się dorywczych prac pomocniczych u 

gospodarzy lub do żebractwa. Zbierali 

jałmużnę przed kościołem lub chodząc po 

„po kweście” po okolicy. Byli wynajmo-

wani do siedzenia przy zmarłym. 

O takim szpitalu dla ubogich w 

Wilkowie, funkcjonującym do II wojny 

światowej, pisał Janusz Ogiński w nume-

rze 1 „Powiśla Lubelskiego” z 2003 roku. 

W przykościelnym wilkowskim szpitalu 

(mieścił się w osobnej chałupie naprze-

ciwko kościoła) było zapewnione cało-

roczne utrzymanie dla 5 pensjonariuszy. 

Pod koniec XIX wieku nazywano go „dom 

schronienia dla ubogich”. Dziady i babki 

szpitalne występują czasami w aktach jako 

rodzice chrzestni. Uważano, że taki rodzic 

zapewniał pomyślność nowonarodzonemu. 

Ale było też tak, że biedniejsi wieśniacy 

brali na chrzestnych tych, którzy byli pod 

ręką, a więc na przykład dziadów szpital-

nych. W czasie Zaduszek czy przyciągają-

cych tłumy uroczystości odpustowych, 

schodzących zewsząd dziadów umieszcza-

no na nocleg w takim właśnie szpitalu, 

albo w „Powiślaku” lub nawet w chłop-

skich chatach. Szpitale podobne do wil-

kowskiego znajdowały się także w Opolu, 

Kazimierzu Dolnym, Karczmiskach czy w 

Piotrawinie. Zarządzał nimi miejscowy 

proboszcz. 

Społeczności żydowskie miały 

swój własny system opieki nad ubogimi i 

niedołężnymi. Chorych trzymano w 

karczmach, które na terenie Powiśla aren-

dowali Żydzi. W książce Krzysztofa Ja-

strzębskiego Opole Lubelskie. Historia 

miasta i powiatu, t. II, s. 291-292, jest taki 

epizod z 20 maja 1742 roku ukazujący 

przewożenie chorych z Opola do karczmy 

w Kamieniu.  
 

 
 

Kobziarz, grafika J.P. Norblina z 1781 r. 
 

 Drugą grupą żebraków były dzia-

dy wędrowne,  „kalwaryjskie”, „podróżne” 

„żebracy-pątnicy”, dawniej nazywani 

„jarmarcznikami” czy „biegunami”. Na 

Powiślu określano ich mianem „dziad 

przychodzien” czyli przychodzący z dale-

ka. Zapis z 2 grudnia 1814 roku z Opola 
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mówi: „Umarł dziad przychodzien z Praw-

na niewiadomego Imienia i przezwiska w 

szpitalu”. Żebracy ciągle poszukiwali 

miejsc uczęszczanych (świątynie, cmenta-

rze, krzyże przydrożne, ale też mosty, 

skrzyżowania dróg), bo tam można było 

mieć nadzieję na datek. To – jak się popu-

larnie mówi – ludzie gościńca: „Józef 

Wuycicki, lat 75, [zmarł] nagle. Dziad 

podróżny z Józefowa” (6 marca 1814, 

Skoków nr 12); „Umarł ubogi od mostu z 

Podgorza powracający słaby do domu iak 

sam mówił że iest z Dzierzkowic dnia 29 

marca w domu Krzysztofa Bełdy. Niewia-

domego pochodzenia” (31 marca 1814, 

Głusko duże).  
 

 
 

Żebracy, rysunek J.P. Norblina z 1794 r. 
 

Żebracy szczególnie upodobali 

sobie odpusty, wędrując od jednego do 

następnego. Modlitwą i śpiewem wspoma-

ganym nierzadko jakimś instrumentem, 

najczęściej lirą korbową czy rzadziej 

kobzą, wypraszali jałmużnę. Urzędowali 

często pod kościołem, chodzili po domach. 

Stanowili barwną i aktywną grupę, która 

odgrywała ważną rolę w życiu wsi. Przy-

nosili nowiny, stanowili osobny, niefor-

malny kanał informacji. Byli też swego 

rodzaju pośrednikami między światem 

żywych i zmarłych. Zarówno zmarłych i 

jak żebraków nazywano czasami dziadami. 

Jednocześnie ze względu na swoją odręb-

ność i odmienność oraz otaczającą ich aurę 

tajemniczości wywoływali żywe zaintere-

sowanie i zróżnicowane reakcje. Wzbudza-

li szacunek i strach, a zarazem byli obiek-

tem ataków oraz plotek. W święta zadusz-

ne siadali obok cmentarzy, dawano im 

pieniądze i jedzenie w zamian za modlitwę 

za zmarłych.  

 

 
 

Dziady, rycina z „Tygodnika Ilustrowanego” 

1868, s. 160 
 

Jak mówi specjalista: żebracy to 

drugi najstarszy zawód świata. Najdaw-

niejsze wzmianki o polskich dziadach 

pochodzą z XVI wieku. Poświęcano im 

nawet specjalne publikacje jak chociażby 

Peregrinacya dziadowska z 1612 roku. O 

ile w stosunku do „bab” znachorek lud 

wiejski był nieco podejrzliwy, to wobec 

dziadów oraz dziadowin był bardziej 

otwarty. Dziad spełniał istotną rolę jeszcze 

przed I wojną światową. Pełno go w przy-

słowiach, „dziad” i „baba” są głównymi 

bohaterami polskich powiedzonek: „Mówił 

dziad do obrazu, obraz jemu ani razu”, 

„Amen, amen, kichła baba chrzanem, a 

dziad ją batogiem: kichaj babo z bogiem”, 

„Dziad jak odżyje, to cię torbą zabije”, 

„Siała baba mak nie wiedziała jak, a dziad 

wiedział nie powiedział, a to było tak”, 

„Ty dziadu kalwaryjski, weź się do robo-

ty”, „Dziad swoje, baba swoje”, „Baba o 

szydle a dziad o powidle”, „Na każdym 

weselu swat, na każdym pogrzebie dziad”, 

„Rozpuszczony jak dziadowski bicz [słu-

żył mu do odpędzania psów]”, „Gdzie 

diabeł nie może, tam babę pośle”, „Raz, 

dwa, trzy, cztery, pięć / sześć, siedem, 

osiem  / szła raz baba z krzywym nosem  / 

a za babą dziad / co on dzisiaj jadł?” Hie-

ronim Łopaciński w „Wiśle” z 1902 r., 

omawiając współorganizowaną przez Ma-

rię Kleniewską lubelską Wystawę Rolni-

czo-Przemysłową potwierdza żywotność 

tej „profesji” nie tylko w przysłowiach. 

Pisał: „Stary lirnik Grabek spod Opola, 

nazywający się „lirakiem” wygrywał czę-

sto [na wystawie] na swojej lirze przeróżne 

melodie ludowe i przyśpiewywał piosen-

ki”. Na wystawę sprowadzili go zapewne 

Kleniewscy. Liry a także kobzy były naj-

częstszymi instrumentami muzycznymi 

dziadów. W umieszczonym w numerze 3 z 

tego roku „Powiśla Lubelskiego” tekście o 

flisie z 1877 roku jest wzmianka o bied-

nym wędrownym góralu-kobziarzu. 
 

 
 

Dziad proszalny przed cmentarzem, obraz 

Romana Kochanowskiego z 1905 r. 
 

Jest też trzecie znaczenia słowa 

„dziad”: dziad kościelny. Nie miało ono 

pejoratywnego oddźwięku, a wprost prze-

ciwnie, bo określano w ten sposób współ-

czesnego kościelnego. Wykonywał do-

kładnie te same funkcje co dzisiaj kościel-

ny, będąc posługaczem a nawet stróżem. 

Czasami też kalikował, jeżeli nie było 

akurat chętnych chłopców. Dziad kościel-

ny był funkcją a nie stanem społecznym. 

W Słowniku języka polskiego Samuela 

Bogusława Lindego z 1807 roku czytamy: 

„Dziad kościelny [to] staruszek, usługi 

kościelne, np. dzwonienia, zamiatania 

kościoła etc., odprawający”. On pierwszy 

zapalał świece w kościele, dbał o czystość 

obejścia, pomagał zakrystianowi. Był rów-

nież gońcem. W XIX-wiecznych księgach 

kościelnych spotkać można rozliczenia 

finansowe proboszcza z organistą i właśnie 

z dziadem. Kościelnym bywał zazwyczaj 

starszy człowiek (chociaż nie zawsze). 

Mówiono też na niego dziadek. W XVIII, 

XIX wieku czasami brano na świadków 

chrztu czy ślubu organistę i dziada ko-

ścielnego, ponieważ zawsze znajdowali się 

w kościele. W księgach kościelnych Wil-

kowa znajdujemy na przykład w 1812 roku 

informację o Łukaszu Rozmarynie, dzia-

dzie kościelnym, który choć „pisać nie 

umie” często jednak, razem z piśmiennym 

organistą, świadkuje przy narodzinach 

dzieci. 
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Literatura: Bohdan Baranowski, 

Ludzie gościńca w XVII-XVIII w., 1986; 

Piotr Grochowski, Dziady. Rzecz o wę-

drownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń 

2009;  Katia Michajłowa, Dziad wędrowny 

w kulturze ludowej Słowian, Wydawnic-

two: Oficyna Naukowa, 2010; Z. Góralski, 

Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie 

przedrozbiorowym, cz. 1, Warszawa-Łódź 

1982, cz. 2 Katalog, Lublin 1999. 

Dla uzupełnienia warto zapoznać 

się z książkami prof. Bohdana Baranow-

skiego: Sprawy obyczajowe w sądownic-

twie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII, 

1955; Życie codzienne wsi między Wartą a 

Pilicą w XIX wieku, 1961; Kultura ludowa 

XVII i XVIII wieku na ziemiach Polski 

środkowej, 1971; Życie codzienne małego 

miasteczka w XVII i XVIII wieku, 1975. 

 

Wojciech Włodarczyk 

 

 
 

Dziad-lirnik z lirą korbową, obraz  Kazimierza Pochwalskiego z 1885 r. O takim lirniku spod Opola wspomina Hieronim Łopaciński. 

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

Lekarze na Powiślu lubelskim w XIX wieku 
 

Lekarz Danielewicz, ojciec Kon-

stantego (pisaliśmy o nim w numerze 3(53) 

„PL” z tego roku), nie znalazł się w Słow-

niku lekarzy polskich XIX wieku, pięcioto-

mowym dziele autorstwa Piotra Szarejki. 

Danielewicz działał w Opolu Lubelskim 

ok. 1820 roku. Ale w tomach tych znalazły 

się inni lekarze, którzy najpewniej nieśli 

pomoc chorym na Powiślu. Chronologicz-

nie ich zestawiając, otrzymujemy następu-

jącą listę: 

Tomasz Ludwik Kitowski (1810-

1876) był lekarzem w Kazimierzu Dolnym 

od około 1842 do 1847 roku. 

 Władysław Ciepielewski (ur. ok. 

1820). 3 stycznia 1846 roku zwolnił się na 

własne życzenie ze stanowiska lekarza 

miejskiego w Ciechanowie i 30 grudnia 

1846 roku objął stanowisko w Kazimierzu 

Dolnym. W 1848 roku był tam lekarzem 

wolno praktykującym i otrzymał polecenie 

zwalczania epidemii cholery w promieniu 

3 mil od Kazimierza. W tym samym roku 

nagrodzono go za szczepienia ochronne. 4 

listopada 1850 opuścił Kazimierz Dolny. 

Ignacy Kostewicz (zmarł po 1869 

roku) był lekarzem w Opolu Lubelskim w 

latach 1847-1854. 

Gustaw Aleksandrowicz (1834-

1905) od ok. 1860 do 1863 był lekarzem 

miejskim w Kazimierzu Dolnym. 

Adam Śniadowski (1839-1867), 

chirurg, podczas Powstania Styczniowego 

http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/publikacje/122-dziady-rzecz-o-wdrownych-ebrakach-i-ich-pieniach.html
http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/publikacje/122-dziady-rzecz-o-wdrownych-ebrakach-i-ich-pieniach.html
http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/publikacje/122-dziady-rzecz-o-wdrownych-ebrakach-i-ich-pieniach.html
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pracował w szpitalach w Kraśniku i Opolu 

Lubelskim. Opisał to w artykule Spostrze-

żenia o ranach postrzałowych i krótki opis 

ważniejszych przypadków wraz z ich staty-

styką opublikowanym w „Pamiętniku 

Towarzystwa Lekarskiego Warszawskie-

go” z 1866 roku, tom XV, nr 3, s. 352. 

Rannych dostarczano do szpitali po bi-

twach pod Batorzem i Chruśliną. Opatrzył 

116 rannych, w tym 97 ran postrzałowych, 

z których 8 powstańców zmarło. Reszta 

miała rany cięte i kłute, Dokonał 5 odjęć 

ramienia i 5 odjęć uda. Operował rannego 

z raną postrzałową głowy ze strzaskaniem 

kości czołowej, rozdarciem opony twardej 

i wysadzeniem oka i chory wyzdrowiał po 

operacji. Podobnie było z rannym z raną 

ciętą głowy z oddzieleniem kości potylicz-

nej i z cięciem wzdłuż łokcia – wyzdro-

wiał. Najciężej ranny został odnaleziony 

między poległymi. Miał 2 rany kłute w 

okolicy serca, 4 rany kłute  klatki piersio-

wej, 10 ran kłutych na rękach i nogach, 2 

stłuczenia kolbą za uchem. Opatrzony 

przez Śniadowskiego prawdopodobnie 

wyzdrowiał. Śniadowski wykonał 31 po-

ważnych operacji, np. wypiłowanie główki 

kości ramieniowej, wypiłowanie żeber, itp. 

Spośród 31 operowanych przez niego 

powstańców zmarł tylko jeden. Rany 

przemywał wodą z dodaniem siarki, a gdy 

pojawiło się zapalenie tkanek stosował 

maść rtęciową. 

Karol Rodcewicz (ur. ok. 1819). 5 

sierpnia 1865 roku przeniesiony został „dla 

dobra służby” ze stanowiska lekarza mia-

sta Sochaczew na podobne stanowisko w 

Kazimierzu Dolnym. 5 stycznia 1867 roku 

objął posadę lekarza powiatu puławskiego. 

Edward Noniewicz (1831-1916), 

po dyplomie uzyskanym w 1862 roku miał 

wolna praktykę lekarską w Kazimierzu 

Dolnym. 17 marca 1865 roku mianowano 

go lekarzem miejskim. W grudniu 1865 

roku na własne żądanie przeniesiono go do 

Sochaczewa. 

 Konrad Jurecki (1854-1904), od 

1881 do 16 kwietnia 1882 roku był „leka-

rzem osady Kazimierz Dolny”. 

Jan Klarner (1857-1921), prakty-

kował w Opolu Lubelskim od ok. 1882 

roku do roku 1894. W „Kronice Lekar-

skiej” z 1893 roku ogłosił opis epidemicz-

nego zapalenia opon mózgowych w Opolu.  

Wacław Stanisław Kamiński 

(1858-1903) przez pięć lat 1893-1898 był 

lekarzem w Opolu Lubelskim. 

Adam Gracjan Chojko (1864-

1913). 31 grudnia 1891 roku otrzymał 

posadę lekarza osiedlowego w Kazimierzu 

Dolnym. W miasteczku pracował ponad 17 

lat, działając społecznie i niezwykle przy-

czyniając się do promocji tworzącego się 

letniska. W 1909 roku przeniósł się do 

Warszawy. 

Wśród wyżej wymienionych 

zwraca uwagę działalność przedwcześnie 

zmarłego podczas zwalczania epidemii 

Adama Śniadowskiego. Jego artykuł przy-

bliża nam wydarzenia Powstania Stycz-

niowego. Proboszcz wilkowski ks. Józef 

Błażowski zbierał pieniądze na funkcjo-

nowanie szpitala powstańczego w Kazi-

mierzu Dolnym. 

 Powyższa lista, to lekarze dyplo-

mowani. Można byłoby dodać do niej 

długoletniego lekarza Puław Karola Kittela 

(Küthel), który w  1817 roku założył szpi-

tal puławski i zapisał sumę 2 tys. czerw. zł 

(6 tys. srebrnych rubli), z której procenty 

miały być przeznaczone na utrzymanie 

kalek i chorych w dobrach puławskich 

(m.in. Zastowa Karczmiskiego). Oczywi-

ście było to możliwe do czasu Powstania 

Listopadowego i konfiskaty dóbr Czartory-

skich. Troska ziemian o chorych była 

czymś oczywistym: Kazimierz Wydry-

chiewicz oprócz doraźnej opieki nad cho-

rymi chłopami w 1857 roku zapisał plac na 

szpital o powierzchni 3200 m2 w Opolu. 

Być może była to reakcja na szalejące pod 

koniec lat 40-tych XIX wieku i w latach 

50-tych epidemie cholery. Jak informują 

nas Wspomnienia Marii Kleniewskiej, w 

Kluczkowicach był zatrudniony na stałe 

felczer, a od 1896 także felczer w Zagłobie 

(zob. A. Przegaliński, Społeczna działal-

ność ziemiaństwa lubelskiego w latach 

1864-1914, Lublin 2009, s. 279). Lekarz, 

felczer, akuszerka, aptekarz, to zawody, 

które często pojawiają się w tekstach z 

XIX i pierwszej połowy XX wieku i które 

odnajdujemy na Powiślu lubelskim. Cie-

kawe informacje o chorobach i sposobach 

leczenia, felczerach i lekarzach na Powiślu 

lubelskim w czasach II Rzeczypospolitej 

zawiera książka Zygmunta Łyjaka, Kępa 

Gostecka i Kępa Solecka w panoramie 

dziejów, Warszawa 1999. Do miejscowej 

legendy urosła okupacyjna działalność 

doktora Aleksandra Ossendowskiego (zob. 

„PL” nr 1(47) z 2012 r.). 

 

Piotr Szarejko, Słownik lekarzy 

polskich XIX wieku. Tom 1. Warszawa: 

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, 

1991; Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe Semper 1991; Tom 3. Warsza-

wa: Wydawnictwo Naukowe Semper 

1995; Tom 4. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe Semper, 1997; Tom 5. Warsza-

wa: Wydawnictwo Bellona, 2000; Tom 6. 

Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2001. 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

– Przywrócić pamięć – 

Od podchorążego do inżyniera, od wojny do pokoju 

– dzieje Stefana Wosika 
 

Tadeusz Gierczak w swoich 

wspomnieniach W podobwodzie „C” Ar-

mii Krajowej wymienił kilkadziesiąt na-

zwisk  osób, które w czasie okupacji nale-

żały do regionalnych struktur ZWZ i AK 

.W poprzednim numerze „PL” poznaliśmy 

już sylwetkę pierwszego komendanta po-

dobwodu „ C”, kapitana Mikołaja Koma-

rewicza. Dziś przedstawiam kolejną po-

stać, o której pan Gierczak kilkakrotnie 

wspominał w swojej książce. I czynię to z 

wielką satysfakcją, zwłaszcza, że przywo-

łuje ona z pamięci moje młodzieńcze zafa-

scynowanie akcją, w której brała udział. W 

latach szkoły podstawowej ten mało znany 

okupacyjny epizod z naszego terenu wy-

warł na mnie ogromne wrażenie. I  wcale 

nie chodziło tu o słynną akcję  zatopienia 

przez oddziały AK i BCh wiślanego statku 

niemieckiego „Tannenberg”, w której 

uczestniczył m.in. mój tata Władysław. To 

zawieszenie polskiej flagi biało-czerwonej 

na fabrycznym kominie w Zagłobie. Gdy 

pierwszy raz stanąłem w pobliżu tej naj-

wyższej budowli na Powiślu (wysokość 74 

m) i skierowałem swój wzrok ku jej górze, 

najbardziej zaciekawiony byłem tym, jak  

pod koniec XIX wieku Kleniewscy budo-

wali  komin swojej cukrowni „Zagłoba”. 

Gdy parę lat później ponownie stanąłem 

przy kominie chcąc dokonać pomiaru jego 

wysokości metodą długości cienia, wie-

działem już o tej partyzanckiej akcji i wte-

dy najbardziej nurtowało mnie pytanie, w 

jaki sposób partyzanci z AK zawiesili flagę 

na jego szczycie. Byłem tym faktem zafa-

scynowany bardziej niż znaną akcją usu-

nięcia tablicy z niemieckimi napisami z 

pomnika Mikołaja Kopernika w Warsza-
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wie, przeprowadzoną zimą 1942 r. przez 

harcerzy „Szarych Szeregów”, o której 

dowiedziałem się z lektury Kamieni na 

szaniec Aleksandra Kamińskiego. Byłem 

wtedy dumny, że taką brawurową „filmo-

wą akcję” przeprowadzili ludzie z naszych 

stron. Dla mnie  to byli wtedy prawdziwi 

bohaterowie. O jednym z Nich pragnę 

przywrócić pamięć w poniższym artykule. 

 

 
 

Stefan Wosik urodził się 14 lute-

go 1917 r. w Kłodnicy jako syn Wojciecha 

i Pauliny z Pokraków. W czerwcu 1937 r. 

ukończył znane gimnazjum im. A. J. Czar-

toryskiego w Puławach. We wrześniu tego 

samego roku wstąpił do Szkoły Podchorą-

żych Lotnictwa – Grupa Techniczna w 

Warszawie. Jako uczeń-podchorąży prze-

bywał tu do 5 września 1939 r., kiedy to 

został przydzielony do Bazy Lotniczej w 

Dęblinie na stanowisko oficera technicz-

nego portu lotniczego. W obliczu zbliżania 

się wojsk niemieckich park lotniczy w 

Dęblinie został ewakuowany i przemiesz-

czał się w kierunku wschodnim do Brze-

ścia n/Bugiem. 13 września wraz z kolegą 

przeprowadzał rozpoznanie terenu w oko-

licach Białej Podlaskiej i dostał się do 

niewoli niemieckiej. W czasie transportu 

do obozu jenieckiego udało im się zbiec. 

Po miesięcznej wędrówce dotarł do ro-

dzinnej miejscowości, gdzie pomagał ro-

dzicom w prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego. Na przełomie 1939/1940 r. spoty-

kał się z kolegami i znajomymi z lat szkol-

nych, w tym m.in. z Tadeuszem Giercza-

kiem. Zaczęto wtedy zastanawiać się nad 

tworzeniem konspiracyjnych „piątek”, w 

skład których miały wchodzić zaufane 

osoby z rodziny i koledzy. W kwietniu 

1940 r. został zaprzysiężony w Związku 

Walki Zbrojnej najprawdopodobniej przez 

Tadeusza Gierczaka i przybrał pseudonim 

„Wiślicz”. Został zastępcą dowódcy pluto-

nu na terenie gminy Szczekarków. Do-

wódcą plutonu był Czesław Pawlak ps. 

„Felicjan”, znany nauczyciel wilkowskiej 

szkoły powszechnej, zaś Komendantem 

Placówki Wacław Królikowski ps. „Ja-

strząb”. Jego wiedza i doświadczenie żoł-

nierskie miały być bardzo przydatne 

zwłaszcza w zakresie szkolenia wojskowe-

go, dlatego też wraz z wachmistrzem za-

wodowym Pomerańskim, plutonowym 

zaw. Bolesławem Kuziołą ps. „Chytry” i 

plut. rez. Bolesławem Wójcikiem ps. 

,,Wojna” w 1940 r. zaczął prowadzić żmi-

jowiski ośrodek wyszkolenia podoficer-

skiego (od nazwy miejscowości Żmijowi-

ska, w której mieszkali pozostali szkolą-

cy), w którym na mocy porozumienia 

szkolono także członków BCh. Na przeło-

mie 1942/43 na Powiślu dało się zauważyć 

wzmacnianie stanu osobowego niemiec-

kich załóg wojskowych, w tym także wła-

sowców. Stanowiło to poważne zagrożenie 

dla miejscowych struktur podziemia, więc 

komenda podobwodu postanowiła rozbu-

dować i nasilić prace komórek wywiadu 

wojskowego. Do pracy w wywiadzie skie-

rowano oprócz kilku innych doświadczo-

nych żołnierzy i cywilów także Stefana 

Wosika. Jak zauważył Tadeusz Gierczak, 

dzięki ofiarnej pracy ludzi z wywiadu 

należy zawdzięczać, że Powiśle zostało 

uchronione przed grożącymi mu wciąż 

pacyfikacjami i że Niemcy nigdy nie roz-

szyfrowali miejscowych organizacji pod-

ziemnych. 

 

 
 

74. metrowy komin zakładu w Zagłobie 
 

Jako żołnierz AK brał udział w 

wielu akcjach sabotażowych i bojowych. 

Między innymi w październiku 1943 r. 

kierował akcją zaopatrzeniową na sklep 

firmowy ,,Bata” w Kazimierzu Dolnym, w 

wyniku której zabrano całą dostawę obu-

wia, które następnie zostało przekazane 

organizacji AK. W dniu 10 listopada 1943 

r., w przeddzień Święta Odzyskania Nie-

podległości, brał udział w brawurowej 

akcji zawieszenia polskiej flagi państwo-

wej na fabrycznym kominie w Zagłobie, 

gdzie w tym czasie jako ochrona obiektu 

fabrycznego stacjonowało ok. 40 żołnierzy 

niemieckich. W dniu 31 maja 1944 r. brał 

udział w akcji odwetowej przeprowadzonej 

wspólnie przez oddziały AK i BCh prze-

ciwko Niemcom i własowcom, którzy 

rankiem tego dnia przeprowadzili pacyfi-

kację wsi Zastów Polanowski (o tej zbrod-

ni pisaliśmy w numerze 4/50 „PL” z paź-

dziernika 2012 r.). W akcji tej zatopiono 

na Wiśle statek niemiecki „Tannenberg”, 

którym Niemcy i własowcy wracali do 

swej bazy na wiślanej wyspie Chałupki. Po 

stronie wroga było bardzo wielu zabitych i 

rannych. 

 

 
 

Stefan i Łucja Wosikowie 
 

Po kilku dniach od wkroczenia 

Armii Czerwonej na tereny prawobrzeżnej 

Wisły, do członków AK zaczęły docierać 

sygnały o rozpracowywaniu i wyłapywa-

niu przez NKWD oficerów i żołnierzy AK 

i BCh, których nazwiska i rysopisy prze-

kazywane były przez PPR i AL. Alarmują-

cą była informacja o rozbrojeniu 27 Wo-

łyńskiej Dywizji Piechoty AK i innych 

oddziałów AK śpieszących na ratunek 

powstańczej Warszawie. Potem zaczął też 

powstawać polski urząd bezpieki, którego 

początkowe akcje miały charakter raczej 

porachunków osobistych i w większości 

przypadków było działaniem na ślepo. Gdy 

na Powiśle skierowano umundurowanych i 

cywilnych pracowników bezpieki był to 

dowód, że rozpoczęto zorganizowaną na 

szeroką skalę akcję likwidacji niepodległo-

ściowego podziemia. Wtedy to wielu 

członków AK, jak i z BCH zaczęło prze-

mieszczać się na bardziej odległe tereny. 

Niektórzy z nich wybrali inny rodzaj bez-

piecznego schronienia poprzez wstępowa-

nie do służby w LWP w ośrodku werbun-
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kowym w Lublinie. Jak wspomina Tadeusz 

Gierczak, z podobwodu „C” za takie roz-

wiązanie jako bezpieczne jesienią 1944 r. 

uznał m.in. sierżant zawodowy Stefan 

Możdżeń ps. „Żbik”, zaś  po upadku po-

wstania warszawskiego  ówczesny komen-

dant podobwodu  „C” porucznik Włady-

sław Kucharski-Wiśniewski z Niedźwiady 

Dużej, ps. „Wilczur”, wcześniej ,,Górski”, 

,,Góral” (ówczesne miejsce postoju ko-

mendy – lasy godowskie). Tak też uczynił 

Stefan Wosik i 1 września zgłosił się do 

Lublina, gdzie służył do 31 grudnia 1944 r. 

w 9 Zapasowym Pułku Piechoty. Ponieważ 

w Zamościu utworzono Garnizon Wojsk 

Lotniczych oraz Zjednoczoną Szkołę Lot-

niczą, postanowiono pełniej wykorzystać 

nabytą wiedzę i doświadczenie podchorą-

żego Wosika i z dniem 1 stycznia 1945 r. 

skierowano go do zamojskiej szkoły na 

stanowisko dowódcy plutonu szkolnego 

(kadry polskiej było nieco ponad 50 %, ale 

obsadzali niższe stanowiska – trzon kadry 

dydaktycznej stanowili wykładowcy ra-

dzieccy). Prawdopodobnie przeniesienie 

do Zamościa było dla Stefana szczęśliwe, 

gdyż po jakimś czasie, jak pisze T. Gier-

czak, w samym ośrodku werbunkowym w 

Lublinie i innych jednostkach nasilono 

poszukiwania niebezpiecznych AK-

owców, których wielu następnie deporto-

wano w głąb Rosji. 

W okresie letnim 1945 r. szkołę tę 

przeniesiono do podwarszawskiego Boer-

nerowa (osiedle i rejon w Warszawie w 

dzielnicy Bemowo, w 1951 r. na terenie  

tamtejszych koszar utworzono WAT). 

Jesienią 1946 r. Stefan Wosik poza nor-

malnymi zajęciami wojskowymi rozpoczął 

studia w Wyższej Szkole Budowy Maszyn 

w Warszawie. Trudno było pogodzić stu-

dia z zajęciami wojskowymi, więc  złożył 

prośbę o rezygnację z kontynuowania 

dalszej kariery wojskowej. Władze woj-

skowe prośbę przyjęły i z dniem 4 grudnia 

1946 r. Stefan Wosik został zdemobilizo-

wany. Być może dodatkowym argumen-

tem sprzyjającym  był fakt, że wcześniej, 

w maju tego roku, Stefan zawarł związek 

małżeński z Łucją Morawską, której rodzi-

na wysiedlona spod Lwowa znalazła swoje 

nowe miejsce pobytu we Wrocławiu. Mło-

dzi małżonkowie w połowie 1947 r. prze-

nieśli się więc do stolicy Dolnego Śląska, 

gdzie w przeciwieństwie do bardziej znisz-

czonej Warszawy łatwiej było o dogod-

niejsze warunki mieszkaniowe. Z dniem 1 

września 1947 r. Stefan zaczął pracować 

we Wrocławskiej Fabryce Wodomierzy. 

Równocześnie kontynuował naukę na 

Politechnice Wrocławskiej, w której po jej 

ukończeniu uzyskał dyplom mgr inż. me-

chanika. Od 1 kwietnia 1951 r. aż do czasu 

przejścia na emeryturę w 1981 r., pracował 

w Zakładach Piwowarskich we Wrocła-

wiu, kolejno na stanowiskach: kierownika 

sekcji inwestycji, głównego mechanika i 

starszego projektanta w pracowni projek-

towo-kosztorysowej. Prowadził m.in. nad-

zory inwestycyjne nad budową kotłowni w 

Browarze Piastowskim, nad odbudową 

Słodowni w Środzie Śląskiej i adaptacją 

byłej fabryki kawy na oddział Produkcji 

Słodów Prażonych. W tym czasie pracował 

też jako biegły sądowy z zakresu robót 

mechaniczno-konstrukcyjnych i instalacji 

wodnych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania i rurociągów parowych. Od 

1962 r. społecznie udzielał się w Stowa-

rzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynie-

rów i Techników Przemysłu Spożywczego, 

w tym w latach 1969-76 jako przewodni-

czący komisji ds. wynalazczości pracow-

niczej we Wrocławiu. 

Stefan Wosik (stopień wojskowy 

porucznik) zmarł 14 maja 1992 r. i został 

pochowany na Cmentarzu Parafialnym Św. 

Rodziny we Wrocławiu. 

 

 
 

Komendant płk Bernard Antoni Adamecki – w  furażerce i ciemnym mundurze (zamordowany w więzieniu mokotowskim 7 sierpnia 1952 r.)  

wśród kadry i słuchaczy Wojskowej Technicznej Szkoły Lotniczej, Boernerowo-Bemowo, 1946 r. 

 

Dziękuję pani Bożenie Strożak z Wrocławia, córce Stefana Wosika, za udostępnienie pamiątek rodzinnych. 
 

Władysław Mądzik, Poniatowa/Kłodnica 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bemowo
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Kępa Chotecka 
 

Arkadia mojego dzieciństwa. 

Miejsce magiczne, które miało wpływ na 

kolejne etapy mojego życia, człowieka 

związanego z Warszawą. Z tej mojej wsi 

pochodzi Śp. Matka  Adelajda z Kaszli-

kowskich i na tej ziemi żyło trzech jej 

braci, a ród ten według badań prof. Woj-

ciecha Włodarczyka zawartych w książce 

Księga akt zaślubionych żył tu już w XVIII 

wieku. Jak wiele innych rodów, których 

nazwiska potrafię wymienić z pamięci 

dzisiaj: Turscy, Feliksowie, Pietrasy, Woj-

talikowie, itd., itd. 

Jaka wielka szkoda, że nie doku-

mentowano w poprzednich latach historii 

rodzin, jak wiele faktów i zdarzeń często 

heroicznych przepadło bezpowrotnie, zu-

bożając tożsamość ludzi i małych ojczyzn. 

Lukę tę stara się wypełnić „Powiśle Lubel-

skie” i bezcenna praca ludzi tworzących to 

pismo. 
 

 
 

Kępa Chotecka na mapie z 1938 roku 
 

Pamięć przywołuje obrazy, które 

będą towarzyszyć mi do końca życia. Po 

hekatombie Powstania Warszawskiego, 

które przeżyłem wraz z matką, jako 5-

letnie dziecko, znajduję się u babci ze 

strony ojca, w Piotrkowie Trybunalskim, 

wojna jeszcze trwa. Późnym wieczorem 

pukanie do okna, jesteśmy wystraszeni, 

czasy były bardzo niespokojne. Po otwo-

rzeniu drzwi zobaczyliśmy osłupiali, ciocię 

Katarzynę Kaszlikowską, która zjawiła się, 

aby przywieść żywność i odnaleźć bratową 

– moją Matkę. Ta dzielna kobieta, która 

rzadko wyjeżdżała poza swoją wieś, w 

czasie wojny przejechała pół Polski w 

odkrytych wagonach z wojskiem, aby 

odnaleźć bratową. Nie siostrę, matkę, syna, 

lecz bratową! Można się głęboko zadumać, 

nad stanem rodzin w dzisiejszych czasach. 

Pamięć podaje inne obrazy, te 

najwcześniejsze przyjazdy na Kępę Cho-

tecką. Po wojnie zabrano mnie do wujka 

na odżywianie, żeby pomóc rodzicom w 

urządzaniu nowego życia, po utracie 

wszystkiego w Powstaniu Warszawskim. 

Czułem się w tym nowym otoczeniu zna-

komicie, podobno nie chciałem wracać do 

rodziców. 

Pierwsze kontakty z realnym 

światem przyrody, dotyk konia, krowy, 

inwentarza, to było ważne. 
 

 
 

Trzej bracia Kaszlikowscy, od lewej: Broni-

sław, Stanisław, Wacław, fot. z lat 30-tych 
 

 W latach 50-ych, 60-ych ubiegłe-

go wieku przyjazd na Kępę Chotecką, to 

była podróż do bardzo dalekiego kraju, 

120 km jechało się pół dnia, z 3 przesiad-

kami – do Puław, do Karczmisk i na Brzo-

zową. 

U wujka Stacha Kaszlikowskiego 

miałem brata stryjecznego – Stasia, moje-

go rówieśnika, z którym dzieliłem tajemni-

ce pierwszych fascynacji płcią przeciwną i 

bardzo się lubiliśmy. Pamiętam wspólne 

pasanie krów, była to wspaniała przygoda 

– krowy z całej wsi były spędzane nad 

Wisłę i nas – razem z krowami, promem – 

przewożono na wyspę, gdzie spędzaliśmy 

cały dzień, w południe dowożono nam 

obiad. 

 U wujka Stacha była też jego 

córka Jadzia – moja stryjeczna siostra, 

która dzielnie zdobywała dla mnie książki 

z całej wsi, byłem pożeraczem książek. 

Pewnego dnia zafrasowana, oznajmiła mi, 

że nie ma już na wsi żadnej książki, której 

bym nie przeczytał. Wujek Stach był we 

wsi autorytetem – wysoki, przystojny, 

bardzo silny, o donośnym głosie, skupiał 

wokół siebie ludzi. 

Dobrodziejstwem tamtych czasów 

była nieobecność telewizji, ludzie mieli 

czas, aby się spotykać wieczorami po pra-

cy. Miejscem towarzyskich spotkań był 

wał nad Wisłą, gdzie w niedzielę schodzili 

się mieszkańcy wsi odświętnie ubrani, 

rozmawiali w grupach, leżąc na trawie. 
 

 
 

Autor Leszek Juriewicz przed stodołą wujka 

Stacha, fot. z początku lat 90-tych 
 

Patrzyłem zafascynowany, jak 

ciocia Katarzyna opisana już wyżej, pra-

sowała koszule, wkładając do żelazka 

rozgrzaną do czerwoności duszę. 

W niedzielę, jeździło się do ko-

ścioła w Wilkowie wozem odświętnie 

przybranym pięknymi derkami. 

Ambicją każdego gospodarza był 

koń, wujek Stach miał zawsze piękne, 

ostre konie. Wujek Stach z ciocią Katarzy-

ną stanowili znakomicie dobrane małżeń-

stwo, oboje o silnych, wyrazistych osobo-

wościach. Pamiętam, że jako kilkunasto-

letni chłopak spałem na sianie na tzw. 

chliwie, słyszałem jak o 4 rano ciocia z 

wujkiem już na nogach układali precyzyj-

nie plan na cały dzień. 

Odrębność i magię Kępy Chotec-

kiej jako dziecko i później w wieku mło-

dzieńczym odczuwałem także przez język 

gwarowy jakim posługiwali się mieszkań-

cy, niektóre z tych słów brzmią mi w 

uszach do dzisiaj – np. hańto – gdzie, 

bedziewa – będziemy, u waju – u was. 

Żałuję, że nie zapisywałem innych wyra-

żeń – gwary tego regionu. Mistrzynią mo-

wy gwarowej, była żona drugiego wujka 

Bronka, ciocia Aniela – mówiła tak, że ja 

nic prawie nie rozumiałem, patrzyłem na 

nią jak na cudzoziemkę. 

Przez kolejne etapy mojego burz-

liwego życia nigdy nie traciłem kontaktu z 

ziemią,  skąd moje korzenie. Przyjeżdża-

łem na każde wezwanie, wesela czy po-

grzeby. 
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Obraz Władysława Cholewińskiego  

z kaplicy w Machowie 

 

W czasie kolejnych odwiedzin 

Kępy w stanie wojennym, będąc z wizytą u 

trzeciego wujka – Wacława na Machowie, 

zobaczyłem przez okno, że buduje się 

kaplica, aby mieszkańcy okolicznych wsi 

mieli bliżej do kościoła. Ludzie byli zafa-

scynowani księdzem Janem Mazurem, 

który pracował przy budowie tego kościół-

ka jak zwykły robotnik, dając nadzwyczaj-

ny przykład. 

Zrozumiałem, że ja także jestem 

coś tej małej ojczyźnie mojej Matki wi-

nien. Nawiązałem kontakt z księdzem 

Mazurem, który zgodził się abym ufundo-

wał do nowego kościoła obraz. Z grona 

współpracujących z moją galerią sztuki 

współczesnej wybrałem malarza – nieżyją-

cego już Pana Władysława Cholewińskie-

go, który podjął się namalowania Chrystu-

sa do kaplicy w Machowie. Obraz znajduje 

się w tym kościółku. Wielka była radość 

Matki mojej i moja, że udało nam się zo-

stawić maleńki ślad naszej miłości do tej 

ziemi. 

W wieloosobowej, bo pięcioro ro-

dzeństwa, rodzinie Kaszlikowskich nigdy 

nie było najmniejszych konfliktów. Wszy-

scy żyli ze sobą w przyjaźni i zawsze mo-

gli na siebie liczyć. 

Każdy przyjazd z Matką moją w 

odwiedziny na Kępę to była wielka radość 

i wzruszenie. W czułej pamięci mam księ-

dza Mazura, który podjął nas z mamą uro-

czystym śniadaniem, aby podziękować za 

dar obrazu. 

Miesiąc temu odwiedziłem go na 

plebanii w Wilkowie – poznał mnie po 

wielu latach natychmiast i pamiętał moje 

imię. Dobrze jest mieć takie miejsce na 

ziemi, Kępa Chotecka. 

 

Leszek Juriewicz 

Warszawa

 

 
 

Ksiądz proboszcz Jan Mazur (trzeci od lewej, z łopatą) podczas budowy kaplicy w Machowie, fotografia z  1986 roku 

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

Na chmielu 
 

Rwanie chmielu na Powiślu widziane oczami bohaterki  filmu „Kobieta z prowincji” 
 

Początki kryzysu polskiego rol-

nictwa, a w tym i chmielarstwa, sięgają 

okresu reform gospodarczych przeprowa-

dzanych po 1989 r., kiedy to Polska otwo-

rzyła się na Zachód. I wydawało się, że 

wejście Polski do struktur Unii Europej-

skiej z założenia powinno przynieść zna-

czącą poprawę polskiego rolnictwa. Niskie 

koszty produkcji i ekologiczne jej warunki 

były jednym z wielu argumentów przema-

wiającym za konkurencyjnością naszego 

rolnictwa. Ale, niestety, już na samym 
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starcie ta konkurencyjność została dys-

kryminująco ograniczona przez podpisanie 

wybitnie niekorzystnych warunków przy-

stąpienia do UE i prysły nadzieje polskiej 

wsi na lepsze czasy. „Marchewka” z refe-

rendum przedakcesyjnego w postaci dopłat 

do hektara użytków rolnych (w wysokości 

jednej czwartej dopłat obowiązujących już 

w „starej” Unii) po przystąpieniu Polski do 

UE została szybko zjedzona i pozostał kij 

– nastały ciężkie czasy dla rolnictwa w 

zakresie opłacalności produkcji i efektyw-

ności sprzedaży. Najdotkliwiej odczuli to 

m.in. chmielarze i stąd też liczne ich prote-

sty, które w ostateczności na nic się zdały i 

nie przyniosły spodziewanych efektów. 

Widocznie „grzech pierworodny” z wa-

runków przedakcesyjnych jest nie do na-

prawienia, skoro do 2013 r. nic się nie 

zmieniło na lepsze w sytuacji polskiego 

chmielarstwa. Dziś wielu smakoszy „złoci-

stego trunku chmielowego” nawet ocenia, 

że i chmielu w nim jest jakby coraz mniej. 

Zaznaczam, że powyższe opinie są tylko 

niezależnymi obserwacjami autora i są 

jedynie oceną zdarzeń i faktów, które mia-

ły miejsce w najnowszej historii. 
 

 
 

Nasze Powiśle jeszcze do 2009 r. 

było prawdziwym zagłębiem chmielowym 

w Polsce. Wszyscy byliśmy z tego faktu 

bardzo dumni. Czy dobre czasy dla powi-

ślańskich plantatorów chmielu już się 

skończyły, skoro nadal nie widać żadnych 

oznak poprawy tej sytuacji? Czy dwukrot-

na powódź w maju i czerwcu 2010 r. bę-

dzie tym przybiciem przysłowiowego 

gwoździa do trumny naszego chmielar-

stwa? 

 

 
 

Aniela Daczka 
 

 
 

Władysław Daczka 
 

I o dziwo, jaki to paradoks: kiedy 

ok. 130 lat temu Kleniewscy zakładali na 

Powiślu plantację chmielu o powierzchni 

180 ha, największą na terenie Królestwa 

Polskiego, to wszystkie prace przy jego 

uprawie były wykonywane ręcznie. Przez 

ponad 100 lat dawało to wielu ludziom 

pracę, a zwłaszcza w  okresie tzw. „rwania 

chmielu”. Każdego roku w pierwszych 

dniach sierpnia, z reguły po święcie Prze-

mienienia Pańskiego, na lubelskie Powiśle 

przyjeżdżało w celach zarobkowych bar-

dzo wiele osób. Łatwa i lekka praca, za-

pewniony nocleg i wyżywienie oraz moż-

liwość dobrego zarobku były wówczas 

wyjątkową atrakcją finansową, głównie dla 

kobiet i młodych dziewczyn. Najwięcej z 

nich było oczywiście z województwa lu-

belskiego, ale dość liczną grupę stanowili 

przyjezdni z biedniejszych stron Kielec-

kiego i innych rejonów Polski. Nadwiślań-

skie wioski były wtedy podobne do jakiś 

kurortów lub innych atrakcyjnych tury-

stycznie miejscowości, gdy na jeden waka-

cyjny miesiąc przyjeżdżało wielokrotnie 

więcej ludzi niż było stałych mieszkańców 

danej miejscowości. Taka sytuacja trwała 

do drugiej połowy lat siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku, kiedy to pojawiły się 

pierwsze maszyny do zrywania gałązek 

chmielu rodzimej produkcji z Zamościa. A 

dziś, w okresie unowocześnionych maszyn 

i zmodernizowanych suszarni, wiele po-

wierzchni pod chmielnikowymi słupami i 

drutami straszy ugorem lub jest obsianych 

rzepakiem. Czy to oznaki początków koń-

ca naszego chmielarstwa? Czy chmielniki 

kiedyś znikną z naszego powiślańskiego 

krajobrazu? 
 

 
 

Ewa Dałkowska i Kazimierz Wichniarz 
 

Chmielowe „Eldorado” już za-

pewne nie powróci. W atmosferę tamtych 

dobrych dni (nie tylko dla chmielarzy) z 

„rwania chmielu” w 1974 r. niech przenie-

sie nas poniższe wspomnienie Andzi, 

głównej bohaterki filmu Kobieta z prowin-

cji w reżyserii Andrzeja Barańskiego. Film 

powstał na podstawie autobiograficznej 

opowieści Anny Głowackiej, mieszkanki 

Kazimierza Dolnego, której wspomnienia  

nagrywał na magnetofon Waldemar Sie-

miński, siostrzeniec bohaterki, aby później 

wydać je drukiem. Osoby występujące w 

książce są autentycznymi postaciami i w 

wielu przypadkach autor nawet nie zmienił 

ich imion i nazwisk. Dotyczy to m.in. 

wymienionej na początku piątego rozdzia-

łu Na chmielu Dackowej, u której to prze-

bywała Andzia. W rzeczywistości chodzi 

tu o panią Anielę Daczka, z domu Drąg, 

która ze swoim mężem Władysławem 

wspólnie prowadziła gospodarstwo rolne w 

Kłodnicy. Jak dotąd, jest to jedyna znana 

mi powieść, w której m.in. opisane są 

konkretne osoby z Powiśla i która została 

przeniesiona na wielki ekran. Kilka mie-

sięcy temu przeczytałem przy okazji jubi-

leuszu pracy Ewy Dałkowskiej, że niektó-

rzy polscy krytycy filmowi uznali Jej ko-

biecą rolę w tym filmie za „oskarową”. 

Sceny filmowe celowo nie były 

kręcone w Kazimierzu ani w jego okoli-

cach, lecz gdzieś pod Łodzią. Chodziło nie 

tylko o zmniejszenie kosztów produkcji – 
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zamysłem reżysera było to, żeby nadać 

filmowi cechy uniwersalne i ukazać, że 

pokazywany na ekranie los kobiety mógł 

się zdarzyć i rozegrać wszędzie. Film zo-

stał wysoko oceniony zarówno przez wi-

dzów, jak i krytyków. Zdobył m.in. nagro-

dę FIPRESCI na Międzynarodowym Fe-

stiwalu Filmowym w Berlinie 1986 r. 

Oprócz Ewy Dałkowskiej czołowe role 

zagrali także znani aktorzy: Ryszarda Ha-

nin, Bożena Dykiel, Halina Wyrodek, 

Hanna Giza oraz Kazimierz Wichniarz, 

Maciej Góraj, Jan Jankowski, Wiesław 

Wójcik i Edward Lubaszenko. 

Zapraszam  do lektury, a później 

zachęcam do obejrzenia filmu.  

 

Władysław Mądzik   

Poniatowa/Kłodnica   

 

 

 
 

Lubelskie chmielniki, fotografia z czasów II wojny światowej 
 

 

Na chmielu 
Fragmenty z książki Waldemara Siemińskiego Kobieta z prowincji, Warszawa 1987: 

 

Bardzo, bardzo jestem łasa na pa-

rę złotych. Mój Feluś tak się zagania dla 

swoich dzieci, tak chce mieć pieniędzy 

dużo, a ja przecież też mam potomstwo. 

Tak mi się poszczęściło, że poszłam do 

chmielu. To moje prawdziwe pieniądze, 

drugi rok już zresztą. Już w zimie przyszła 

taka Dackowa  jedna; pół roku wcześniej 

już mnie upominała, że do niej mam iść. 

Tak mnie namawiała. Wesoła, potężna 

baba jak nie wiem, z myszką na policzku. 

Z mężem moim mówiła: – Co, musi pan 

pozwolić, bo żona zarobi sobie, będzie 

miała. Ona też ma dzieci – tak się za mną 

ujmowała. 

Pojechałam. Pojechałam do Kłod-

nicy, dosyć daleko, spory kawał. Myśla-

łam, że przyjadą furmanką. Tymczasem 

samochodem przyjechali, swoim, cięża-

rówką. Co to znaczy samochód! Droga do 

Kłodnicy, co się pół dnia szło, w mig, 

piorunem przejechana. Jakby ją ktoś opo-

wiedział, a nie przeszedł. Chodziło się tą 

drogą na wieś ze starzyzną, wracając chru-

stu się ściągnęło, tu berberysu, tam głogu. 

W bok od drogi grzyby były, tam znowu 

jagodowe miejsca. Teraz nagle droga się 

skurczyła, jakby kto gruby sznur w maleń-

ki węzełek ścisnął. Bardzo, bardzo dziwne 

uczucie. 

Robotnic nas kilkoro z Laźmie-

rza
1
: niemówka z dzieckiem, trzech chłop-

ców, no, kilkoro, dużo pojechało. Jak tam 

zajechaliśmy, od razu kolacja, sienniki 

rozłożone na pół mieszkania, jeden koło 

drugiego. Kolację dostaliśmy i spać. Ja na 

łóżku dostałam miejsce. Jakie złe baby 

były, że ja na łóżku. Ale ja sobie w domu 

zamówiłam, że ja nie będę spała tak mię-

dzy kobietami, bo ja się przewracam w 

nocy. Ja, jak kto mnie tylko dotknie, to już 

nie śpię. To tak mi zazdrościły! 

Rano do chmielu! Daleko strasz-

nie. Pierwszy raz nas zawieźli, a drugi raz i 

zawsze tośmy chodzili. Raniutko, jak się 

poszło, okrutne komary. Śmiertelne, mało 

nas nie zjadły. Zamiast rękami ruszać i 

szyszki obrywać, tak myśmy musieli się 

oganiać. Później obiad, zupka. Na polu, na 

furmance, rozłożyli ten obiad. Krzyczą 

dzieci: „Obiad! Obiaaad!”, jak my tam tak 

daleko jesteśmy. 

Jak się zerwało taką tyczkę z dru-

tem, to trzeba było zawsze spojrzeć, bo 

tam został koniec chmielu, najważniejszy, 

najlepszy chmiel z końca. Trzeba było 

zaraz krzyczeć: „Wiszkołek!” Ach, to był 
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wierzchołek, ale każdy krzyczał: „wiszko-

łek”. Żeśmy tak rwali, rwali, aż w końcu 

nie dało rady urwać więcej. Jedna przed 

drugą, ta dużo, ta jeszcze więcej, ja najwy-

żej do trzydziestu kilo. 

We dwie z jedną umówiłyśmy się, 

że raniutko, jeszcze w nocy wyjdziemy. Że 

do dnia, zanim przyjdą drugie (bo tak wy-

bierały się długo), to my już narwiemy 

sobie dobrze kilo. Patrzymy – widno jakoś. 

Ona mnie szturchnęła. Ubrałyśmy się. 

Nawet ja to nie ubierałam się, bo spałam w 

ubraniu, żeby rano nie obudzić kogoś. 

Buty wzięłam w rękę. Na dworze buty 

włożyłyśmy, żeby po cichutku. Bo inni, 

drugie pokoje, mocno spały. Trzydzieści 

osób – ta spora gromada chrapała. Cichu-

sieńko wyszłyśmy. Idziemy. Widniusieńko 

jak nie wiem, księżyc na niebie jak słońce. 

Dochodzimy w pole, księżyc się skrył. Noc 

się zrobiła niesamowita. Ciemność! Co tu 

zrobić? Nie wiadomo przecież która go-

dzina, kto co wie, kto wie jaki to czas. 

Podobno była druga! Chłopcy, co grali w 

karty przy suszarni, gdzie się chmiel su-

szył, szli dopiero spać; myśmy już biegły 

w pole. Ale oni się nie odezwali. Wyśle-

dzili nas, wiedzieli o nas i zrobili ruch, że 

o, dwie to już tam w polu siedzą od drugiej 

godziny, jak te o szóstej idą. Kucnęłyśmy 

sobie na brzegu pola, bo takie były badyle, 

że po pas. Strach wejść w takie badyle w 

nocy i siedzieć. To na brzeżku tak, na 

miedzy przykucnęłyśmy. Przytuliłyśmy się 

do siebie i ja mówię: „Modlimy się, mów-

my sobie  pacierz”. Różne jej modlitwy 

powiedziałam, co umiem na pamięć, i tak, 

patrzymy, rozwidnia się. Jaka przecudna 

zorza się zrobiła! Różowa najpierw, do pół 

nieba. Blask różany. Potem słońce, jak 

balia wielka, zza góry wychodziło. Czer-

wone, olbrzymie. Coraz wyżej, coraz 

mniejsze i wyżej. I przypomniałam sobie, 

bo w jakimś wierszu czy w jakiejś czytan-

ce było kiedyś, że na chłopa już słońce 

wyszło, na chłopa w górę. Tak liczyli 

dawniej.  „Kiedy ranne...” śpiewałam i o 

tej zorzy, co to Matkę Boską  przedstawia. 

No i tak się rwało. 

Przy obiedzie zaczęła się granda 

straszna. Szemrzą: „To na pewno Pepłow-

ska
2
 była, na pewno. Która to druga!  Kto 

to był tak rano, nie mogliśmy spać, pobu-

dzili nas!” A wcale nieprawda, oni tylko 

tak ze złości. Ja mówię: – No co, co tam 

mówicie – mówię. – Bić takich co tak rano 

budzą. Ja też nie mogłam spać. 

A to ja byłam przecież, ale tak 

mówiłam. Te się patrzą: – A myśmy my-

ślały, że to pani. 

No, ale nic, już później wiedzieli, 

że ja, już chodziły i drugie, wyrywali się, 

kto pierwszy. Było dwóch mężczyzn, któ-

rzy najpierwsi. My w nocy, a oni jeszcze 

wcześniej. Nie wiem, czy spali w ogóle. 

Było kilka panienek z dziećmi. 

Taka Tereska z dzieckiem i niemówka ze 

swoją Anią. Jakie to wdzięczne dziecko tej 

niemówki. Ale niemówka nieporządna, do 

chłopów szła spać na obórkę i dziecko 

płakało w nocy. Macało koło siebie, że nie 

ma matki. Musieliśmy uspokajać, a nie-

mówka później przyszła kłamać, że była u 

cioci. O tak o, pokazywała; to „ciocia”. 

Całowała się w rękę, że „ciocia”. Gospo-

dyni mówi: „Ty nie gadaj, nie pokazuj, że 

byłaś u ciotki, bo widziałam, jak schodzi-

łaś od chłopów po węgle”. 

Schodziła stamtąd, gdzie spało 

trzech mężczyzn, co też aby chodzili po 

wódkę. Dzień przerobili, wieczór proszą 

się gospodarza pieniędzy i na wódkę do 

klubu. Tam tylko piwo i wódka była. Nic 

niewarci. A niemówka – papierosów im 

nakupiła i była zazdrosna o nich. Coraz 

podchodziła do któregoś i papierosa mu 

dała. Myślała, że ona..., że może któryś się 

ożeni z nią? O każdym myślała, że się z 

nią ożeni. Jej mała krzyczała na nią: „Nie 

dawaj im, tym chłopom, papierosów”. 

Gospodyni raz taką zrobiła nam frajdę. 

Kupiła lizaków. Cały stos lizaków wszyst-

kim. To tak było śmiesznie. Przecież nie 

ma czasu lizać. 

Raz poszliśmy do kościoła. W 

niedzielę. Przecudny łan ludzi szedł szosą. 

Cudna pogoda i to wyglądało, że już nie 

zapomnę do śmierci. Jak łąka, jak coś, 

prześliczne kolory. Jak się tam ludzie stro-

ją! Bo chmielarze to są milionerzy – tak się 

mówi na nich. Dużo ludzi przyjeżdża bo-

gatych też do chmielu, bo bardzo się opła-

ci. Osiem złotych za kilo można zarobić. 

Jedna była, co zbierała czterdzieści pięć 

kilo dziennie. Ja nie mogłam. Dwadzieścia 

pięć to już najwyżej. 

Małżeństwo, na przykład, takie 

przyjechało do chmielu, to tak mówili: 

,,Mamy miesiąc urlopu, to mąż zarabia 

trzy tysiące, ja dwa, to pięć. Położyliśmy 

sobie pensje, a tu życie dobre dają. Pięć 

tysięcy zarobiliśmy leciutko przez miesiąc, 

już mamy dziesięć tysięcy”. Bardzo im się 

opłaciło, bardzo się cieszyli. Ja zarobiłam 

trzy tysiące. 

W kościele bardzo człowiek był 

niedospany, siadłyśmy w ławce… Ksiądz 

mówił wyraźnie
3
, miał dobry głośnik w 

kościele. Ładnie mówił. Robili jakiemuś 

kanonikowi po śmierci pomnik
4
. To skład-

ki. Och, jak ludzie sypali! Za nabożeństwo 

za nieboszczyków, jakich wyczytywał 

długo, tyle pieniędzy... Jak ksiądz poszedł 

z tacą, to  sam w worek zsypywał. Ten 

worek  mnie raził! Z workiem chodzić po 

kościele!? Na zakończenie chmielu dali 

nam wódy, wszystkiego... To się nazywało 

okrężne. Wianki zrobiłyśmy gospodarzom 

na głowę. Śpiewaliśmy! Zaśpiewałam im 

pieśń, co się księżom śpiewało przedtem: 

„Niech wśród cierpień tego świata ominą 

was troski, Niech wam w krzyże róże wpla-

ta Zbawiciel nasz boski". Och, jak im się 

podobało! Tak wszyscy; ile nas tu stoją: 

„w dniu chmiela kończenia” – a dla księży 

kiedyś śpiewałam –  „w dniu twego imie-

nia”.  
 

 
 

Praca w chmielniku,  

fotografia z lat 60-tych XX wieku 
 

Dosyć, że jak skończyłam, od-

wieźli nas i cztery dni w domu straciłam, 

bo nie wiedziałam, że tam chmiele są da-

lej. Dopiero chłop znowu się jakiś trafił, że 

szuka strasznie do chmielu. Już o mnie 

wiedział, że to ja do chmielu jeżdżę. I 

najpierw się spotkał z moim mężem. A 

Felek chciał sobie po cichu prosiaki sprze-

dawać, to dobrze mu się nadało, żebym nic 

nie wiedziała. Z chłopem się ugodził: 

„Tak, moja żona pójdzie” – on, co nigdy 

mnie nie puszczał. 

Chłop pijany i idź tu z nim do Za-

stowa, w drogę przez las. – Felek, sprzeda-

łeś mnie – mówię. Jeszcze miałam wszyst-

ko gotowe po tamtym chmielu, walizkę. 

On bierze, że on będzie niósł, i idziemy. Ja 

tu przez las pójdę z pijanym?! Pijaka boję 

się, jak nie wiem! Ale mój mąż mówi: – 

No, ja idę w pole, badyla urwę, to dopro-

wadzę was do lasu – i na rowerze mi wiózł 

moją paczkę. 

Idziemy, a ja się martwię, jak nie 

wiem, tym chłopem. Tacza się. Doszliśmy 
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do lasu. Tam stała dziewczyna jedna i 

mówi, że jej siostra też pójdzie do chmielu. 

Znali się już. Ta dziewczyna z nami pode-

szła do ich domu i ja mężowi mojemu 

powiedziałam jeszcze raz: – Felek, sprze-

dałeś mnie. Sprzedałeś mnie, bo ja się 

boję, ja nie wiem, gdzie ja idę! Ale ta 

dziewczyna wyszła i poszłyśmy aż do 

samego domu pijanego chłopa. 

W Podgórzu mieszkał, chmiel 

miał na drugim Zastowie, dosyć daleko od 

domu. Pierwszy raz pojechaliśmy, a drugi 

raz to już piechotą. Po wale. Bo on miał 

karę, nie wolno mu było jeździć po wale. 

Jakśmy tam doszli – matko moja, jak w 

tym mieszkaniu! Zupełnie inaczej niż u 

pierwszych. Tamto to byli bogaci gospoda-

rze i zresztą młodzi. A to staruszkowie i 

córka z mężem i dziećmi… Chmiel mają i 

tytoń. Tytoniu nałożone jest do pół chału-

py i ta młoda nawłóczy. Coraz: „Mariusek, 

cekoj. Mariusek, łodejdź”.  Ja mówię: – 

Się dziecko pokłuje drutami.  

Strasznie marnie robotnicy rwali. 

Paskudnie. Tylko czubki obrywali, a dobry 

chmiel zostawiali. Mnie szkoda było tych 

biednych ludzi starszych. Upomniałam ich 

troszeczkę. Jedna rwała czterdzieści kilo. 

A już późno, już chmiel rozkwitnięty, 

bardzo lekki. Ja ledwie dwadzieścia robi-

łam i się ujmowałam za gospodarzami. 

Mówię: – Miejcie sumienie, jak tak można, 

przykopywać, przydeptywać! Niszczyli, 

zakrywali ten chmiel, co trzeba było go 

obrywać. A przecież im płacą, dają im 

pieniądze. Trochę złe były na mnie. Ale 

nie mogłam patrzeć, że się niszczy. Ta 

niby najlepsza akurat odjechała. Odjechała 

na niedzielę. Rozmawiamy i gospodyni 

mówi: – Strasznie się wszystko niszczy i 

czego tak mało jakoś rwiecie? A ja powie-

działam: – Tamta przez to tak dużo rwie, 

że obrywa tylko sam najlepszy kwiat, a 

takie to zostawia. Szmachruje. Zrzuca 

tylko i zrzuca, i przebiera. Robić za koleją 

to nie urwie się tyle.  

Inne były za tamtą, co pojechała, i 

powiedziały, że powiedzą do niej, że ja na 

nią mówiłam. A tamta taka pyskata. Myślę 

sobie: „Boże kochany, po co ja mówi-

łam?!” Bałam się jej. Przyrzekłam sobie: 

,,Trzeba się bać wiejskich ludzi, to są 

bluźniercy, to są przeklętnicy, po co mi się 

wtrącać? Ja jestem dobra wszędzie, a tu 

najgorsza!” Tę, co powiedziała, że poskar-

ży, poszłam prosić, żeby nie mówiła, że ja 

pierwszy raz w życiu tak nagadałam, że 

widziałam, jak tamta całe tyczki chowała 

pod oberwane. Prosiłam ją, żeby nie mówi-

ła i tak się czułam, że jestem taka najgor-

sza... W kościele się modliłam strasznie, 

żeby cud się stał, żeby się nie wyjawiło, 

żeby nie na mnie... 

Doznałam cudu. Ta kobieta przy-

szła z niedzieli i chce od razu wypłatę. 

Jeden dzień miało się jeszcze robić, ale ona 

mówi, że ona już nie, bo tak jej wypadło w 

domu, że nie może. Tylko się pokazała i od 

razu poszła! Ja tak proszę, żeby jej nie 

poskarżyły. Bo wszystkie zrobiły się złe, 

że ja sztamę mam z gospodarzami. Bałam 

się, że tamta mnie nawali. Tamta prosi o 

pieniądze. Gospodyni daje jej, ale tamta 

mówi: – Ja rwałam czterdzieści. Czterdzie-

ści pięć, a inne po połowie. Ja chcę dwa 

razy tyle pieniędzy! – A tak nie ma. Co 

rwała więcej, to dla siebie. 

Rozzłościła się tamta: – O, jakie 

życie u was! Nie chceta mi zapłacić, to ja 

tak skuszę, że na drugi rok nie będziecie 

mieli robotników wcale! 

To gospodarz mówi: – Pójdziesz, 

bo jak cie kopnę! 

Wzięła te pieniądze i poszła. 

Wiem, że już nie przyjdzie, że już zagasło 

wszystko, ale przyrzekłam sobie, że nigdy 

na nikogo nic nie powiem. Miałam rację, 

ale nie wolno.  

 
 

 Waldemar Siemiński 
 

1 - Kazimierz Dolny, 2 - Nazwisko jednej 

z pań z Kazimierza, która przyjechała 

razem z naszą bohaterką na rwanie chmie-

lu do Kłodnicy, 3 -
 
Ówczesny ksiądz pro-

boszcz Jan Mazur, 4 - Ksiądz kanonik 

Józef Mazurek 

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

Kazimierz Daczka (1940-2002) 
 

„Ten, kto radość powiewną  

w locie pocałuje,  

żyje we wschodzących  

promieniach Wieczności.” 

Ewa Ordyk-Czyżewska – muzyk, 

pracownik naukowy Wydziału Artystycz-

nego UMCS tak go wspomina: „Człowiek 

Renesansu […] Obdarzony rozlicznymi 

talentami spełniał się głównie w muzyce i 

malarstwie. Pracował z ogromną pasją, 

żarliwie. Sztuka była jego miłością. Pełne 

humoru, ciepłe i serdeczne były jego oczy 

w kolorze błękitnego nieba w letni, upalny 

dzień. On sam był jak dojrzałe lato, po-

godny, ogrzewał wokół serdecznością i 

przyjaźnią. Kochał przyrodę, ludzi, muzy-

kę, kwiaty i zwierzęta […] Miał naturę 

wolnego człowieka, nie mieścił się w żad-

nych szablonach, kanonach, a okolice 

nadwiślańskie były jego młodzieńczym 

żywiołem”. 

Ta krótka, ale jakże trafna i emocjo-

nująca charakterystyka zaświadcza o nie-

przeciętnej osobowości Kazimierza Dacz-

ki, człowieka, który dzięki swoim arty-

stycznym pasjom, wybitnym uzdolnieniom 

oraz ukochaniu ludzi, przyrody i piękna – 

w różnych jego przejawach i kształtach – 

zajmuje trwałe miejsce wśród wyróżniają-

cych się nauczycieli naszego regionu. 

Wzruszająca uroczystość ku czci 

Kazimierza Daczki, zorganizowana w rok 

po jego śmierci, dn. 18 października 2003 

r. w Szkole Podstawowej i Liceum w Ka-

zimierzu przez grono pedagogiczne (daw-

ne i obecne), oddanych mu przyjaciół, 

uczniów oraz liczną „brać” muzyczną i 

plastyczną z całego niemal kraju, była 

świadectwem popularności „Kazia”, jego 

osiągnięć pedagogicznych i artystycznych, 

zaś nadanie auli szkolnej jego imienia – 

wyrazem hołdu i uznania za jego wspania-

łą drogę twórczą i miłość do sztuki. 

Urodził się 12 maja 1940 r. w Wil-

kowie na Powiślu Lubelskim w niezwykle 

utalentowanej rodzinie (brat Ireneusz 

ukończył Akademię Sztuk Pięknych w 

Poznaniu i jest jednym z najwybitniejszych 

rzeźbiarzy w Polsce, brat Edward posiada-

jący dyplom uczelni technicznej maluje, 

gra na gitarze klasycznej, siostra Mirosła-

wa ma również wykształcenie plastyczne). 

W szkole podstawowej pobierał 

pierwsze nauki gry na instrumentach. 

Ukończył Liceum Muzyczne i Studium 

Organistowskie przy Kurii Biskupiej w 

Lublinie, a następnie podjął pracę w ko-

ściołach w Lublinie, Bończy i Fajsławi-

cach. W roku szkolnym 1963/64 zorgani-

zował klasę fortepianu w społecznym 

ognisku muzycznym przy Powiatowym 

Domu Kultury w Opolu Lubelskim. Od 

września 1964 r. pracował w Szkole Pod-

stawowej i Liceum Ogólnokształcącym w 

Kazimierzu Dolnym jako nauczyciel mu-

zyki, pełniąc jednocześnie funkcję instruk-

tora w Studium Muzyczno-Artystycznym 

przy Towarzystwie Muzycznym w Lubli-

nie, którego filia znajdowała się w tychże 

szkołach. Ponadto prowadził zajęcia ryt-

miczno-muzyczne w przedszkolu, grał na 

organach w klasztorze OO. Franciszkanów 

w Kazimierzu, a także w Urzędzie Stanu 

Cywilnego, współpracował z Miejskim 

Domem Kultury w Kazimierzu, dyrygując 

chórem żeńskim. 

20-letni okres pracy pedagogicznej 

w Kazimierzu Dolnym był bardzo inten-
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sywny. W ramach zajęć pozalekcyjnych 

kierował zespołami wokalnymi i instru-

mentalnymi, był instruktorem ZHP. W 

czasie wakacji na obozach wędrownych 

organizował zajęcia umuzykalniające. 

Przeżył, niestety, prawdziwy szok, 

gdy władze oświatowe dopatrzyły się fak-

tu, iż szkoła średnia, którą ukończył, nie 

ma praw państwowych, a zatem posiadane 

przez K. Daczkę wykształcenie nie może 

być uznane za wystarczające. Podjął więc 

rozpaczliwą decyzję powtórnego zdawania 

matury ze wszystkich przedmiotów w 

systemie eksternistycznym. 

Nie było na pewno rzeczą łatwą i 

prostą przystąpienie po wielu latach prze-

rwy do powtórnego egzaminu dojrzałości, 

ale Kazimierz Daczka dzięki wytężonej 

pracy pomyślnie wykonał to zadanie. W 

dniach 17-27 kwietnia 1979 r. zaliczył 

wymagane egzaminy z wszystkich przed-

miotów i otrzymał upragnione świadectwo 

ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w 

Lublinie. Odtąd mógł uczyć się dalej. I tak 

w czerwcu tegoż roku zdał z wynikiem 

bardzo dobrym egzaminy w Studium Do-

skonalenia Zawodowego ODN w Lublinie. 

W 1986 r. uczestniczył w kursie wiedzy o 

filmie w Koszalinie, a w 1990 r. przyznano 

mu drugi stopień specjalizacji zawodowej 

w zakresie wychowania muzycznego. 

Następnym wyzwaniem dla Kazi-

mierza Daczki było rozpoczęcie studiów 

wyższych na Wydziale Artystycznym 

UMCS w Lublinie. Na dyplomie magister-

skim, który wręczono mu w 1986 r., wid-

nieje najwyższa ocena – bardzo dobry. 

Pracę obronił z wyróżnieniem. Takie upar-

te dążenie do zdobywania kolejnych 

szczebli edukacyjnych, do samodoskona-

lenia zawodowego, zasługuje na podziw. 

Należy podkreślić, iż pobyt w Ka-

zimierzu Dolnym był niezwykle twórczym 

okresem w jego życiu. Tu komponował 

piękne melodie do różnych tekstów lite-

rackich czy też pisanych przez kolegów 

polonistów dla potrzeb zespołów. 

Skomponował też hejnał dla Miasta 

Kazimierza oraz dwa hymny szkolne: dla 

Szkoły Podstawowej i dla Liceum Ogól-

nokształcącego, które na stałe weszły do 

ceremoniału szkolnego obu placówek. Był 

organizatorem całego życia kulturalnego w 

środowisku, przez co zyskał uznanie 

władz, szacunek rodziców i ciepłe uczucia 

dzieci i młodzieży. 

Otwartość w kontaktach z ludźmi 

zaowocowała znajomością z różnymi cie-

kawymi osobami, które mieszkały lub 

przyjeżdżały często do Kazimierza. Czyn-

nie uczestniczył w pracach Towarzystwa 

Przyjaciół Kazimierza obok tak znanych 

postaci, jak Maria Kuncewiczowa czy 

Antoni Michalak. 

W uznaniu działań na rzecz miasta 

wręczono mu w 1985 r. medal 60-lecia 

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimie-

rza Dolnego. 
 

 
 

Kazimierz Jan Daczka,  

syn Stanisława i Maryli z Kowalskich,  

małżonków Daczków z Wilkowa 
 

Od 1984 r. do końca życia mieszkał 

w Lublinie i tam pracował – najpierw w 

Zespole Szkół Elektronicznych (od 1 

września1984 r.), a później w Zespole 

Szkół Pedagogicznych i Technicznych (w 

skład którego wchodziło Studium Nauczy-

cielskie). 

Od dnia 15 września 1986 r. pełnił 

funkcję wychowawcy w Państwowym 

Domu Dziecka. W latach 1987-1990 za-

proponowano mu funkcję młodszego wy-

kładowcy w Zakładzie Teorii Metodyki 

Wychowania Muzycznego UMCS. O jego 

zajęciach ze studentami wypowiadała się 

bezpośrednia przełożona – prof. Andrea 

Jaworska: „Bardzo ciekawe i twórcze, są 

pełne aktywności, ruchu, muzyki”. 

W 1991 r. po 30 latach pracy peda-

gogicznej przeszedł na wcześniejszą eme-

ryturę, ale wciąż utrzymywał żywe kontak-

ty z nauczycielami i młodzieżą. 

Gdy w Lublinie powstało Polonijne 

Centrum Nauczycielskie, zatrudniono go 

tam jako doskonałego specjalistę z zakresu 

muzyki i historii kultury polskiej. Współ-

praca z Centrum przyczyniła się do gro-

madzenia przez długie lata materiałów 

dydaktycznych a następnie do wydania 

śpiewnika „Pojedziemy w świat daleki”. W 

publikacji tej znajdują się własne kompo-

zycje K. Daczki ułożone według kalenda-

rza szkolnego i przeznaczone dla różnych 

grup wiekowych. 

W ramach swojej pracy pedago-

gicznej w Centrum K. Daczka prowadził 

zajęcia dla licznych grup nauczycielskich z 

zagranicy, zapoznawał  uczestników kur-

sów z polską muzyką i folklorem, a wiele 

zajęć odbył na Litwie, Białorusi, Ukrainie, 

gdzie witano go zawsze z wielka serdecz-

nością i szacunkiem dla jego umiejętności 

muzycznych oraz rozległej wiedzy. 

Do końca życia współpracował 

również z Wojewódzkim Ośrodkiem Me-

todycznym w Lublinie. Prezentował tam 

zajęcia z metodyki muzyki na wielu kur-

sach organizowanych przez tę placówkę 

dla przedszkoli i klas niższych. 

Opinie, jakie uzyskiwał podczas ho-

spitowania przez nauczycieli różnorodnych 

zajęć muzycznych, były zawsze pełne 

pochlebnych ocen i entuzjastycznych opi-

nii. Oto jedna z takich notatek: „Lekcje 

wychowania muzycznego i z fortepianu, 

które prezentował w latach 1986-88 p. mgr 

Kazimierz Daczka w Studium Wychowa-

nia Przedszkolnego w Lublinie, stały się 

niedościgłym wzorem dla studentów wy-

chowania muzycznego Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie.” W pod-

pisie – dr Henryk Pogorzelski. 

Za swoją działalność muzyczną i 

pedagogiczną Kazimierz Daczka otrzymał 

wiele dyplomów, podziękowań, nagród 

pieniężnych i słów najwyższego uznania. 

Oto tylko niektóre z jego wyróżnień: dy-

plom za skomponowanie „Hejnału Kazi-

mierskiego” (1983), dyplom Przyjaciela 

Dziecka (1987), dwa dyplomy za wyniki w 

pracy z zespołami wokalnymi (Insp. Szk. 

1971, 1973), podziękowania: od organiza-

torów II Zjazdu Towarzystw Regionalnych 

Ziemi Lubelskiej za oprawę muzyczną 

Zjazdu (1982), od Komitetu Ekspertów dla 

Opracowania Raportu o Stanie Oświaty – 

Polska 2000 za interesujące piosenki dzie-

cięce, od Koła Ligi Kobiet „Nadbystrzyc-

ka” w Lublinie (1971) za piękny koncert 

wokalny w wykonaniu młodzieży Zespołu 

Szkół Pedagogiczno-Technicznych, dwie 

nagrody pieniężne (Kuratora Oświaty i 

Wychowania w Lublinie oraz Dyrektora 

Zespołu Szkół Pedagogicznych i Tech-

nicznych w Lublinie (1982, 1989), Złoty 

Krzyż Zasługi (1986). 

Kazimierz Daczka był także utalen-

towanym plastykiem. Pozostawił po sobie 

wiele prac olejnych i grafik. Jego obrazy 

rozproszone wśród przyjaciół (hojnie je 

rozdawał), stanowią niemałą kolekcję. Był 

autorem 5 wystaw krajowych i dwóch za-

granicznych (Kazimierz, Lublin, Bar-
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neveld, Bred w Holandii. Dużo czytał, 

uczył się włoskiego, żył pełnią życia. 

Nieprzeciętna osobowość Kazimie-

rza Daczki wywarła wpływ na kształtowa-

nie charakterów i budzenie zainteresowań 

artystycznych jego wychowanków. W 

swoje działania wkładał bowiem całe ser-

ce. Zmarł 3 czerwca 2002 r. Odszedł za 

wcześnie, nie wykorzystując do końca 

swoich możliwości twórczych. Na jego 

grób w Garbowie – z przepiękną płasko-

rzeźbą zaprojektowaną i wykonaną przez 

brata wciąż przychodzą przyjaciele, w tym 

wielu byłych uczniów. 

Jeden z nich – Tadeusz Majcher – 

napisał w ułożonym przez siebie wierszu: 

„Dziś pewnie słyszysz  

tam w niebie  

jak uczniowie grają,  

śpiewają dla Ciebie 

Jak ich serca płoną 

szacunkiem 

pamięcią,  

wdzięcznością nieskończoną”. 
 

Krystyna Daczka, 

Barbara Miluska 
 

Przedruk z Biografii nauczycieli regionu 

puławskiego, wydanych  w 2012 r. przez 

Muzeum Oświatowe w Puławach.  

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

Niezapomniana 
 

Ta śmierć to jak przerwanie w pół 

zdania rozmowy. Z głębokim smutkiem 

środowisko bibliotekarzy z gminy Łaziska 

pożegnało swoją długoletnią dyrektor 

Małgorzatę Wojciechowską. 

Przeżyła zaledwie 56 lat, z tego 

35 lat pracując zawodowo. Urodziła się 15 

marca 1956 r. w Zakrzowie. W 1975 roku 

ukończyła Liceum Ogólnokształcące w 

Poniatowej, a w 1980 roku ukończyła 

studia inżynierskie na Akademii Rolniczej 

w Lublinie. 15 września 1978 roku podjęła 

pracę jako kierownik w filii bibliotecznej 

w Braciejowicach. Kwalifikacje zawodowe 

uzyskała w 1994 roku w Policealnym Stu-

dium Bibliotekarskim w Lublinie. Od 1998 

roku  pełniła funkcję dyrektora Gminnej 

Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach. 

Nieustannie kontynuowała naukę. W 2006 

roku ukończyła studia podyplomowe w 

zakresie Zarządzania Kulturą – menedżer i 

animator kultury. 

Tak trudno wobec niej używać 

czasu przeszłego. Przecież jeszcze nie-

dawno była z nami, w 2011 roku organi-

zowała obchody 50-lecia Gminnej Biblio-

teki w Łaziskach. Cały czas miała dalsze 

plany zawodowe. W swoim działaniu sto-

sowała wiele atrakcyjnych i różnorodnych 

form pracy kulturalno-oświatowej. Działa-

ła społecznie w środowisku lokalnym, 

pracowała zarówno z dziećmi, młodzieżą 

jak i dorosłymi. Była osobowością, której 

się nie zapomina. Dzieliła się swoją wie-

dzą i doświadczeniem bardzo chętnie, a 

my chłonęłyśmy to wszystko. Doceniała 

wagę kształcenia bibliotekarzy, inspirowa-

ła pracowników do stałego podnoszenia 

kwalifikacji. Założyła kroniki biblioteki i 

dokumentowała dzieje gminy Łaziska. 

Często pracowała ponad własne siły. Praca 

w bibliotece była całym jej życiem, jej 

pasją. Jej aktywność zawodowa została 

przerwana przez ciężką chorobę. 

Za swoją wieloletnią wzorową 

pracę zawodową i działalność społeczną 

otrzymała odznaczenie „Zasłużony Dzia-

łacz Kultury”. W 1995 roku była pierwszą 

laureatką Nagrody im. Anny Platto. W 

2006 roku uhonorowana została Srebrnym 

Krzyżem Zasługi. 

 

 
 

Odeszła od nas osoba bardzo 

ważna. Pozostała po Niej pamięć i puste 

miejsce, które nieprędko zostanie zajęte, 

bowiem tak wyjątkowi ludzie rodzą się 

rzadko. Była pełnym życia, energii i 

uśmiechu człowiekiem. Tak chcemy ją 

zapamiętać. 
 

Pracownice Gminnej Biblioteki 

 i Domu Kultury w Łaziskach

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

Kościółek w Bochotnicy – prośba o wsparcie 
 

Redakcja „Powiśla Lubelskiego” 

otrzymała ulotki od znanego reżysera 

Krzysztofa Zanussiego i jego małżonki 

Elżbiety z Grocholskich, których fragmen-

ty poniżej publikujemy. Państwo Zanussi 

mieli kiedyś w Bochotnicy swój dom. 

 „Teraz pragnę stworzyć DOM, o 

którym każdy będzie mógł powiedzieć: 

NASZ WSPÓLNY. To jest serce, istota 

każdej wspólnoty, że mają coś razem, coś 

co jednoczy, co pozostanie na zawsze” 

pisze pani Elżbieta Zanussi. Sto lat temu 

podobną inicjatywę przedsięwzięli w Za-

głobie Jan i Maria Kleniewscy budując 

kościół, z którego wszyscy teraz korzysta-

my. Warto więc wspomóc budowę ko-

ściółka w Bochotnicy. 

 „Kochani, pragniemy zrealizo-

wać nasza obietnicę z lat dziewięćdziesią-

tych zbudowania małego, skromnego ko-

ściółka z miejscowego kamienia we wsi 

Bochotnica pod Kazimierzem nad Wisłą. 

Wsi obciążonej strasznymi doświadcze-

niami kopania grobów dla kazimierskich 

Żydów rozstrzeliwanych przez nazistów w 

czasie II wojny światowej. Wsi obciążonej 

do dziś alkoholizmem, złodziejstwem, 

której niesłychanie potrzebne jest miejsce 

wsparcia duchowego i odnowy moralnej. 

[…] Koszt budowy kościółka z 

salą zebrań wiejskich, wyniesie około 

1 300 000 złotych, czyli 300 000 euro a 

400 000 USD. Jedną trzecią część tej sumy 

udało się nam już uzbierać i dzięki temu 

możemy rozpocząć budowę. 

Jeśli macie możliwości i dobrą 

wolę wsparcia moralnego i duchowego tej 

społeczności, każdy grosz pomoże zreali-

zować ten zamiar. Imiona wszystkich ofia-

rodawców będą wypisane na ścianie wieży 

kościoła. 

W niedzielę i święta wspólnocie 

kościelnej będzie towarzyszył ksiądz To-

masz z Kazimierza. Menora – światło 

Ducha Świętego w prezbiterium kościoła 

będzie nas łączyć w modlitwie. 

Pozdrawiamy Was serdecznie 

Elżbieta i Krzysztof Zanussi” 
 

Darowizny na budowę kościoła w 

Bochotnicy można przekazywać na sub-

konto parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i 

Bartłomieja Apostoła: 18 8731 0001 0007 

8126 2000 0020, ul Zamkowa 6, 24-120 

Kazimierz Dolny.  

Kontakt: Elżbieta Zanussi, tel.: 

602-585-065, ks. Tomasz Lewniewski, tel.: 

81-881-08-70. 
 

Redakcja 
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Rysunek fasady budowanego kościółka w Bochotnicy. Projektował arch. Tadeusz Michalak. 

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

Wakacyjne imprezy na Powiślu lubelskim 
 

 Ciągle na nowo odkrywamy Po-

wiśle lubelskie. Karolina Suska, dyrektor 

Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w 

Łaziskach zakończyła w czerwcu realiza-

cję projektu „Z przeszłości w przyszłość”. 

„Młodzi mieszkańcy gminy Łaziska do-

wiedzieli się między innymi jak wyglądało 

dawne wesele, pogrzeb, czy też jak w jaki 

sposób obchodzone były święta kościel-

ne.” Poznali jak smakują pierogi lubelskie, 

gryczaki, barszcz z kapusty, lemieszka 

ziemniaczana i owocowe ciasta. W Łazi-

skach działają zespoły muzyczno-tane-

czne: od 15 lat pracuje zespół „Powiśle” i 

od kwietnia – dziecięcy zespół „Wisełka”. 

Powiśle lubelskie staje się atrak-

cyjne dla turystów. Łatwo to zauważyć po 

ilości imprez, jakie odbywają się na na-

szym przepięknym terenie. Oto krótkie 

informacje o niektórych z nich. 30 czerw-

ca Opolski Klub Turystyki Rowerowej 

zorganizował 50 kilometrowy rajd odwie-

dzając m.in. Piotrawin, Kamień i Łaziska. 

W dniach 12 - 28 lipca w Żmijowiskach 

Fundacja „Na Dobre” zorganizowała płat-

ne warsztaty „Dobre warsztaty”. Uczestni-

cy stawiali ściany z gliny, wiklinowe alta-

ny, robili witraże, ceramiczne rzeźby, a 

także konstruowali samodzielnie instru-

menty muzyczne. 19 lipca Opolski Klub 

Turystyki Rowerowej zorganizował kolej-

ny rajd m.in. przez Piotrawin, Kamień, 

Kępę Gostecką, Braciejowice, Głodno, 

Janiszów i Łaziska. Tego samego dnia – 19 

lipca w północnej części Powiśla odbył się 

bieg przełajowy z Kazimierza do Podgó-

rza. 21 lipca w Dobrem odbyło się Święto 

Ziół. 27 lipca odbył się dwuetapowy Ma-

raton po Powiślu Lubelskim zorganizowa-

ny przez Lubelskie Towarzystwo Cykli-

stów. Etap pierwszy to sprint na Kosmo-

lankę. Etap drugi długości 28,5 km obej-

mował: Dobre, Kosmolankę, Dąbrówkę, 

Podgórz, Wilków, Kępę Chotecką, Rybaki, 

Zagłobę, Szczekarków, Wilków, Dobre i 

Kosmolankę.  18 sierpnia Stowarzyszenie 

Kobiet „Rogowianki” zorganizowało fe-

styn – Chmielaki Rogów 2013. 28-29 

września Biuro Edukacji Publicznej lubel-

skiego IPN zorganizowało drugi, tym ra-

zem dwudniowy, rajd rowerowy m.in. 

przez tereny Powiśla Lubelskiego. 
  

Redakcja  
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Errata i zmiana redaktora „PL” 
 

W numerze 3(53) „Powiśla Lubelskiego” z lipca 2013 roku w sprawozdaniu z działalności RTP (strona 2) znalazł się błąd. 

Profesor Wiktor Łyjak jest synem Zygmunta Łyjaka (autora książki Kępa Gostecka i Kępa Solecka w panoramie dziejów) a nie jak 

napisaliśmy błędnie – Wiesława. W tym samym numerze na stronie 18 przedostatnie zdanie w środkowej kolumnie powinno brzmieć: 

Znany społecznik Nałęczowa – Gustaw Malewski (1875-1937) to mąż siostry Marii z Szaniorów Danielewiczowej – Anieli. Nato-

miast wydrukowano błędnie: …mąż żony siostry Marii… 

W numerze 4(54) „PL” na stronie 14 komputer „poprawił” Życzyn na Żyrzyn. Powinno być: Życzyn (to stacja kolejowa mię-

dzy Dęblinem a Łaskarzewem, niegdyś siedziba gminy) a nie jak wydrukowano: Żyrzyn – siedziba gminy i ważne skrzyżowanie na 

drodze z Lublina do Warszawy. Przez Żyrzyn nie przechodzi żadna linia kolejowa. 

Z ważnych powodów rodzinnych Władysław Mądzik musiał zrezygnować z funkcji redaktora naczelnego „Powiśla Lubel-

skiego”. W najbliższym czasie Zarząd Regionalnego Towarzystwa Powiślan podejmie decyzję o wyborze nowego redaktora. 
 

Redakcja 
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