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w numerze: 
 
* Nagrody RTP 
* Rota przysięgi powstańców 1863 roku 
* Magiczny trójkąt 
* Wilkowskie probostwo w poł. XIX wieku 
* Jan Kurzyna (1835-1865) 
* Kazimierz Wydrychewicz 
* Bunt chłopów nadwiślańskich 
* Przyczynki do biografii K. Wydrychiewicza 
* Powiśle lubelskie w „Pamiętnikach” Henryka 
Wiercieńskiego (1) 

Prawie cały niniejszy numer „Powiśla Lubelskiego” poświęcony jest historii Powiśla sprzed półtora stu-
lecia. Nic dziwnego – mija właśnie 145 rocznica powstania styczniowego. Ale mamy w tym roku także 160 
rocznicę urodzin i 85 rocznicę śmierci Henryka Wiercieńskiego, zasłużonego kronikarza Lubelszczyzny i nasze-
go Powiśla, a wcześniej uczestnika właśnie styczniowej insurekcji. 

W powstaniu styczniowym brał udział także wilkowski proboszcz ksiądz Józef Błażowski. I tak jak Wier-
cieński był zesłany w głąb Rosji. Dlatego wśród informacji o ówczesnych warunkach pracy powiślańskiej para-
fii umieściliśmy w niniejszym numerze także fragment listu księdza Błażowskiego z 1860 r. Ciągle mamy nadzie-
ję, że uda się nam upamiętnić odpowiednią tablicą lub obeliskiem tego kapłana, powstańca i patriotę. Może z 
okazji zbliżającej się 150 rocznicy tego niepodległościowego zrywu? W tekstach dotyczących Kazimierza Wy-
drychiewicza, właściciela majątków Powiśla w połowie XIX w., także podkreślamy wątek powstania stycznio-
wego. Również notatka o Janie Kurzynie związana jest ze styczniową insurekcją. 

W artykule poświęconym Wydrychiewiczowi korzystamy z informacji prasy warszawskiej o lubelskiej 
wystawie rolniczej 1860 r. Jeszcze więcej informacji o Powiślu i o rolniczej wystawie lubelskiej z 1901 r. zawie-
ra lokalna prasa lubelska. Może warto byłoby, aby nasze Regionalne Towarzystwo Powiślan wydało w serii 
swoich książek osobną publikację, która zawierałaby wszystkie informacje na temat Powiśla Lubelskiego jakie 
można znaleźć w gazetach wychodzących w Lublinie: od początku wieku XIX aż do roku 1939. Nie ma ich zbyt 
dużo, ale jest ich wystarczająca ilość, aby zrobić z tego sporą broszurę. To poza archiwami, nieocenione i cią-
gle  niewykorzystane źródło informacji na temat naszego regionu. A co najważniejsze, poza pisemnymi wspo-
mnieniami, takimi jakie na przykład pozostawił Wiercieński, najlepiej oddające ówczesne nastroje. 

 
       Wojciech Włodarczyk 



___________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 1(26), styczeń 2008 r.__________________________ 

 2

W sprawie nagrody RTP za rok 2007 
  

Na ostatnim w zeszłym roku posiedzeniu Zarządu Regionalnego Towarzystwa Powiślan w dniu 28 paź-
dziernika 2007 r. członkowie władz Towarzystwa rozpatrywali między innymi kandydatury do nagrody RTP za 
rok 2007. Przypominamy że dotychczas nagrodzonymi byli: Czesława Wąsalowa (2004 r.), ks. Jerzy Hanaj 
(2005 r.), Paweł Lis (2005 r.), Henryk Nowak (2006 r.) i Jan Giza (2006 r.).  Po przedyskutowaniu zgłoszonych 
kandydatur członkowie kapituły nagrody czyli Zarząd RTP, jednogłośnie uznali, że nie przyznają nagrody za 
rok ubiegły.  

       Zarząd RTP 
 

 

 „Rota przysięgi powstańców 1863 roku” 
  

 
Pieczątka powstańczego Rządu Narodo-

wego 
 

Powstanie styczniowe angażowa-
ło wszystkich. Ksiądz Józef Błażowski 
proboszcz parafii w Wilkowie od roku 
1850 (z podkarpackiej szlachty zagrodo-
wej, herbu Sas, w latach 1845-1850 był 
proboszczem w Ratoszynie), przez Rosjan 
określany jako „naczelnik powstańczy”, 
zbierał pieniądze na walkę i odbierał od 
włościan przysięgę. Ksiądz Błażowski 
werbował do oddziału porucznika Anto-

niego Zdanowicza, burmistrza Markuszo-
wa, który zebrał do swego oddziału około 
250 powstańców. Z księdzem probosz-
czem współpracował leśniczy majątku 
Polanówka Ignacy Sadkowski. Księdza 
Błażowskiego Rosjanie aresztowali pod 
koniec czerwca 1864 r. Obaj zostali skaza-
ni na zesłanie w głąb Rosji. Ksiądz Bła-
żowski zmarł w Tunce w 1868 r. Ignacy 
Sadkowski wrócił do Polski w roku 1872. 
 Oto tekst przysięgi powstańców 
1863 r. (przedruk z reprintu „Wspomnień z 
niedawnej przeszłości” księdza Adama 
Słotwińskiego, wydanych przez lubelskie 
„Norbertinum” w 1993 r.): 
 „Ja, Polski Żołnierz, przysięgam 
walczyć za ojczyznę moją do ostatnich sił, 
do ostatniej kropli krwi mojej, znosić cier-
pliwie wszystkie trudy, cierpienia, niewy-
gody i słuchać bezwarunkowo naczelni-
ków przez Rząd Narodowy postanowio-
nych. 
 A gdybym nie dotrzymał tej przy-
sięgi, niech spadnie na mnie przekleństwo 
braci i kości moje niech nie spoczną w 
Ojczyźnie.” 
 

 
Herb Sas rodziny Błażowskich 

 
 

Wojciech Włodarczyk

 
 

Magiczny trójkąt 
 
Trzeba go też nazwać wietrznym 

trójkątem, gdyż wyznaczony został przez 
wiejące z trzech kierunków wiatry. 
 Każdy wiatr ma w sobie coś z 
posła lub wędrowca przybywającego z 
dalekich stron. Poza tym moment powsta-
nia wiatru jest wcześniejszy od momentu 
nawiedzenia przez wiatr jakiegoś miejsca. 
Składnikiem wiatru jest Czas. Do wekto-
rów kierunku i siły dodajemy wektor cza-
su.  

Wiatry zatem nie rodzą się na Po-
wiślu, tylko tu z różnych dalszych lub 
bliższych miejsc przybywają. Wiatry 
otwierają Powiśle na dal i na przeszłość. 

  Bezpośrednią dal dla Powiśla 
formują w kształt wietrznego trójkąta trzy 
miasta: Sandomierz, Kazimierz i Lublin, 
wszystkie trzy u swych źródeł piastow-
skie. Mają też one pewną dodatkową ce-
chę: jedne są „górne”, inne „dolne” 
 Niewątpliwie Stare Miasto z 
katedrą w Sandomierzu zalicza się do tych 
pierwszych. W prześwicie biegnącej od 
Rynku i Mariackiej ulicy Krótkiej Wisła 
widoczna jest w dalszej perspektywie, za 
rozległymi błoniami, a skarpa wydaje się 
tutaj bardzo wysoka i urwista. Rzeka jest 
wprawdzie trochę bliższa miastu od strony 
zamku i katedry (znakiem tej bliskości jest 

spichlerz na Podzamczu), ale nawet i tutaj 
miasto nie tworzy z rzeką organicznej 
jedności. Sandomierz, jak to już właśnie 
zostało powiedziane, g ó r u j e  nad Wisłą, 
przypatruje się rzece z wysoka, a funkcje 
obronne wpisane w ten średniowieczny 
projekt urbanistyczny są nadal widoczne, 
wręcz nawet rzucają się w oczy (Brama 
Opatowska). 
 Z uwagi właśnie na to jego usytu-
owanie wydaje się, że Sandomierz najbar-
dziej ze wszystkich miast obecnej Polski 
zwrócony jest na południowy-wschód, na 
Jarosław, Przemyśl, Lwów, a potem ku 
Rusi, Podolu, Bracławszczyźnie i Morzu 
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Czarnemu z jego niegdyś genuańskimi 
koloniami. Sandomierz jest szczeliną, 
przez którą prześwituje myśl polityczno-
gospodarcza Rzeczypospolitej Jagiello-
nów, mimo że nie Jagiellonowie zbudowa-
li to miasto i nadali mu właściwą rangę. 
 Całkiem inaczej rzecz się przed-
stawia z Kazimierzem Dolnym nad Wisłą. 
Tutaj bowiem zachodzi nie tak znów czę-
sty przypadek integralnego zespolenia 
architektonicznego budulca z Ziemią, 
Czasem i Wiecznością. Będąc w „dole” 
Kazimierz jest bliski rzeki, dotyka niemal 
jej nurtu, otwarty jest zatem na Czas i te 
wszystkie przemiany, które ten Czas przy-
nosi. A mówimy tu o wielkiej rzece, maje-
statycznej, powolnej, a zarazem wdzięcz-
nej aż do oczarowania. Wielkie rzeki mają 
nad sobą wielkie Niebo, toteż Kazimierz 
mimo że tak kameralny, bo ścieśniony 
pomiędzy wodą a wschodnim bastionem 
wzgórz, ma nad sobą gigantyczną niebie-
ską kopułę, niebiański klosz, przyciągają-
cy wzrok i kierujący myśl ku innej rze-
czywistości. Tutaj w Kazimierzu Niebo na 
Rynku jest obecne, czego na przykład nie 
da się powiedzieć o Rynku sandomier-
skim, mimo że jako „górny” wydaje się 
być bliżej Nieba, a jest tylko bliżej (choć-
by przez swoje południowo-wschodnie 
nachylenie) bezkresnej Ziemi naznaczonej 
wstęgami Dniestru, Bohu i Dniepru oraz 
groźnymi szlakami tatarskimi. 
 Ziemia otula Kazimierz, tak jak 
piastowskie grodzisko otulał bór pełen 
zwierza. Sandomierz jest na zbiegu i 
skrzyżowaniu szlaków, sam niejako kreuje 
i wyznacza szlaki, w Kazimierzu jedynym 
szlakiem jest rzeka, bo nawet szosa dojaz-
dowa z Puław powtarza wiernie jej bieg w 
swoich meandrach. Rzeka przybywa tu 
jakby znikąd i ginie w nieokreślonej pół-
nocnej dali. Pozbawiony niemal całkowi-
cie architektonicznych akcentów lewy 
brzeg Wisły intensyfikuje jeszcze  tę aurę 
osaczenia przez tajemniczość i zagadko-
wość tego co „poza” - poza zakolami rze-

ki, poza wzgórzami, poza tamtym brze-
giem. Posiadając wiedzę współczesnego 
człowieka, a więc taką, w której element 
penetracji przestrzennej jest wręcz ko-
smiczny (wiemy już nawet co znajduje się 
poza naszą Galaktyką), możemy wrócić w 
Kazimierzu, nakłonieni przez samo to 
miejsce, przez jego genius loci, do śre-
dniowiecznego sposobu przeżywania prze-
strzeni. Dlatego to miejsce jest szczeliną, 
przez którą prześwitują piastowskie po-
czątki naszej ojczyzny. Kazimierz Dolny 
w samej swej istocie jest piastowski, nie 
zaś z uwagi tylko na górujące nad nim, 
białawo-żółte w słońcu ruiny piastowskie-
go zamku. 
 Wreszcie ostatni szczyt wietrzne-
go trójkąta - Lublin, jedno z najgodniej-
szych miast polskich, sławne i wywyższo-
ne (a więc „górne”) obecnością w nim 
Trybunału Koronnego (sądu ostatniej 
instancji) dla Małopolski. Trybunałowi 
lubelskiemu podlegały też w dawnej Pol-
sce województwa Wołyńskie, Bracławskie 
i Kijowskie. Lublin zatem przez wieki był 
broszą spinającą obrzeża z centrum, naj-
pierw Krakowem, później zaś Warszawą. 
Obecny w Lublinie majestat prawa oddzia-
ływał na całość tych ogromnych prze-
strzeni. 
 Jakkolwiek Lublin był zawsze 
czymś więcej niż tylko grodem trybunal-
skim, jednakże wiosenno-letnio-jesienne 
sesje trybunału, powtarzane cyklicznie 
przez ponad dwa stulecia w znacznym 
stopniu określiły jego charakter. Tu roiło 
się od palestranckiej młodzieży, tu też 
ściągali obywatele z całej Małopolski, 
Wołynia i Ukrainy, już to by poprzeć 
swoją sprawę, już to by (a dotyczyło to 
tych możniejszych) próbować wpłynąć na 
wybór deputata lub wręcz próbować 
„trząść trybunałem”. Wraz z przybyszami 
wpływały do miasta pieniądze, kwitł han-
del, właściciele gospód i prywatnych kwa-
ter przeliczali zyski. Poza tym, jak czyta-
my w Pamiętnikach Kajetana Koźmiana, 

„w województwie lubelskim wszyscy 
prawie możnowładcy polscy starali się 
mieć dobra, a w mieście pałace i dwory 
dla spraw i przewagi w Trybunale Koron-
nym, który w Lublinie półroczną kadencję 
wysiadywał”. 
 Różne bywały sesje trybunału. 
Niektóre źle się zapisały w ludzkiej pa-
mięci i praktyce polskiego sądownictwa 
(„stek wszystkich bezprawiów, przekup-
stwa i niegodziwości”), o innych, prze-
ciwnie, mówiono „z uwielbieniem, 
wdzięcznością i pochwałą”, „były tym, 
czym być powinny” (Kajetan Koźmian), 
jednakże ponad wszystkimi ułomnościami 
ludzkiej natury górowało przez wieki w 
Lublinie dostojeństwo sprawiedliwości i 
cześć dla trybunału. Wbrew bowiem nie-
którym stereotypom, zrodzonym w wyjąt-
kowych okresach duchowego i politycz-
nego rozprężenia, życie w Polsce na prze-
strzeni wieków „przenikał duch swoistego 
legalizmu, a nie samowoli” (Władysław 
Konopczyński). 
 Jeżeli więc Lublin  już na zawsze 
pozostanie ostoją Ducha Praw, „surowej i 
niezachwianej sprawiedliwości”, Kazi-
mierz enklawą piastowskiej przestrzennej 
symboliki, Sandomierz  jagiellońskim 
oknem na dorzecza Dniestru i Dniepru, to 
nasz wietrzny trójkąt, w polu którego 
znajdują się wioski Powiśla, jest prawdzi-
wie niezwykły, wręcz magiczny. Wieją tu 
wiatry srogie i porwiste, gdyż zrodzone w 
pieczarach Przeszłości, ciągnące z samego 
jądra Historii. 
 Była to rzecz o wiatrach histo-
rycznych. O wiatrach będących zjawi-
skiem atmosferycznym czyli ruchem po-
wietrza, z którymi my, rolnicy, jesteśmy 
siłą rzeczy bardziej poznajomieni, być 
może uda mi się napisać innym razem. 
 

 Janusz Węgiełek  
 Las Dębowy

 
 

Kondycja ekonomiczna wilkowskiego probostwa 
 w połowie XIX wieku 

 
Radomskie archiwa zawierają wiele 

dokumentów dotyczących wilkowskiej 
parafii. Część z nich pan Sebastian Piąt-
kowski wykorzystał w swoim artykule 
Materialne podstawy funkcjonowania i 
gospodarka parafii środkowej Wisły w 
końcu XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, 
który ukazał się w „IV Janowieckich Spo-
tkaniach Historycznych”, Janowiec 2002. 

 Z wizytacji generalnej probostwa 
w Wilkowie w 1830 r. dowiadujemy się, 
że: „Wisła, rzeka spławna, płynie od ko-
ścioła na stai 15 i gdy zbierze wpada do 
małej rzeczki pod samym Wilkowem bie-
gnącej, czyniąc trudności przychodzącym 
do kościoła i zboża zatapiając.” (APR, 
ZDP, sygn. 15536, s. 74v.). Z tej samej 
wizytacji mamy wiadomość, że na probo-

stwie w Wilkowie były przechowywane 
relikwie św. Urszuli, a ich autentyczność 
potwierdzono w 1786 r. 
 Z kopii aktu notarialnego z dnia 
16 (28) kwietnia 1857 r. dowiadujemy się, 
że Aleksandra Franciszka z Lubomirskich 
Rzewuska w kwietniu 1857 r. przekazała 
kościołowi w Wilkowie 300 rubli srebr-
nych z procentem płaconym na św. Jana 
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Chrzciciela i zabezpieczyła ten dar na 
własnej kamienicy w Warszawie. (APR, 
ZDP, sygn. 15536, s. 34-35)  

Z inwentarza parafii Wilków 
przeprowadzonego w dniu 4 (16) lipca 
1857 r. wynika, że przykościelne zabudo-
wania gospodarcze: spichlerz, piwnice, 
chlewy, stajnie, wozownie, obory itd. 
znajdowały się w bardzo złym stanie („ru-
ina”). (APR, ZDP-ISR, sygn. 1094, nlb.) 
 Protokół o stanie i powinnościach 
włościan wsi Czarna z dnia 8 (20) wrze-
śnia 1859 r. informuje nas, jak wyglądała 
pańszczyzna we wsi Czarna (dla probosz-
cza w Wilkowie). Każdy z zamieszkują-
cych tutaj chałupników w zamian za ko-
rzystanie z 150 prętowego ogrodu wa-

rzywnego był zobowiązany do odpracowa-
nia na gruncie folwarcznym proboszcza 
jednego dnia tygodniowo. Było to więcej 
niż w dobrach prywatnych i rządowych. 
(APR, ZDP, sygn. 15536, s. 91-92v.)  

W piśmie z dnia 4 września 1860 
r. do Konsystorza Diecezji Lubelskiej 
proboszcz wilkowski ksiądz Józef Błażow-
ski, późniejszy uczestnik powstania stycz-
niowego, notował: „[...] nie mam żadnego 
pomieszkania przyzwoitego dla siebie – 
cały dom leży w ziemi, okna równo z zie-
mią, po części deskami pozabijane. Nie 
masz najmniejszego schronienia przed 
deszczem, akta stanu cywilnego dla ciągłej 
wilgoci pobutwiały”. (APR, ZDP, sygn. 
15536, s. 55) 

 W protokole oszacowania docho-
du z gruntów probostwa w Wilkowie z 
dnia 23 czerwca (5 lipca) 1866 r. stwier-
dzono, że na niektórych działkach z wy-
sianych 17 korcy jęczmienia należy się 
spodziewać 42 korcy zbioru, z 3 korcy 
tatarki zbiór wynosi zazwyczaj 4 korce i 
16 garncy, natomiast pół korca grochu daje 
zaledwie 1 korzec zbioru (korzec = 128 
litrów). Po przejęciu ziemi parafialnej 
Wilkowa przez rosyjski skarb państwa 
było jej tak mało, że nie można było jej 
dać w dzierżawę i rozważano możliwość 
oddania za darmo bezrolnym włościanom. 
(APR, ZDP, sygn. 15524) 
 

 
 

Jan Kurzyna (1835-1865) 
  

 
 

Jan Kurzyna to jeden ze znacz-
niejszych konspiratorów i uczestników 
powstania styczniowego. Pochodził z za-
ściankowej szlachty podlaskiej. Urodził się 

w Warszawie. Po przedwczesnej śmierci 
rodziców i krótkiej nauce początkowej w 
Warszawie, wstąpił w 1855 r. do semina-
rium pijarskiego w Opolu Lubelskim. W 
seminarium przebywał 2 lata, z kapłaństwa 
zrezygnował tuż przed święceniami. Pod-
czas pobytu w Opolu przyjaźnił się z woj-
skowym mułłą mahometańskim z rosyj-
skiego garnizonu, który uczył go języka 
tureckiego i arabskiego, po wojnie krym-
skiej bardzo przydatnego dla sposobiących 
się do walki z Rosją. Namawiał wówczas 
swoich przyjaciół do szerzenia podczas 
wyjazdów na wieś idei demokratycznych 
wśród włościan, a więc także wśród 
mieszkańców Powiśla. Oskarżany był o 
występki natury kryminalno-obyczajowej, 
które jednak okazały się nieprawdziwe. 
 W 1857 r. wstąpił do świeżo 
otwartej Akademii Medycznej w Warsza-
wie, gdzie założył popularne wówczas 
wśród młodzieży patriotyczne „kółko aka-
demickie”. Miało ona na celu samokształ-
cenie, ale w perspektywie – walkę zbrojną 
z zaborcą. W czerwcu 1859 r. na wezwanie 
Ludwika Mierosławskiego zorganizował 
manifestacyjną dymisje paruset studentów 

Akademii. Został wówczas aresztowany i 
po 3 tygodniach odesłany do Opola Lubel-
skiego. Mimo iż był pod nadzorem policji 
udało mu się w sierpniu 1859 r. opuścić 
Opole i wyjechać nielegalnie do Paryża. 
Odtąd przez 3 lata był jednym z najbliż-
szych współpracowników radykalnego 
przywódcy powstania styczniowego, Lu-
dwika Mierosławskiego. W kwietniu 1863 
r. został aresztowany w Krakowie przez 
władze austriackie. We wrześniu tegoż 
roku uciekł z więzienia lwowskiego i po 
pewnym czasie dotarł do Warszawy, którą 
jednak na rozkaz Romualda Traugutta 
szybko opuścił udając się ponownie na 
Zachód. 
 Zginął w wyniku ran odniesio-
nych w pojedynku, sprowokowanym poli-
cyjną rosyjską intrygą. Pochowany został 
w Szwajcarii. 
 Literatura: Jan Kurzyna, biogram 
Stefana Kieniewicza w „Polskim Słowniku 
Biograficznym”. 

 
Wojciech Włodarczyk 

 
 

Kazimierz Wydrychewicz 
 
(Od redakcji: poniższy tekst dru-

kujemy z Księgi Pamiątkowej Wystaw 
Lubelskich, praca zbiorowa wydana stara-
niem Zarządu Lubelskiej Wystawy Rolni-
czo-Przemysłowej w 1901 roku, Warszawa 
1902, s. 440-441. Pełen pochwał biogram 
autorstwa Gosiewskiego, kontrastuje ze 
świadectwem ks. Adama Słotwińskiego, 
który publikujemy poniżej. Zachowaliśmy 

oryginalną pisownię, także nazwiska boha-
tera poniższego tekstu, który za swego 
życia nazywany był właśnie „Wydryche-
wicz”) 
 Urodził się roku 1805-go w mia-
steczku Secymin w Kieleckiem, z ojca 
Ludwika i matki Anny z Nowomiejskich, 
posiadających tamże szczupłą mieszczań-
ską posiadłość. 

 Pierwsze chwile młodości K. 
Wydrychewicza mało są znane, to jednak 
pewna, iż niezamożni rodzice nie byli w 
stanie udzielić mu ani starannego wycho-
wania, ani wyższego wykształcenia, na 
jakie bystry jego umysł zasługiwał. Po 
ukończeniu niższych klas szkół kieleckich, 
młody Kazimierz pomagał ojcu w gospo-
darstwie, poczem otrzymawszy od ojca 
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niewielki fundusz w roku 1831, mając 
zaledwie 26 lat wieku, odważył się wziąć 
w dzierżawę dobra rządowe Boiska, Głod-
no, Braciejowice, częścią w guberni Ra-
domskiej częścią w Lubelskiej nad Wisłą 
położone. 
 W krótkim czasie po objęciu tego 
gospodarstwa niezmordowaną pracą, rząd-
nością i szlachetnością potrafił sobie takie 
zjednać zaufanie, że w roku 1837 otrzymał 
propozycję, dość znacznej pożyczki na 
kupno dóbr Radlin, których obszar obej-
mował około 4800 morgów. 
 

Kazimierz Wydrychiewicz (1805-1869) 
 

Pomimo opuszczonego stanu tych 
dóbr Wydrychewicz jako dzielny gospo-
darz potrafił ocenić rzeczywista ich war-
tość, nie namyślał się długo, ofiarowaną 
pożyczkę przyjął i nabył dobra. Ze zdu-
mieniem spoglądali sąsiedzi w jak krótkim 
czasie opuszczony ten majątek przyszedł 
do kwitnącego stanu. Trafnem gospodaro-
waniem umiał Wydrychewicz rychło pod-
nieść intraty, nie tylko spłacił ciążące dłu-
gi, ale nadto w lat kilka, był już w możno-
ści, nie pozbywając się Radlina, nabyć 
dobra Szczekarków, stanowiące najpięk-
niejszy klucz dóbr Opolskich. Ogrom pra-
cy zdawał się dodawać nowych sił i energii 
Wydrychewiczowi, jedynie przy pomocy 
karbowych i włodarzy zarządzał gospodar-
stwem w obu majątkach, osobiście wyda-
jąc rozporządzenia w najdrobniejszych 
szczegółach. Niezmordowana praca, traf-
ność postępowania, ustalona opinia rząd-
ności i prawości zwróciły uwagę hrabiny 
Rzewuskiej właścicielki dóbr Opolskich. 
Zaproponowała ona nabycie Opola, a lubo 
nie miał odpowiednich funduszów, nie 
zawahał się przyjąć propozycji. Pomimo, 
że hrabina zrobiła znakomite ułatwienia 
nabycia, to jednak kupno dóbr Opolskich 

uważać należy za czyn nader śmiały i 
dowodzący jak wiele ufał potędze pracy. 

Tak więc Wydrychewicz, rozpo-
cząwszy zawód gospodarski z nader ma-
łemi funduszami w ciągu lat 16-u przy-
szedł do posiadania kolosalnej fortuny, 
przeszło 1200 włók przestrzeni zajmującej, 
jedynie wytrwałą pracą, niezłomną siłą 
woli i energią, wspartemi na prawości i 
rzetelności. Nie było rzeczą łatwą utrzy-
mać się w posiadaniu dóbr tak rozległych a 
znacznemi długami obciążonych. Wydry-
chewicz jednak nie tylko potrafił utrzymać 
się na swojem dziedzictwie, nie tylko spła-
cił większą część długów bez uciekania się 
do niszczenia lasów i bez konieczności 
sprzedawania dawniej posiadanych mająt-
ków, ale nadto w ciągu lat kilkunastu całe 
dobra przyprowadził do tak kwitnącego 
stanu, że stały się ozdobą okolicy i wzorem 
godnym naśladowania w każdej gałęzi 
gospodarstwa rolnego i połączonego z nim 
przemysłu. Niepospolite zdolności Wydry-
chewicza znalazły tu obszerne pole do 
rozwinięcia się. Jako zamiłowany rolnik , 
wysoko podniósł kulturę ziemi, wykar-
czował, osuszył i odmłodnił łąki, oraz 
zaprowadził znaczną ilość doborowego 
inwentarza. Stawy oczyszczone zarybił, 
przekopaniem kilkuwiorstowych kanałów, 
umiejętnie zużytkował wodę na potrzeby 
zakładów przemysłowych. Ośmnaście 
folwarków odbudował prawie z fundamen-
tów z praktycznem uwzględnieniem po-
trzeb gospodarskich. Zrozumiał jak wielka 
dźwignię gospodarstwa stanowi przemysł 
rolniczy, umiejętnie do miejscowości za-
stosowany; usilnem tez jego staraniem 
było, przerobić na miejscu wszelkie suro-
we produkty. Kierowany tą myślą wzniósł 
młyn na sposób amerykański, zaprowadził 
olejarnię, wzniósł duże gorzelnie, browar 
dostarczający wybornego piwa, postawił 3 
tartaki, fabrykę terpentyny, a każdy z tych 
zakładów przemysłowych, wzniesiony pod 
bacznym okiem właściciela odznaczała się 
wzorowem urządzeniem, odpowiedniem 
wymaganiom nauki i postępu. Jak Wydry-
chewicz umiał uczciwie połączyć własny z 
interesem i pożytkiem ogółu, za dowód 
posłużyć mogą dwa nader użyteczne dzie-
ła, dokonane wyłącznie jego staraniem, a 
mianowicie wybudowanie drogi bitej po-
między miastami Kazimierzem i Józefo-
wem, siłą miejscowego szarwarku, nad 
którym osobisty przyjął nadzór, oraz ob-
wałowanie brzegów Wisły na przestrzeni 
24 wiorst. 

Wystawa rolnicza odbyta w 1860 
r., podała sposobność bliższego ocenienia 
zasług Wydrychewicza na polu rolniczem i 
przemysłowem. Każdy prawie oddział 

wystawy mieścił w sobie okazy pochodzą-
ce z dóbr Opolskich, które zyskiwały na-
grody lub pochwały, a wielki złoty medal 
przyznany Wydrychewiczowi za ogół 
dostarczonych na wystawę przedmiotów 
wymownym był świadectwem kwitnącego 
stanu jego majętności. 

Śmierć zawczesna [w 1869 r.], 
której nie przewidywał, nie dozwoliła mu 
rozporządzić mieniem stosownie do szla-
chetnych zamiarów, jakie żywił dla dobra 
rodaków i ludzkości, a których pamięć 
przekazałaby jego imię dalekiej przyszło-
ści... 

Chwile wolne od zatrudnień go-
spodarskich poświęcał czytaniu dzieł poży-
tecznych, a tym sposobem przy bystrem 
swojem pojęciu wypełniał braki pierwot-
nego wykształcenia i gruntownie umysł 
swój oświecił, dając tem dowód, że wielki 
nawet nawał interesów materjalnych nie 
stanowi przeszkody w zdobyciu wyższej 
kultury umysłowej. Samodzielność, ener-
gia, niezłomna wola i wytrwałość – stano-
wią wybitniejsze rysy charakteru Wydry-
chewicza. W stosunku do włościan i sług 
swoich zasłużył na ogólne ich wyrażenie: 
„Pan ostry, ale dobry i sprawiedliwy”. 

Zamiłowany w ciągłej pracy, któ-
ra była jego prawdziwym żywiołem nie 
starał się o szerokie koło znajomości. W 
towarzystwie skromny, małomówny, ze 
zdaniem swojem nie występował, jednakże 
zapytany, wyrażał zdania zdrowe jasno i 
trafnie. Nie krępując się żadnymi wzglę-
dami, śmiało wypowiadał prawdę, często 
dla słuchających gorzką, nie raz też się 
przez to ludziom naraził. Zamiast szafować 
jałmużną, wolał podawać sposób uczciwe-
go zarobku; tam jednak gdzie dostrzegł 
prawdziwą nędzę, nie spowodowaną leni-
stwem lub nałogiem, pomocy swej nie 
odmawiał. Z dobrych czynów swych nie 
robił rozgłosu, pomagał do kształcenia się 
ubogiej młodzieży i niejeden dobry uczy-
nek ujawnił się dopiero po jego śmierci. 
Wreszcie położył niemałą zasługę przez 
założenie Domu Zleceń Rolników Nadwi-
ślańskich, poświęcając dla dobra ogółu i 
pracę swoja i znaczny kapitał. 

Tyle wspomnień o Wydrychewi-
czu. Trudno zaprzeczyć, że w ciągu życia 
niejednokrotnie zabłysła mu gwiazda 
szczęścia, lecz on umiał korzystać z danej 
chwili. Miał powodzenie, bo pracował; 
miał zaufanie, bo był rzetelnym; rzeczywi-
ście więc może się nazwać twórcą swego 
szczęścia, do którego doszedł przy pomocy 
jedynie dwóch talizmanów – pracy i praw-
dy. 

Mikołaj Gosiewski 
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Bunt chłopów nadwiślańskich 
 
(Od redakcji: poniższy tekst – ty-

tuł pochodzi od autora – przepisaliśmy z 
„Wspomnień z niedalekiej przeszłości” 
wydanych w Krakowie w 1892 r. Ks. 
Adam Słotwiński, pijar, ur. się w Bełży-
cach 24 XI 1834 r., zmarł w Krakowie 16 
X 1894 r. Zaangażowany w przygotowanie 
powstania styczniowego, był zesłany w 
głąb Rosji. Opisany poniżej fragment po-
chodzi z czasów pobytu księdza Słotwiń-
skiego w Chełmie, dokąd został przenie-
siony po uprzedniej pracy duszpasterskiej 
w Opolu. Zachowaliśmy pisownię orygina-
łu.) 

 
 Wydrychiewicz, jeden z najza-
możniejszych właścicieli ziemskich w 
Lubelskiem, właściciel Opola, Wielkich 
Kluczów i zakładów przemysłowych, 
niezmiernie ruchliwy i w handlu obrotny, 
wracał z Warszawy do siebie po krwawych 
wypadkach na bruku warszawskim za-
szłych [26 lutego 1861 r. wojsko rosyjskie 
zastrzeliło 5 osób podczas manifestacji 
patriotycznej na Krakowskim Przedmie-
ściu], uniesiony szlachetnymi i patryotycz-
nemi uczuciami zwołał wszystkich wło-
ścian (przeszło 600 gospodarzy) przed 
swój pałac i przemówił do nich w te słowa: 
„Panowie, obywatele ziemscy Królestwa 
Polskiego z hr. Andrzejem Zamojskim, 
prezesem Towarzystwa Rolniczego na 
czele, uradzili i zdecydowali absolutne 
zniesienie pańszczyzny w Królestwie. 
Bracia! Jestem kawalerem i chcę Was jako 
moje przybrane dzieci uszczęśliwić. Otóż 
wiedzcie, że od Ś-go Jana br. w moich 
dobrach ustaje pańszczyzna i tylko z mor-
gu będziecie obowiązani rocznie mi jedne-
go rubla srebrnego opłacać na ręce obec-
nego tu kasyera, który z wami w mojem 
imieniu zawrze przed rejentem kontrakt. 
Żądam od Was w zamian tylko przychyl-
ności i zaufania; kochajcie kraj polski, tę 
Ojczyznę naszą, a jeśli wezwą was do jej 
obrony, bądźcie gotowi pójść za mną dla 
jej oswobodzenia.” W odpowiedzi na te 
wzniosłe słowa wezwani chłopi wykrzyk-
nęli wszyscy: „Niech żyje nasz wielmożny 
dziedzic, pan Wydrychiewicz! Wszyscy 
jak jeden stawimy się na wezwanie nasze-
go Pana, Ojca i Dobrodzieja.” To nabrało 
niezmiernego rozgłosu w Opolu, a miesz-
czanie gorętsi i żywsi odzywali się do 
chłopów w ten sposób: „Trzymajcie do-
brze swego pana za słowo”, a każdy z nas 
przy widzeniu się z Wydrychiewiczem 
serdecznie mu dziękował i winszował. 
Nieraz my młodsi wyjeżdżając z pomocą 
religijną na wsie zachęcaliśmy mocno 
gospodarzy, aby czynsz roczny opłacali. 

 Skoro bliżsi i dalsi sąsiedzi Wy-
drychiewicza a mianowicie: Wincenty 
Bielski, Brzozowski i wielu innych dowie-
dzieli się o jego deklaracyi, w okropnym 
strachu przewidywali nie tylko swą ruinę 
materyalną, ale i to, że jeśli nie oczynszują 
natychmiast swych włościan, będą od nich 
gwałtownie prześladowani. Rozpoczęły się 
zjazdy: wezwali także  ks. Rektora Gutow-
skiego [z Opola] do narad, ale ten nie w 
ciemię bity wymówił się od udziału w tak 
drażliwych i niesumiennych ochotach. 
Obywatele zjeżdżali się z różnych powia-
tów do Wydrychiewicza strasząc go, że 
rząd moskiewski nie uzna jego filantropij-
nych zapędów i będzie go za to prześlado-
wał, że on wreszcie zaszczepi między 
chłopów niezgodę i zmuszając pośrednio 
szlachtę do naśladowania go w oczynszo-
waniu, zrujnuje ją z kretesem i ze szczę-
tem. Wydrychiewicz miękki i zmienny dał 
im słowo uczciwego (?) sąsiada, że nie 
przyjmie czynszu od chłopów. Skoro ter-
min złożenia czynszu nastał, chłopi przez 
mieszczan opolskich przypilnowani (bo 
niektórym chłopom mieszczanie opolscy 
pożyczali pieniądze, aby emancypacyą 
pańszczyźnianych włościan przyspieszyć) 
zgromadzają się do kasy z pieniędzmi i 
sprowadzają rejenta do układów. Kasyer i 
plenipotent Wydrychiewicza nie chcieli 
przyjmować czynszu, bo to im zostało 
przez ich pana najsurowiej wzbronione. 
Poszli więc chłopi przed pałac i wołali 
samego dziedzica. Dziedzic wyszedł 
wzburzony i kazał gromadzie rozejść się 
do domów i do pracy mówiąc: „Ja nie 
mogę was oczynszować, bo mi na to rząd 
nie pozwala.” Jeden z odważniejszych 
gospodarzy odezwał się do Wydrychiewi-
cza: „A przecież JWPan dał godne słowo 
szlacheckie”. Na to odezwanie się Wydry-
chiewicz rozpasyonowany krzyknął: 
„Milcz” i uderzył w twarz owego rezolut-
nego gospodarza. Chłopi porwali się na 
Wydrychiewicza, a on się ukrył w podzie-
miach swego pałacu. Wrzawa, krzyk po-
wstały okropne. Wojsko stojące w Opolu 
udało się na pomoc do folwarku i rozpę-
dziło wzburzonych włościan. Wielka agi-
tacya powstała w mieście, i wszyscy wzięli 
stronę chłopów. Wielu piśmiennych upra-
szało dziedzica, żeby się od tak dobrego i 
pięknego czynu nie uchylał – pisano nawet 
prośby zbiorowe. Wydrychiewicz te proś-
by podarł. W trakcie tych zajść, komedyi i 
awantur nikt zgoła nie wychodził do robo-
ty, choć sianokosy i zbiór rzepaku zmuszał 
właściciela do natychmiastowego szukania 
robotników. Gdy więc sprowadził z Gali-
cyi i Szląska ze stu ludzi, chłopi miejscowi 

spędzili z pola tych przybyszów grożąc im 
nawet śmiercią, jeśliby stanowczy opór 
stawiali. Wobec takiego stanu rzeczy, 
wszyscy z dalekich stron przybyli robotni-
cy z dóbr opolskich odeszli, a Wydrychie-
wicz wystraszony temi zaburzeniami z 
swego pałacu przeniósł się do pułkownika 
moskiewskiego na pomieszkanie. 
 
 

 
Portret Andrzeja hrabiego Zamoyskiego, 
założyciela i prezesa Towarzystwa Rolni-

czego wykonany przez Maksymiliana  
Fajansa w 1857 r. 

 
Chłopi dowiedziawszy się o tem 

otoczyli mieszkanie pułkownika gromad-
nie i domagali się wydania Wydrychiewi-
cza. Kiedy na prośbę pułkownika rozejść 
się nie chcieli, mówiąc, że Wydrychiewicz 
ich przeciw rządowi buntował, a teraz się 
skrył na sztych ich wystawiwszy – czego 
mu darować nie chcą – wtenczas pułkow-
nik użył siły zbrojnej i za włosy chłopów 
wyciągano za rogatki. Wydrychiewicz 
znalazłszy się w tak dwuznacznem arcy-
krytycznem położeniu udał się do księży 
miejscowych, prosząc ich o pojednawcze 
pośrednictwo, ale znając tę ze wszech miar 
drażliwą sprawę, żaden ksiądz pośredni-
kiem być nie chciał. 
 Ktoś wówczas zwrócił uwagę 
Wydrychiewicza na moją u ludu nadwi-
ślańskiego popularność. Wskutek tego 
przysłał on do Chełma po mnie kuryera, 
wzywając w imię miłości bliźniego, abym 
tę burzę ugasił. Zajechałem extrapocztą do 
znajomego mi pocztmistrza w Opolu zapy-
tując, czy się chłopi uspokoili, a dowie-
dziawszy się, że burza włościańska trwa 
jeszcze, kazałem jechać do dworu, gdzie 
dziedzic powitawszy mnie arcyserdecznie, 
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wykrzyknął błagalnie: „Zlituj się księże, 
zrób ugodę między nami, bo żaden z miej-
scowych Pijarów nie chce się w to wda-
wać”, a gdy go zapytałem, jakie mogę 
chłopom dać stanowcze i nieodwołalne 
zaręczenie, przemawiając do nich, odrzekł: 
„Przemawiaj jak chcesz i jak Ci się podo-
ba, aby raz przyjść do spokojności i zgo-
dy”. Po takiem dictum Wydrychiewicza 
zażądałem własnoręcznie jego deklaracyi, 
zapewniającej iż, skoro się uspokoją i 
pójdą do swej pracy, on nie omieszka do-
trzymać danego słowa i ich wszystkich 
najrzetelniej oczynszuje. Wydrychiewicz 
po godzinnej przeszło medytacyi i powtór-
nem mojem odezwaniu się, że czas mi jest 
drogi i parafia chełmska swego pasterza 
oczekuje, oraz że znając jego słaby charak-
ter, bez poprzedniej piśmiennej deklaracyi, 
nie mogę do ludu przemawiać, odrzekł mi 
stanowczo, że nie może w żaden sposób 

dać takiego zobowiązania. Usłyszawszy to 
wsiadłem na bryczkę i wróciłem na powrót 
do Chełma. 
 W kilka dni potem umysły wło-
ścian przeszły ze stanu wzburzenia do 
pozornej spokojności i robocizna niby to 
zaczęła się, ale opieszale. W trakcie tego 
Wydrychiewicz wyjechał do Warszawy, a 
ledwie przebył granicę swych posiadłości, 
włościanie podpalili młyn parowy z wiel-
kim nakładem wykwintnie postawiony, 
Wysłany przez administracyą dóbr Kuryer 
dopędził Wydrychiewicza w drodze i 
oznajmił mu, ze młyn parowy w płomie-
niach. Za całą odpowiedź, otrzymał dwa 
słowa: „Niech się pali”. Nie wiem, co się 
dalej stało, ale w kilka lat potem mówiono 
mi, że ów milioner i dziedzic tak rozle-
głych włości, został przez oddział [po-
wstańców styczniowych] Krysińskiego 
przytrzymany i aresztowany był na śmierć 

skazany i tylko za wstawieniem się obywa-
teli i przyrzekłszy [w sierpniu 1863 r.] 
dostawić 300 koni dla polskiej kawaleryi, z 
obozu polskiego wydostał się. Nieco póź-
niej ów człowiek chwiejny i nie pojmujący 
chwili, zabrawszy kassę ze swego pałacu 
udał się do Lublina, by tam wraz z całym 
swym brzęczącym majątkiem oddać się w 
ręce Moskali. Po upadku powstania Mo-
skale go aresztowali, a wiedząc, że jest 
właścicielem ziemskim nałożyli [w lutym 
1866 r. sąd wojenny, a w styczniu 1867 r. 
wyrok] ogromną kontrybucyę, co tak sta-
nowczo podziałało na jego już poprzednio 
podkopane zdrowie, iż w krótkim czasie ze 
zmartwienia marny swój żywot zakończył 
u siebie. 

Ks. Adam Słotwiński 

 
 
 

 
 

Bitwa powstańców z Rosjanami pod Żyrzynem 8 sierpnia 1863 r. 
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Według Marii Toth autorem tego wysokiej 
klasy budynku mógł być Efraim Schröger 
lub Szymon Bogumił Zug. W artykule 
tejże badaczki – Pałac w Niezdowie pod 
Opolem Lubelskim, „Roczniki Humani-
styczne” t. VI 1957, z. 4, czytamy: „Do 
najważniejszych zmian przeprowadzonych 
w tym czasie w pałacu należy dodanie 
drugiego piętra przez wprowadzenie drew-
nianego stropu przedzielającego strych na 
2 części oraz dodanie 2 jeszcze klatek 
schodowych i założenie reprezentacyjnych 
schodów żelaznych wiodących do rotundy. 
W tym czasie musiała powstać cała orna-
mentacja na fasadach oraz dekoracje znaj-

dujące się w przejściu z przedsionka na 
klatkę schodową i w pokoju nr 19-20. Nie 
jest wykluczone też obniżenie w tym cza-
sie dachu, co przy ogólnej wówczas ten-
dencji, szczególnie w związku z upo-
wszechnieniem stosowania blachy, mogło i 
tutaj nastąpić.”  
 Wydarzenie związane z powsta-
niem styczniowym poważnie nadwyrężyły 
zdrowie Wydrychiewicza. Podczas trwają-
cej blisko 10 lat jego niedyspozycji i cho-
roby nie mógł sprawnie zawiadywać ma-
jątkiem opolsko-powiślańskim. Pod koniec 
życia właściciela, dobrami administrował 
profesor rachunkowości Instytutu w Puła-

wach Otton Kubicki. Po śmierci Kazimie-
rza Wydrychiewicza, samotnego i bez-
dzietnego, właścicielami majątku opol-
skiego i Powiśla zostali na krótko kuzyn 
Kacper Wydrychiewicz i jego żona Filipi-
na z Dembińskich primo voto Stojanow-
ska. Nie cenili ziemi i nie  posiadali umie-
jętności gospodarczych Kazimierza Wy-
drychiewicza i już w 1872 r. klucz opolski 
i Powiśle sprzedali Franciszkowi, Włady-
sławowi i Janowi Kleniewskim.  

 
Wojciech Włodarczyk 

 

 
Wręczanie nagród na wystawie rolniczej w Lublinie w 1860 r. (drzeworyt z „Tygodnika Ilustrowanego” nr 51 z 1860 r.) 
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Powiśle lubelskie w Pamiętnikach  
Henryka Wiercieńskiego (1) 

 
(Od redakcji: z pisanych od koń-

ca XIX w. przez Henryka Wiercieńskiego 
(1843-1923) wspomnień, wydanych w 
1973 r. przez Wydawnictwo Lubelskie 
jako Pamiętniki, wybraliśmy i rozpoczy-
namy drukować fragmenty dotyczące 
Powiśla lubelskiego. Wiercieński ukoń-
czył w 1860 r. Gimnazjum Lubelskie, 
studiował prawo na Uniwersytecie Kijow-
skim, w 1863 r. przystąpił do powstania 
styczniowego i następnie, po wzięciu do 
niewoli, 6 lat spędził na zesłaniu w Rosji. 
W 1879 r. straci swój majątek ziemski 
Niezabitów w wyniku kryzysu ekono-
micznego i osiadł w Nałęczowie. Utrzy-
mywał się z pisania i pensji najpierw 
ławnika, a następnie sędziego gminnego w 
Polanówce, które to funkcje pełnił w la-
tach 1875-1909. Doskonale znał kolejnych 
właścicieli Polanówki, współpracował z 
Janem Kleniewskim, współorganizował 
wystawę rolniczą w Lublinie w 1901 r. 
Jest autorem ważnej pracy Opis staty-
styczny guberni lubelskiej, Warszawa 
1901. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
bliotece im. Hieronima Łopacińskiego w 
Lublinie znajdują się w specjalnym wy-
dzielonym zespole (spuścizna po Henryku 
Wiercieńskim) bruliony artykułów, odpisy 
dokumentów i notatki Wiercieńskiego 
dotyczące zachodnich krańców Lubelsz-
czyzny, w tym także oczywiście Powiśla 
lubelskiego. Regionalne Towarzystwo 
Powiślan będzie starało się w miarę moż-
liwości wykorzystać te materiały w swo-
ich publikacjach. Tytuły pochodzą od 
redakcji.) 

 
Mapa Powiśla lubelskiego z połowy XIX w.

 
Niezabitów, drobna szlachta i są-
siedzi (s. 38-39, 41, 43-45, 47-48) 
 Księga poborów województwa 
lubelskiego z roku 1648 wykazuje 19 wła-
ścicieli częściowych tejże [Niezabitowa] 
wsi, siedzących na dziedzinach różnej 
wielkości; przy 55 włókach [1 włóka rów-
na się ok. 18 ha] ogólnego obszaru Nieza-
bitowa średnia posiadłość szlachecka do-
chodziła 33 włók, lecz już wtedy, jak wi-
dać ze skali opodatkowania, części były 
nierówne. 
 W początku minionego [XIX] 
stulecia, przy formowaniu hipotek, było 
ujawnionych już tylko 15 posiadłości, a 
wciągu następnych lat 25 jedna z nich 
rozdzieliła się na 4 części, zaś 7 własności 
częściowych weszło w skład posiadłości 
sąsiednich, tak że w połowie XIX stulecia 
ze skupionych różnymi czasy części utwo-

rzył się tak zwany dwór, posiadający 32 
włóki i 7 poddanych pańszczyźnianych 
oraz 11 zagród drobnoszlacheckich, obej-
mujących łącznie około 20 włók. W po-
mieszaniu z gruntami szlacheckimi znaj-
dowały się jeszcze zagrody włościańskie, 
których posiadacze byli poddanymi są-
siednich dóbr Kowala, mających folwark 
w bliskości Niezabitowa. Na parę lat przed 
powstaniem 1863 roku dwóch drobnych 
właścicieli wyzbyło się jeszcze swoich 
dziedzin, które weszły wskutek nabycia w 
skład obszaru dworskiego. 
 Wieś Niezabitów przedstawiała 
typowy przykład tego stanu przejściowego, 
jaki przechodziły inne wioski okoliczne, 
jak na przykład Kraczewice (w dawnej 
pisowni Pankracewicze), gdzie po drobnej 
szlachcie jedyną pamiątką pozostały góru-
jące nad dachem chaty topole włoskie, cała 
zaś ludność wiejska składała się z włościan 

pańszczyźnianych. W Niezabitowie w 
czasach, które opisujemy (1923), nie 
ukończył się jeszcze ten proces, który dziś 
dopiero dobiega swego końca, bo już tylko 
3 drobne zagrody szlacheckie pozostały; 
wszystkie inne w końcu XIX stulecia prze-
szły drogą kupna w ręce włościańskie. [...] 
 Szlachta niezabitowska należała 
do sfery wpływów opolskich [dworu ksią-
żąt Lubomirskich w Opolu]. Daje się to 
wytłumaczyć tym, że granice dóbr opol-
skich dochodziły do granic niezabitow-
skich zagród szlacheckich, a nawet wśród 
wsi dobra opolskie posiadały grunta nabyte 
różnymi czasy od dziedzicznej szlachty 
tutejszej, w szachownicy z tymi, które 
szlachta posiadała. [...] 
 Stosunki dworu z sąsiadami nie-
zabitowskimi były na ogół znośne, a nawet 
dobre. Wyjątek stanowił pan Cieniakie-
wicz, właściciel dwu-, trzwłókowej zagro-
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dy, podobno palestrant z czasów austriac-
kich jeszcze, później mały urzędnik, a 
obecnie dożywający wieku na zagrodzie 
szlacheckiej w Niezabitowie. Pieniał się on 
z sąsiadami o lada co; ojca mego, aczkol-
wiek nie sąsiadował z nim bezpośrednio, 
procesował również kilkakrotnie. [...] 
 

 
Julia ze Strussów i Stanisław Wiercieńscy, 

właściciele Niezabitowa w latach  
1844-1873 

 
Stosunki towarzyskie wszakże 

utrzymywali rodzice moi z dwoma tylko 
domami [drobnej szlachty niezabitow-
skiej]. Jednym z nich był dom państwa 
Drewnowskich, od których ojciec mój 
nabył tylko co kilkunastowłókowy fol-
wark. Pan Drewnowski pochodził, jak 
mówiono wówczas, „z lepszej rodziny”; 
wciągnięty za młodu w grę w karty prze-
grał znaczna część spuścizny; za pozostałą 
resztę nabył folwark w Niezabitowie, ale i 
ten po kilku latach widział się zmuszonym 
sprzedać. Na parę lat przed tą sprzedażą 
umiał on, acz szpetnie garbaty, rozkochać 
w sobie urodziwą córkę najbliższego są-
siada, pannę Oszczepalską, którą później 
pojął w małżeństwo. Pan Drewnowski był 
poprawnych form towarzyskich, pani 
Drewnowska, jakkolwiek nie odebrała 
staranniejszego wykształcenia, umiała 
zachować się w towarzystwie, a pogoda jej 
umysłu, łagodność i dobroć jej serca jedna-
ły dla niej sympatię. Dwie ich śliczne ja-
snowłose dziewczynki, równolatki nasze, 
tj. starsza moja równolatka, a młodsza 
siostry mojej, ciągnęły nas ku sobie, a 
przez dzieci zbliżyli się i rodzice. 
 Drugim domem, z którym rodzice 
nasi utrzymywali stosunki towarzyskie, był 
dom państwa Izdebskich. Właściciel tego 

dworku był jednym z trzech synów podla-
skiego szlachcica, który odziedziczywszy 
po stryju księdzu niewielki kapitalik, nabył 
w Niezabitowie czterowłókową dziedzinę 
szlachecką, na lat kilkanaście przed na-
szym sprowadzeniem się do Niezabitowa. 
Najstarszy z synów, pan Cyprian, ceniony 
później pedagog, odbywał studia uniwer-
syteckie. Przyjeżdżając na wakacje z Mo-
skwy szukał towarzystwa mego ojca, z 
którym mógł nie tylko podzielić się zdoby-
czami naukowymi, ale u którego także 
mógł znaleźć niejedną ciekawą książkę w 
bibliotece, zasobnej zwłaszcza w dzieła 
historyczne. Najsympatyczniejszym prze-
cież z całej tej rodziny był najmłodszy z 
synów, pan Jan, który po skończeniu szkół 
studiował prawo na kursach dodatkowych. 
Przyjeżdżając do Niezabitowa nie zanie-
dbywał nigdy odwiedzić mego ojca i po-
dzielić się z nim świeżymi wiadomościami 
z Warszawy, tym więcej cennymi, że przy 
ówczesnej ostrej cenzurze paskiewiczow-
skiej, jedyną drogą dowiedzenia się wielu 
rzeczy były ustne relacje. Z ust pana Jana 
usłyszeliśmy w parę lat później powtórze-
nie improwizacji Deotymy (Jadwiga Łusz-
czewska, 1834-1908, poetka i powieściopi-
sarka), której imię stawało się coraz gło-
śniejsze w kraju. [...] 
  

 
Herb Ślepowron Wiercieńskich 

 
Najbliższe stosunki łączyły rodzi-

ców moich z domem państwa Hussar, 
właścicieli sąsiedniej Kowali. Dwie naj-
młodsze ich córki: Ksawerka i Kasia były 
w jednych latach ze mną i idącą po mnie 
siostrą. [...] Drugim domem, z którym 
rodzice moi utrzymywali stosunki był dom 
państwa Wessel w Karczmiskach, gdzie 
osiedli po nabyciu dawnego starostwa 
Kazimierskiego skonfiskowanego księciu 
Czartoryskiemu po 1831 roku. Pani Wes-

sel, piękna, dobra i rozumna, zaprzyjaźniła 
się również z moją matką. 
 Ponieważ w jednym i drugim z 
tych domów były panny dorosłe, była więc 
okazja do wydawania balów. Pamiętam 
dwa takie bale, bo zarówno do Kowali, jak 
i do Karczmisk zabrali mnie ze sobą rodzi-
ce. Na zabawy te ojciec mój zabierał ze 
sobą 4 sukmanki krakowskie, 2 białe i 2 
granatowe z pąsowymi kierezjami naszy-
wanymi błyszczącymi blaszkami, pasy z 
mosiężnymi kółkami i czerwone czapeczki 
z pawim piórkiem, ażeby zebrana na balu 
młodzież mogła się w nie przystroić i kra-
kowskim tańcem ze śpiewkami urozmaicić 
zabawę. W domach tych zbierało się całe 
sąsiedztwo, jak: Bielscy z Głuska, Koby-
lańscy z Poniatowy, Egersdorf z Krczewic 
z siostrzenicami Jasieńskimi i wiele osób z 
dalszych okolic, których nazwisk nie za-
pamiętałem. 
  

 
Henryk Wiercieński, właściciel Niezabito-

wa w latach 1873-1879,  
fot. z lat 80. XIX w. 

 
Po drugiej stronie Niezabitowa – 

Łubki, należały do państwa Witkowskich. 
Pani Witkowska, Wybranowska z domu, 
była stryjeczną siostrą pierwszej żony ojca 
mego, a stąd łączyły go z tym domem 
związki powinowactwa. Stosunki wszakże 
z nim były chłodniejsze. Państwo Witkow-
scy, mając kilkoro dzieci w edukacji, prze-
nieśli się na mieszkanie do Lublina, a ma-
jątek wypuścili w dzierżawę dotychczaso-
wemu swemu ekonomowi. W Lublinie pan 
Witkowski, znacznie starszy od żony, 
wkrótce umarł, wdowa zaś jego po nieja-
kim czasie wyszła za mąż za korepetytora 
swych synów, małego urzędnika sądowe-
go, pana Wacława Jankowskiego, ku zgor-
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szeniu okolicy, uważającej ten związek za 
mezalians. Ale mezalians ten nie był wy-
padkiem odosobnionym. Na kilka, a może 
na kilkanaście lat przedtem pani Janowa 
Koźmian z Wronowa, z domu Mikulicz, 
poślubiła guwernera swych synów, pana 
Inkerata, na co okolica mocno się krzywi-
ła. [...] 
  

 
Herb guberni lubelskiej zatwierdzony przez 

cesarza 25 lutego 1869 r. 
 

W Bełżycach siedzieli państwo 
Brzezińscy, o Kossowskich zaginęła nawet 
tradycja; Opole z rąk pani Rozalii z Lubo-
mirskich Rzewuskiej, ostatniej z tej gałęzi 
domu Lubomirskich, w połowie piątego 
dziesięciolecia minionego wieku przeszło 
na własność Wydrychiewicza, który acz-
kolwiek posiadał już przedtem dobra Ra-
dlin, uważany był przez okolice jako homo 
novus. Kurów był własnością Pauliny 
Zbyszewskiej, niemłodej już panny; Mar-
kuszów – pana Wiktoryna Zbyszewskiego; 
Klementowice i Nałęczów, pierwsze wła-
sność kasztelana Dębowskiego, drugi pani 
Hortensji Małachowskiej, nie były za-
mieszkane przez dziedziców, a dwór pu-
ławski, skąd przed kilkunastu laty rozcho-
dziły się promienie światła i umiłowanie 
ojczyzny na całą Polskę, znikł zupełnie z 
widowni. Wreszcie w Celejowie osiadł 
młody pan Ludwik Klemensowski, syn 
pułkownika wojsk polskich. 
 

Kryzys ziemiaństwa w latach 70. 
XIX w. (s. 459 – 460) 
  

 
Bon rozliczeniowy z pocz. XX w. z majątku 
Niezabitów służący do wewnętrznych rozli-

czeń i pozwalający odroczyć płatność w 
ubogich majątkach ziemskich. Bony takie 
stosowano po powstaniu styczniowym od 
czasów uwłaszczenia dosyć powszechnie 

 
Zarzucają ziemianom, że żyją nad 

stan. Bywa i tak. Do nas przecież zarzutu 
tego skierować nie można. Nie tylko 
oszczędzaliśmy sobie wszystkiego, ale 
odmawiali nieraz zwykłych nawet potrzeb. 
Zaraz w pierwszym roku poślubnym [ślub 
Henryka Wiercieńskiego z Feliksą z Brau-
nów odbył się sierpniu 1872 r.], że to było 
żyto przepadło i wystarczyło go ledwo na 
zasiew, żyliśmy aż do nowego żyta, rok 
niemal cały, podobnie jak i służba nasza, 
chlebem jęczmiennym. Ubieraliśmy się 
skromnie, a każdy grosz jaki wpadł do rąk, 
użyty był do ratowania ziemi. Przypomi-
nam sobie z tego powodu spotkanie z 
chłopami z powiśla, przejeżdżającymi 
około zabudowań folwarku; zaraz za sto-
dołami folwarku szedł gościniec głębokim 
parowem pełnym piasku; traktem tym szły 
transporty zboża i drzewa do Bełżyc, Bo-
rzechowa, Niedźwicy, ku Wiśle do Kazi-
mierza. Chłopi powiślacy, którzy dokony-
wali tych dostaw, szli burtem gościńca, 
ścieżką, nawołując z dala na konie: „Wio, 
wio mały” – bo trzeba wiedzieć, ze konie 
powiślańskie stanowią jakby rasę koni 
drobnych, ale niezwykle wytrwałych i 
silnych. Przechodziłem właśnie również 
ścieżką nad gościńcem. Było to w porze 
letniej, w której nosiłem ubranie z płótna 
używanego na wańtuchy [wańtuch – wór z 
grubego płótna konopnego]; gdy zbyło 
bowiem jakieś kilkanaście łokci płótna od 

pakowania wełny, stary Dawid z Wąwol-
nicy szył mi z nich garnitur. W takim wła-
śnie garniturze mnie spotkali. Gdy mnie 
minęli, doszła do uszu moich taka rozmo-
wa: 
- Cy to pan? 
- A pan! 
- A chodzi jak jaki ślachcicyna. 
 
Instytut Puławski (s. 469-470) 
 Kiedy po powrocie z [zesłania na] 
Syberii odwiedziłem Puławy, zajrzałem do 
Instytutu, ażeby oddać do jego zbiorów 
przywiezione przeze mnie okazy (grafit 
czysty, grafit z nalotem miedzi, odcinek 
zęba mamuta itd.). Zastałem tam profeso-
rów: [Feliksa] Wermińskiego [meteorologa 
i sejsmologa], [Feliksa] Berdaua [1826-
1895, prof. botaniki i zoologii], Ciszew-
skiego i [Aleksandra] Karpińskiego [prof. 
zoologii], którzy zasłużyli się nauce prze-
kładem na język polski Księgi przyrody 
Schoedlera; w liczbie tej byli także profe-
sor rolnictwa Tadeusz Kowalski [1841-
1904, agronom i działacz społeczny] i 
asystent przy katedrze chemii Maksymilian 
Dobrski, którzy później zasłynęli jako 
zasłużeni pionierzy postępu rolniczego w 
kraju naszym; profesor Majewski, pełniący 
niekiedy obowiązki dyrektora Instytutu w 
czasie nieobecności; wreszcie profesor 
[Otton] Kubicki, mieszkający wówczas w 
Opolu i pełniący tam obowiązki admini-
stratora obszernych dóbr opolskich przy 
chorym właścicielu onych Wydrychiewi-
czu, co mu utorowało drogę do stanowiska 
plenipotenta Ordynacji Zamojskiej, stano-
wiska, na którym niezbyt pochlebną zjed-
nał sobie sławę [Kubicki został zarządcą 
lasów ordynacji Zamoyskich, zarząd mie-
ścił się w specjalnym na ten cel wybudo-
wanym pałacyku w Zwierzyńcu. Kubicki 
mieszkał w nim w latach 1890-1904]. 
 W tymże roku 1869 Instytut uległ 
reorganizacji, zredukowany do dwóch 
działów tylko: rolniczego i leśnego, i jako 
Instytut Rolniczo-Leśny otworzony został 
od wakacji 1869 roku, ale już z językiem 
wykładowym rosyjskim. 
 

Henryk Wiercieński
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