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Nagroda RTP za rok 2008 
Podczas posiedzenia Zarządu Regionalnego Towarzystwa Powiślan w dniu 10 stycznia 2009 r. rozpatrywano kandydatury do 

nagrody Towarzystwa za rok 2008. Po dyskusji jednogłośnie postanowiono przyznać nagrodę panu Krzysztofowi Jastrzębskiemu z 
Warszawy za pierwszy z planowanych trzech tomów Opole Lubelskie. Historia miasta i powiatu. Jest to ogromne przedsięwzięcie 
podjęte całkowicie bezinteresownie, za własne pieniądze i na podstawie własnych żmudnych badań i kwerend archiwalnych. O publi-
kacjach Krzysztofa Jastrzębskiego pisaliśmy w „Powiślu Lubelskim”. Książka Opole Lubelskie. Nil nisi verum z 2006 r. została zre-
cenzowana w numerze 1(20) ze stycznia 2006 r., a nagrodzony naszą nagrodą I tom historii Opola i powiatu opolskiego – w numerze 
2(27) z kwietnia 2008 roku. Oczekujemy na kolejne tomy. 

Nagroda w postaci posrebrzanego medalu i odpowiedniego dyplomu zostanie wręczona laureatowi na specjalnym posiedze-
niu wszystkich członków naszego Towarzystwa, które planujemy wiosną br. Chcielibyśmy, aby wręczenie nagrody odbyło się wraz z 
promocją II tomu historii powiatu opolskiego, który właśnie ma opuścić drukarnię. 

Dotychczas nagrody RTP przyznano: za rok 2004 – Czesławie Wąsali, za rok 2005 – księdzu Jerzemu Hanajowi i Pawłowi 
Lisowi, za rok 2006 – Henrykowi Nowakowi i Janowi Gizie, za rok 2007 nagrody nie przyznano. 

Zarząd RTP 
 

Krzysztof Jastrzębski – laureat nagrody RTP za rok 2008 
 

Elementy biografii 
(od redakcji: poprosiliśmy laureata tegorocznej nagrody o krótki życiorys, który drukujemy poniżej) 

 
Urodziłem się 2 stycznia 1949 ro-

ku w Opolu Lubelskim. Rodzina ojca - 
stolarza, od pokoleń zamieszkiwała w 
Chodlu. Podczas kwerendy w archiwach 
kościelnych udało się ustalić imię przodka 
z połowy XVIII wieku. Matczyna babka 
Marianna z Szychowskich pochodziła z 
podkazimierskich Zbędowic – mieszkali 
tam od XVIII w., a matczyny dziadek - 
utracjusz wywodził się z podkraśnickiego 
Borowa. 
 W latach 1955–62 uczęszczałem 
do Szkoły Podstawowej Nr 2 pod kierow-
nikiem Janem Bajonem. Szkoła mieściła 
się przy ulicy Kolejowej w baraku. Dzisiaj 
w tym miejscu znajduje się Zespól Szkół 
Zawodowych im, Stanisława Konarskiego. 
Zimą 1962 roku ogromny wydarzeniem w 
dziejach szkoły - także osobistym - były 
przenosiny do nowego, przestronnego  
piętrowego budynku przy ulicy Fabrycz-
nej. Dziś gimnazjum opolskie nr 2. Podob-
nego wzruszenia doznałem 45 lat później, 
będąc zaproszony do tej szkoły na spotka-
nie autorskie w lutym 2007 roku. Dzięki 
uprzejmości dyrektora szkoły pana Kram-
ka, odwiedziłem swoją dawną klasę – 
obecnie gabinet chemiczny. Z pobytu w tej 
placówce pozostały mi pamiątki w postaci 
fotografii. 
 W latach 1962 – 1966 uczęszcza-
łem do Liceum Ogólnokształcącego im 
Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. 
Szkołę tą niezbyt miło wspomniałem na 
łamach książki – panoramy Opola lat 50. i 
60 Opole Lubelskie. Nil nisi verum. 
 Po maturze przez dwa lata szlifo-
wałem opolski bruk zatrudniając się do-
rywczo do różnych zajęć. Byłem robotni-
kiem w cukrowni w 1967 roku, pomocą 

biurową w opolskim Cechu Rzemiosł 
Różnych 1967-1968 roku, agentem ubez-
pieczeniowym PZU w gminie Skoków, a 
także webusem przy rwaniu jabłek we wsi 
Zadole i na Lubelskim Powiślu w Bracie-
jowicach. Doświadczyłem też ciężkiej 
pracy przy młócce w Zakrzowie. Był to 
niezłe życiowe doświadczenie, które po-
zwoliło mi i stać się odrobinę lepszym 
człowiekiem. Pozwoliło też nabrać jakże 
potrzebnego dystansu do otaczającej rze-
czywistości i stało się bardzo pomocne 
przy pisaniu książki o Opolszczyźnie lat 
50. i 60. 
  

 
 

Studia historyczne na UMCS w 
Lublinie w latach 1968 – 1973, niezbyt 
ciężkie, bo podjęte w zgodzie z zaintere-
sowaniami wspominam miło, zwłaszcza, 
że był czas na realizację wielu ubocznych 
zainteresowań: brydż, szachy, nocne i 
klubowe życie towarzyskie, co też znalazło 
swój wyraz we wspomnianej publikacji.  
 W wieku 24 lat zostałem nauczy-
cielem historii w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Dąbrowie Tarnowskiej. Po roku 
zmieniłem pracę – przeniosłem się na 
Górny Śląsk do Chorzowa zostając kie-
rownikiem hotelu robotniczego Huty Bato-
ry. Mój pobyt trwał tam 8 lat do 1982 
roku. Pobyt i poczynione obserwacje w 
Galicji (Dąbrowa Tarnowska) i w Cho-
rzowie stały się kanwą do kolejnej książki 
obyczajowo – wspomnieniowej pt. SOC, 
będącej kontynuacją Opole Lubelskie. Nil 
nisi verum. 
 Po powrocie ze Śląska w maju 
1982 roku znalazłem zatrudnienie w WSS 
„Społem” na stanowisku zaopatrzeniowca i 
jednocześnie zająłem się spekulacją książ-
kami. Była to forma nielegalna ale dająca 
niezłe przygotowanie zawodowe pod przy-
szłą – legalną, po zmianie ustroju – formę 
zarobkowania. 
 Po trzech latach pobytu w Lubli-
nie (1985) przeniosłem się do Warszawy 
do żony, zmieniłem etatową pracę na: etat 
specjalisty w Instytucie Kształcenia Na-
uczycieli Oddziale Doskonalenia Nauczy-
cieli. Nie rezygnowałem z ubocznego 
zajęcia, handlu książkami, upatrując w tym 
swojej szansy życiowej na przyszłość.  
 Ostatnim zatrudnieniem była 
praca na dalekim warszawskim Grochowie 
w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych. 
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Byłem tam, do 1990 roku, zastępcą kie-
rownika hotelu pracowniczego. 
 Lata 80. stały się podstawą do 
kolejnej książki obyczajowo – wspomnie-
niowej, obszernej (800 stron) która ukaże 
się już w marcu 2009 roku. Od trzech lat 
książka jest drukowana we fragmentach w 
warszawskim miesięczniku literackim 
„Lampa”. 
 W maju 1991 roku założyłem 
własny antykwariat książkowy na Żolibo-
rzu. W niedługim czasie minie 20 lat tej 
inicjatywy. Antykwariat doczekał się licz-
nych artykułów prasowych, reportaży 
radiowych i dwóch filmów dokumental-
nych wielokrotnie emitowanych przez 
różne stacje telewizyjne. Film z 2005 roku 
Macieja Cuske pt. „Antykwariat” uzyskał 
dwie pierwsze i jedną trzecia nagrodę na 
festiwalu w Krakowie. 
 Najważniejszym dla mnie wy-
zwaniem życiowym jest próba zmierzenia 
się z historią rodzinnej ziemi – Opolszczy-
zny. Wiele lat temu podjąłem ten zamiar, 
który wreszcie pod koniec 2007 roku za-
owocował I tomem historii Opola Lubel-
skiego z elementami dziejów powiatu. 
Drugi tom Historii ... (1663 – 1870) obie-

cany wzrastającej liczbie czytelników na 
Mikołaja 2008, ostatecznie ukaże się tuż 
przed Świętami Wielkanocnymi 2009 r. 
Najciekawszym i jednocześnie najtrudniej-
szym w realizacji będzie tom III obejmują-
cy ostatnie 150 lat dziejów. W zamierze-
niach jest jeszcze książka napisana wy-
łącznie przez mieszkańców miasta i powia-
tu, którzy nadsyłają ciekawe materiały o 
swojej małej ojczyźnie. W tym nieznany, 
rewelacyjny pamiętnik nauczycielki z 
Karczmisk z przełomu XIX i XX wieku 
(jest zgoda rodziny na druk). Są tak cieka-
we, że nadaje się wprost do publikacji. 
Powstał już komitet redakcyjny, a frag-
menty książki niedługo ukażą się na ła-
mach lokalnej prasy.  
 Będąc przekonany, że Opolszczy-
znę należy traktować jako pewną całość 
dużo miejsca poświęcam okolicznym gmi-
nom: Wilków, Poniatowa, Chodel, Karcz-
miska, Łaziska i Józefów, chociaż jak 
dowodzi praktyka każda z nich może sta-
nowić enklawę wartą odrębnych badań.  
 Dlaczego piszę? Odebrałem su-
rowe wychowanie i rodzicielski nakaz aby 
coś rodzinnej ziemi dać od siebie – bezin-
teresownie. Pozostając wierny temu przy-

kazaniu piszę w wolnych chwilach małą 
historię regionu i swoje osobiste dzieje w 
dwóch seriach: historycznej – trzy tomy 
dziejów Opolszczyzny, i obyczajowo- 
wspomnieniowej pięć książek - swoiste 
dzieje PRL. W 2009 roku ukażą się: 1) 
trzecie! wydanie książki Opole Lubelskie. 
Nil nisi verum (3 luty), 2) książka o latach 
80. pt. Z komuny na plac Wilsona, trzecia z 
serii (marzec) i 3) Historia Opola Lubel-
skiego i powiatu tom II (kwiecień). 
 Z zawodu jestem księgarzem – 
handlarzem książkami - co mi doskonale 
pomaga przy zamiarach edytorskich, dzię-
ki życzliwości i pomocy ogromnej liczbie 
ludzi, klientów antykwariatu i dzięki naj-
przeróżniejszym wydawnictwom które w 
ogromnych ilościach przepływają przez 
moje ręce, z czego niektóre okazują się być 
bardzo przydatne. 
 Warszawa 2 lutego 2009, 
 Krzysztof Jastrzębski,  
 tel. (022) 827-27–99. 
Miejsce pracy: Antykwariat,  
01-827 Warszawa,  
ul. Słowackiego 6/8 pawilon 9,  
tel. kom. 0661-110-142. 

 
 

Szanowni Państwo! 
 
Po kilkuletniej przerwie ponownie 

wróciłem na gościnne łamy „Powiśla Lu-
belskiego”, aby informować Was o tym co 
ważne i istotne z życia tutejszego samo-
rządu. Z doświadczenia wiem, że więk-
szość zdarzeń, które kreuje Rada i Urząd 
Gminy dotyczy bezpośrednio wszystkich 
mieszkańców gminy i wzbudza żywe zain-
teresowanie. Dlatego też w pierwszej od-
słonie przybliżę Państwu, to co już 
wprawdzie za nami, ale nadal stanowi 
kanwę do społecznej dyskusji. W kilku 
zdaniach przybliżę wam, drodzy czytelni-
cy, część zadań zrealizowanych w minio-
nym okresie. 

Rok 2008 był kolejnym rokiem, w 
trakcie którego zrealizowano kilka inwe-
stycji wynikających z wcześniej przyjętego 
harmonogramu. Do tych o charakterze 
strategicznym należą: budowa drogi gmin-
nej w miejscowości Rogów, rozpoczęcie 
drogi gminnej w miejscowości Szczekar-
ków oraz wymiana wszystkich okien w 
Zespole Szkół w Zagłobie. Wartość tych 
inwestycji wyniosła: 533.100zł., z tego 
kwota 300.000zł., została pozyskana ze 
źródeł poza budżetowych. 

Ponadto samorząd gminy Wilków 
dokonał remontu dróg dojazdowych do pól 

i posadowienie kolejnych, nowych przy-
stanków PKS na łączną kwotę 
163.894,43zł. 

W trakcie roku 2008 dokonano 
rozbudowy remizy strażackiej we wsi 
Żmijowiska, która docelowo zmieni swój 
charakter i będzie stanowiła obok dotych-
czasowego przeznaczenia centrum agro-
turystyczne dla południowej części gminy. 

Oprócz tych inwestycji dokonano 
remontu całej elewacji GOK w Wilkowie. 
Odbudowano kilka studni głębinowych w 
gospodarstwach pozbawionych możliwości 
podpięcia do sieci wodociągowej w Ro-
gowie, kończąc tym samym proces dosta-
wy wody dla całej gminy. 

Wartość tych inwestycji zamknęła 
się kwotą blisko 60.000zł. 
 W tym roku gmina rozpoczęła 
realizację Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich. Łączna 
kwota alokacji środków wynosi 235.000zł. 
Całość pieniędzy tutejszy samorząd zdecy-
dował się przeznaczyć na rozszerzenie 
działalności poza szkolnej, w tym posze-
rzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i 
sportowej. Obecnie trwa realizacja tego 
projektu. 

 Rzecz jasna, nie wszystkie zamie-
rzenia udało się zrealizować.  
 Największym rozgoryczeniem 
jest zbyt mała ilość pieniędzy w ramach 
programu operacyjnego RPO na drogi 
gminne z puli Urzędu Marszałkowskiego. 
Pula tych środków na całe województwo 
lubelskie wynosiła 50mln. złotych, zaś 
gminy (w tym Wilków!), zgłosiły zapo-
trzebowanie na 510mln! Fakt w znacznym 
stopniu utrudnia rozwój małych gmin 
wiejskich, dla których dostępność do pie-
niędzy unijnych powinna być szansą na 
dalszy rozwój. 
 Jednak w nowy, 2009 rok we-
szliśmy pełni nadziei w to, że nowe zada-
nia przed którymi stoi tutejszy samorząd 
zostaną zrealizowane, dla polepszenia 
warunków życia społeczności gminnej i 
dalszego rozwoju naszej pięknej Małej 
Ojczyzny. 
 Ale o tych planach i ich za-
awansowaniu w kolejnym numerze. 
 Pozdrawiam serdecznie 
wszystkich mieszkańców gminy Wilków! 
 
 
   Grzegorz Teresiński – Wójt Gminy 
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Złote gody par małżeńskich z Powiśla. 
 

Stanisław Wicha na koniu Michała Roli 
Żymierskiego. Pamiątkowe zdjęcie zrobił 
kolega sierżant z orkiestry reprezentacyj-

nej Wojska Polskiego 

  We wrześniu 1955 r. zawarli 
związek małżeński Halina Wiewiórka i 
Stanisław Wicha z Urządkowa. Szacowni 
jubilaci przeżyli wspólnie 54 lata. Prowa-
dzili wspólnie niewielkie gospodarstwo 
rolne i wykonywali jednocześnie drugie 
zawody. Pan Stanisław pracował 15 lat w 
Cegielni w Szczekarkowie, a następnie 
przez niespełna 7 lat był listonoszem w 
Urzędzie Pocztowym w Wilkowie. Pani 
Halina przez ponad 50 lat zajmowała się 
krawiectwem. U niej szyły sobie modne 
kreacje panie z Wilkowa i okolic. Obecnie 
obydwoje są już na zasłużonej emeryturze. 
 Pan Stanisław Wicha ma w swo-
ich zbiorach kilka starych fotografii, które 
dokumentują jego pobyt w wojsku. Trwał 
on dwa lata 3 miesiące i trzy dni. W wieku 
21 lat, 24 sierpnia 1946 roku, z pierwszego 
po wojnie poboru, został rekrutem 65 Puł-
ku Piechoty w Białymstoku. Następnie 
przez 6 miesięcy służył w Łodzi gdzie 
ukończył kurs podoficerski, który upraw-
niał do służby w izbie chorych. W roku 
1947 dostał przydział do IV Samodzielne-

go Batalionu Ochrony Sztabu Generalnego 
w Warszawie. 
 Z tego okresu pochodzą zdjęcia 
upamiętniające fakty, które Stanisław 
Wicha bardzo dobrze pamięta.  
 

 
Stanisław Wicha (z lewej strony) robi na 
izbie chorych zastrzyk koledze o nazwisku 

Świątek 
 

Grażyna Jarska 

 
 

Nurt, prąd, wart 
 
 Rzeką spławną czyli żeglowną 
nazywano taki szlak wodny, na którym nie 
było zapór uniemożliwiających przepły-
nięcie ładowną łodzią bądź tratwą. Mówi-
my tu o czymś analogicznym do przejezd-
nej drogi, a więc niekoniecznie szerokiej i 
o dobrej nawierzchni, ale takiej, którą w 
ogóle da się przejechać. Nie wszystkie 
duże rzeki dawnej Polski i nie w każdym 
okresie posiadały cechę żeglowności. Na 
przykład Warta na całe dziesięciolecia 
wykluczana była ze spławu z uwagi na 
dużą liczebność na niej tam, jazów, grobli i 
młynów. Bujną i szeroką Wisłę trudno 
było przegrodzić rybakom i młynarzom, 
ale nawet i ją sejmy Rzeczypospolitej 
objęły swą troską i nakazywały oczyszczać 
z wodnych budowli i naturalnych prze-
szkód. 
 Spławności rzeki nie można utoż-
samiać z bezpieczeństwem żeglugi. Rzeki 
żyją, a więc zmieniają się w czasie. Wisła 
tej wiosny wcale nie musi przypominać 
Wisły z wiosny ubiegłego roku. Obszary 
mielizn, łożysko nurtu, położenie wysp, to 
wszystko stanowiło dla użytkownika wod-
nego szlaku potencjalną niespodziankę. 

Obeznanie z rzeką jako wynik na-
kładania się doświadczeń z corocznych 
spustów nie było równoznaczne ze znajo-
mością szlaku żeglownego. Ten nigdy nie 
był stały. Każdego roku na skutek zejścia 
lodów oraz działania wysokich wód rzeka 
zmieniała się nie do poznania. Nurt w 
pewnych miejscach rozdwajał się, tworząc 
nurty boczne, najczęściej będące mylnymi 
szlakami, na których czekały podstępne 
przykosy i przemiały. Albo przerzucał się 
pod przeciwny brzeg lub pomiędzy wyspy, 
gdzie dawniej była mielizna, a nieraz i 
stały ląd. Wędrujące przykosy zmieniały 
się w bardziej stabilne ławice, te zaś w 
pokryte roślinnością kępy, których poziom 
wskutek namulenia wciąż się podnosił. 
Odsypiska przy wypukłych brzegach zwę-
żały koryto, zaś buchty po przeciwległej 
stronie, o które rzeka opierała swój nurt, 
wyglądały niczym geologiczne sandwicze 
nadgryzione zębami jakiegoś potwora. 
Przemiały likwidowały się w jednym miej-
scu, by wytworzyć się w innym. Bywało 
nawet, że całe koryto rzeki na skutek dzia-
łania zatoru lodowego przerzucało się poza 
dotychczasowe łożysko. Rzeka tegoroczna 
była i zarazem nie była rzeką sprzed roku.  

I znów użyjmy porównania z dro-
gą lądową. Kierowca rajdowy ma obok 
siebie pilota. Pilot z pewnym wyprzedze-
niem czasowym informuje kierującego 
samochodem o właściwościach drogi przed 
nim. Podobnie było przy spławie. Retman 
informował sternika o mieliznach i innych 
niebezpieczeństwach w korycie rzeki, a 
także wyszukiwał nurt (głębioprąd) i 
sprowadzał nań łodzie. 

Siłą napędową szkut w spławie do 
Gdańska (Szczecina w przypadku Odry) 
był prąd, żagiel i wiosło (również tyka). 
Ściśle mówiąc, wioseł było więcej, bo 
kilka lub kilkanaście. Wiosła obsługiwali 
flisacy. Przy sprzyjającym wietrze i szero-
kim nurcie stawiano żagiel. Żagiel przy 
żegludze w dół rzeki był czymś w rodzaju 
dzisiejszego turbodoładowania. Sterowanie 
przy postawionym żaglu wymagało dużych 
umiejętności żeglarskich, wiedzy o korycie 
rzeki oraz wytężonej uwagi. Nawet przy 
stałym wietrze zmienny nurt stwarzał duże 
ryzyko wypadku. Toteż uciekano się do 
żagla najczęściej w drodze powrotnej z 
Gdańska, kiedy  w walce z nacierającym 
od czoła prądem spełniał on rolę popycha-
cza. 
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„Flisacy”, obraz Wilhelma Augusta Stryowskiego 
W profesjonalnej zbiorowości lu-

dzi Wisły od XVI do XX w., zauważyć 
można bez trudu cechującą ich dumę za-
wodową oraz przekonanie o osobliwej 
godności i specjalnym powołaniu potrzeb-
nym do uprawiania zawodu flisaka lub 
marynarza[1], będącego wprawdzie w pew-
nym sensie zawodem zaszczytnym ale i 
niebezpiecznym. Dawni flisowie mieli 
pewność, że skoro sam Bóg wybrał ich do 
tej trudnej i niebezpiecznej profesji, to z 
całą pewnością będzie ich otaczał specjal-
ną opieką. Życie i praca na spławie przy-
ciągały niewątpliwie ludzi o specjalnych 
predyspozycjach psychofizycznych, a 
jednocześnie w sposób specyficzny kształ-
towały ich mentalność jednostkową i gru-
pową[2]. Z odrębności flisackiego świata 
zdawano sobie sprawę już w w. XVI u 
zarania zjawiska transportowego, jakim 
był flis. Kto się urodził flisakiem, nie 
mógłby być nikim innym – wyrażając 
niewątpliwie przekonanie tysięcy flisaków, 
tak formułuje je Sebastian Fabian Klono-
wic: „[…] Bo kiedy już flis zasmakuje 
komu, / Już się na wiosnę nie zastoi w 
domu”.[3] 
           Surowe bytowanie na statkach 
spławowych dające mimo tego poczucie 
wolności, rozwijało specjalne cechy umy-
słu i charakteru. Podróżowanie całymi 
miesiącami wśród niebezpieczeństw gro-
żących od natury wymagało stałej czujno-
ści, znajomości locji rzecznej i topografii 
rzeki, ogromnego doświadczenia nawiga-
cyjnego i umiejętności wykorzystywania 
wręcz atawistycznych instynktów. Flisak z 
kwalifikacjami posiadał umiejętność ob-
serwacji najdrobniejszych symptomów 
meteorologicznych. Przewidywał zmiany 
wiatrów po kolorze nieba o wschodzie i 
zachodzie słońca, zmiany pogody po kie-
runkach wiatrów, interpretował sygnały 
hydrologiczne po intensywności opadów 
atmosferycznych i po ruchach pionowych 
lustra wody rzeki. Po nocnych spadkach 
temperatury przewidywał zjawiska lodo-
we, jak zaśryżenie czy zalodzenie. Naj-
ważniejszą jednak rolę odgrywało ogólne 
doświadczenie i codzienna praktyka zdo-
bywana na statku podczas rejsu z bardziej 
doświadczonymi starszymi flisakami, od 
tzw. okresu „frycowskiego” aż do pasowa-
nia na prawdziwego, wolnego flisaka. 
Dalsze awanse na „przedników” czyli 
bosmanów i sterników, zależne były od 
umiejętności obserwacji i przyswajania 
sobie wszystkich tajników spławu. Nie-
mniej jednak wiedza flisacka była bardziej 
praktyczna niż teoretyczna. Praktyczne 
tajniki żeglugi rzecznej przyswajał sobie 
prosty flis w kolejnych, corocznych ryzach 
czyli rejsach do Gdańska, podczas których 

spotykał szereg różnych nawigacyjnych 
sytuacji manewrowych w spławie w ruchu 
z wodą, bądź w żegludze na żaglach lub na 
trylu czyli linie holowniczej przy holowa-
niu z lądu w ruchu pod wodę. Po pewnym 
czasie frycowskiego praktykowania na 
pokładzie zauważał, że statek idący spła-
wem znacznie przekraczał prędkość prądu 
rzeki – co początkowo było dla niego 
„wiedzą tajemną”[4], poznawał sposoby 
pokonywania trudnych przejść, przyswajał 
sobie zasady manewrów z użyciem kotwi-
cy, wioseł i „kiczek” czyli lasek pycho-
wych, by po pewnym czasie świadomie i 
szybko wykonywać pewne czynności po-
kładowe bez komendy ze strony sternika. 
Częste pokonywanie trasy z Górnej Wisły i 
Sanu do Gdańska, u dobrego flisaka wyra-
biało zdolność wysoko rozwiniętej „pa-
mięci topograficznej”, polegającej na za-
pamiętywaniu kolejności położonych nad 
Wisłą miejscowości, odległości między 
nimi, charakterystycznych elementów 
krajobrazu nadrzecznego, trudnych przejść 
na trasie, stałych przeszkód podwodnych 
jak rafy, zawały „prądowiny” czyli dębów 
dryftowych t. zw. „czarnych”, piaskowe 
wypłycenia, niebezpieczne przewężenia w 
nurcie itp. Doświadczony flisak wiedział, 
gdzie można bezpiecznie kotwiczyć na 
postój nocny, znał lokalizację komór cel-
nych i miejscowości, gdzie można się było 
zaopatrzyć w pieczywo[5], którego nie 
mogło wystarczyć do Gdańska z zapasów 
pobranych z portu wyjścia statku. Wycho-
dząc „od pala” (czyli z portu macierzyste-
go)  na „zwodku” czyli na wodzie przybie-
rającej, sternik zdawał sobie sprawę z 
konieczności utrzymania takiego tempa 
spławu, które nie pozwoliłoby jego stat-
kowi na wyprzedzenie przez „wierzcho-
łek”, czyli kulminację przyboru. Dlatego w 
ciągu dnia starał się przed wierzchołkiem 
uciekać z wodą z możliwie największą 
prędkością, w celu uzyskania zapasu czasu 
na postój nocny, podczas którego wierz-
chołek zbliżał się do niego nieubłaganie[6]. 
Sprzymierzeńcem sternika były zawsze 
krótkie noce podczas „janówki” czyli 
przyboru wody na przełomie czerwca i 
lipca, a groźnym przeciwnikiem zachodnie 
i północno-zachodnie wiatry. […] 
           Specyficzne warunki życia na „ry-
zach” czyli w rejsach do Gdańska, rozwi-
jały wśród załóg mocną solidarność gru-
pową, połączoną jednocześnie z ostrym 
poczuciem statkowej hierarchii i mniejszą 
lub większą akceptacją surowej dyscypli-
ny, będącej zresztą warunkiem koniecz-
nym do utrzymania statku w ruchu z za-
chowaniem nieodzownego marginesu 
bezpieczeństwa. Wędrowny charakter 
życia flisaka był powodem występowania 

u niego licznych frustracji i sprzeczności. 
Przy tęsknocie za domem rodzinnym miał 
on jednocześnie poczucie, że statek jest 
jego domem. Flisaków i marynarzy ce-
chowało wielkie przywiązanie, wręcz 
miłość do statków spławowych a później 
parowców kołowych, na których pływali. 
Szydzenie z wyglądu ich statków przyj-
mowali jako obrazę nie do wybaczenia. 
Brak większych zasobów finansowych z 
niewielkiego myta czyli rodzaju „kieszon-
kowego”, nie pozwalał flisakowi „zasza-
leć” w  karczmach nadwiślańskich miast, a 
korzystanie z usług prostytutek spotykało 
się ze srogim potępieniem przełożonych. 
Na statku flisak tęsknił za życiem „lądo-
wym”, ale po powrocie z ryzy źle się czuł 
w warunkach lądowych i w czasie zimy 
niecierpliwie oczekiwał wiosny, kiedy 
znów ruszy na „fryjor” do Gdańska. Po-
dobnie było później z załogami parowców, 
niecierpliwie oczekujących zejścia lo-
dów[7]. 
           Flisacy żenili się stosunkowo póź-
no, dopiero po uskładaniu większych 
oszczędności. Byli i tacy, którzy nie żenili 
się wcale z powodu zawadiackiego charak-
teru i trwonienia zarobku przez pijaństwo. 
Rodziny flisaków obdarzane były ciepłymi 
uczuciami, wyrosłymi na gruncie długo-
trwałych rozstań, tęsknoty i niepewności[8]. 
           W czasach charakteryzujących się 
ogólną wysoką zabobonnością społeczeń-
stwa, flisacy wyróżniali się jeszcze w tym 
względzie. Życie w stałej bliskości z groź-
nym żywiołem wodnym i często niezro-
zumiałą naturą, przy codziennym ocieraniu 
się o śmierć, stanowiło żyzną pożywkę dla 
licznych przesądów. Podobne podłoże 
miała specyficzna, gorąca pobożność że-
glarzy. Choć nie pełnili oni regularnie 
praktyk religijnych, choć codziennie rano 
przed wybiciem szreków odśpiewywali 
pieśń „Kiedy ranne wstają zorze”, to wy-
korzystywali każdą  okazję zamawiania 
mszy do św. Barbary-patronki flisaków w 
nadwiślańskich kościołach, w intencji 
szczęśliwego powrotu z rejsu[9]. Patronami 
oryli i flisaków, marynarzy i wodniaków 
byli bowiem święci Barbara i Anna oraz 
Kajetan, natomiast przewoźnikom między-
brzegowym patronował św. Krzysztof i 
św. Jan Nepomucen. Marynarze-wodniacy 
z Wisły Pomorskiej natomiast za swego 
patrona uważali św. Mikołaja-biskupa[10], 
stąd kościoły pod jego wezwaniem w Byd-
goszczy, Elblągu i Gdańsku. Barbara jako 
patronka „lekkiego skonania” w niebez-
piecznych dla życia profesjach, stała się 
także opiekunką artylerzystów i saperów. 
           Rezultatem specyficznego trybu 
życia, bardzo odmiennego od przeciętnego, 
była silna samowiedza grup flisackich, 
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rabsztynów i kruszelek-kronselek) i gru-
szek (baby, żółtówki i mazurówki), które 
podobnie jak śliwki były suszone w cało-
ści, dochodziły jednak najdłużej. Susz 
pakowany był w worki.  Czasami przewo-
żono go statkiem do warszawskich komi-
sów, ale bardzo często tylko do Puław i 
tam wybierano szybszy pociąg. Próbowano 
też sprzedawać susz zawożąc go końmi do 
Lublina czy Ryk, chociaż spotykało się to 
czasami z atakami kupców żydowskich, 
którzy chcieli przepędzić w ten sposób 
konkurencję. 

Transport statkiem wiślanym był 
najpewniejszy także w czasie okupacji. 
Warto pamiętać, że to właśnie galarami 
spławiano we wrześniu 1939 r. wawelskie 
arrasy z Krakowa w dół Wisły aby ukryć je 
przed Niemcami i przepływały one obok 
Powiśla. Po krótkim okresie przerwy 1939-
40 roku, transport wiślany bardzo się roz-
winął. Korzystali z niego także Niemcy 
wywożąc ziemniaki i inne produkty rolne z 
majątku Kleniewskich. Dzięki statkom 
zaopatrywano (mimo częstych kontroli 
Niemców konfiskujących towary nielegal-
nego handlu) Warszawę w mięso, boczek, 
tytoń,  itp.  

 
Więźniowie przy pracy w Podgórzu 

 W 1934 roku na Powiślu miała 
miejsce ostatnia wielka powódź. Woda 
stała cały tydzień i sięgała młyna Głod-
kowskich pod Szczekarkowem. Wisła 
wylewała zazwyczaj 3-4 razy w roku, 
najczęściej przerywając wały na długości 
100-200 metrów, ale powodzie nie były 
zazwyczaj aż tak duże. Przed wylewem 
1934 roku wał był niewysoki, zaledwie 2-3 
metrowy. Wyższa woda z łatwością wdzie-
rała się więc do wiosek, mieszkańcy gro-
madzili wówczas żywy inwentarz wokół 
chałup budowanych na wysokich, specjal-
nie sypanych wzniesieniach. W niektórych 

domach woda wdzierała się jednak do 
wnętrza i zalewała kuchnie. Jeżeli woda 
była jeszcze wyższa to zagrożonych prze-
woził do Podgórza „bat” Saneckiego. 

Po tej powodzi władze podjęły 
decyzję o podwyższeniu wałów. Budowę 
zaczęto od Kępy Choteckiej i kierowano 
się w dół rzeki. Wały sypali więźniowie 
kryminaliści „Karnego Ruchomego 
Ośrodka Pracy Nr 11 w Szczekarkowie”, 
którego baraki postawiono na błoniach pod 
Podgórzem. W Ośrodku było około 360 
więźniów. Ubrani byli w białe kurtki. Pil-
nowali ich uzbrojeni w karabiny strażnicy 
więzienni. Więźniowie wykonywali bardzo 
ciężką pracę. Przewozili taczkami wyko-
pywaną z przedwala ziemię i wysypywali 
ją na szczycie wału. Nie wolno było im 
palić papierosów. Często wycieńczonych 
pracą współwięźniów znoszono do bara-
ków, nie mogli iść o własnych siłach. Za 
niesubordynację bito ich drewnianymi 
pałkami. Co niedzielę wszyscy mieszkańcy 
Karnego Ośrodka uczestniczyli w polowej 
mszy. Nabożeństwo odprawiał ksiądz 
przeprawiający się łodzią z Janowca. Sy-
panie wałów kontynuowano w czasie woj-
ny. 

Zbudowane w ten sposób wały 
wytrzymały wojnę. Wykopane w wale 
przez Rosjan w 1944 roku stanowiska 
ogniowe naprawiono szybko po ustaniu 
działań zbrojnych. Przy naprawianiu po-
magali chłopi z kieleckiego, przyjeżdżali 
tu ze specjalnymi furmankami, przystoso-
wanymi do przewozu ziemi i natychmia-
stowego rozładunku. 

W okresie kilku pierwszych lat po 
II wojnie światowej, żegluga i handel wi-
ślany nie różniły się specjalnie od tego 
przedwojennego. Przystań była ciągle w 
tym samym miejscu – od dzisiejszego 
sklepu w Zastowie Polanowskim prostą 
drogą w kierunku Wisły. Pływał statek 
„Kościuszko”. Wisła wciąż jeszcze raczej 
łączyła niż izolowała. Około 1950 roku 
handel prywatny został przez władze dra-
stycznie ograniczony, ale statki pasażer-
skie wciąż kursowały. Po prostu nie było 
innego środka transporty. Najbliższy przy-
stanek autobusowy był w Kazimierzu. 
Nauczyciel świeżo otwartej szkoły w Pod-
górzu (w dawnym „dworze” majątku Paw-
łowskich) Walenty Fliszkiewicz mieszkał 
na stałe w Solcu. Raz na tydzień wracał do 
domu zabierając się statkiem, czasami 
niosą na plecach „płachtę” (prześcieradło) 
wypełnione produktami przyniesionymi 
przez uczące się dzieci. Fliszkiewicz uczył 
w Podgórzu razem z kierowniczką szkoły 
Marią Kwiatosz z Zastowa (pomagała jej 
także siostra, nazywana „warszawianką”). 
Nauczyciel mieszkał na piętrze dworu, 
codziennie rano otwierał okna w kierunku 

dzisiejszej winnicy i śpiewał na cały głos 
(podobno niezły) „Kiedy ranne wstają 
zorze”. A było to w czasie największego 
stalinowskiego terroru, w pierwszej poło-
wie lat 50!  

 
Strażnik pilnujący więźniów pracujących 

przy umacnianiu brzegów Wisły 
 
Rzeczne kursy pasażerskie straci-

ły racje bytu, kiedy do Wilkowa zaczął 
regularnie dochodzić autobus. Wisła ofia-
rowywała wtedy już zupełnie inne zajęcia i 
w zasadzie tylko mieszkańcom najbliżej 
położonych nad nią wiosek. Ważnym dla 
funkcjonowania żeglugi na Wiśle „wy-
tycznym” był zamieszkały w Zastowie 
Polanowskim Konstanty Papieżyński. Do 
jego obowiązków należało, wytyczanie na 
bieżąco głównego biegu rzeki, który często 
zmieniał się wraz z przykosami nurtu. Co 
parę dni wypływał łodzią na Wisłą i 
umieszczał odpowiednie tyczki z białymi, 
czarnymi i czerwonymi znakami. Moco-
wano w tych miejscach metalowe „baka-
ny”, które ułatwiały bezpieczną żeglugę. 
Praca ta wymagała ogromnej praktycznej 
wiedzy o tajnikach rzeki. Do obowiązków 
Papieżyńskiego należało też informowanie 
odpowiednich instytucji o poziomie wody. 
Dlatego założono u niego jedyny w okoli-
cy telefon. „Wałowym” był Ignacy Sanec-
ki. Do jego obowiązków należało spraw-
dzanie stanu wałów. Nie dopuszczał do 
wypasu bydła, jazdy na koronie wału. 
Podczas przyboru rzeki miał obowiązek 
zamykać zastawy rowów melioracyjnych, 
informować o „podsiąkach”. Inną funkcję 
miał kolejny zastowianin Józef Pakos – 
pilnował rosnącej nad brzegiem rzeki wi-
kliny. Była ona bardzo ważnym materia-
łem służącym regulacji Wisły. 

W czasach PRL usiłowano Wisłę 
regulować. Choćby tylko częściowo upo-
rządkowana pozwalała prowadzić regular-
ne rzeczne przewozy. Utrzymaniem 
spławności rzeki zajmował się Rejon Dróg 
Wodnych i związane z nim przedsiębior-
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