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W niniejszym numerze „Powiśla lubelskiego” nie opi-
sujemy jakichś szczególnie ekscytujących wydarzeń, bohate-

rów znaczących więcej niż w skali lokalnej. Ot, pokazujemy 

codzienność. Tak wygląda większości dni, tak zawsze wygląda-
ła większość dni. Umieć odkryć w zwyczajności urodę, to wiel-

ka umiejętność. Więcej – to mądrość. Na pewno przychodzi to 

łatwiej w obrębie małej społeczności. Dla obcych, nieznajo-
mych, taki obraz może być nudny, ocierać się o banał, być 

niezrozumiały. Dla znających te osoby – to kawał prawdy 

życia. I inny wymiar czasu, pamięci. 

Zwykłe życie codzienne nie jest ulubieńcem naszych 

nowoczesnych czasów. Dlatego dostrzec w szarości dnia coś 
więcej niż statystyczny przykład, zakrawa na heroizm.  
 

Wojciech Włodarczyk
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Posiedzenie Zarządu w sprawie Nagrody RTP za rok 2009 i 

spotkanie noworoczne 
 

W dniu 29 listopada 2009 r. odby-

ło się ostatnie w zeszłym roku posiedzenie 

Zarządu RTP poświęcone m.in. rozpatrze-

niu kandydatur do nagrody RTP za rok 

2009. Po krótkiej dyskusji uznano, że 

Regionalne Towarzystwo Powiślan nie 

przyzna nagrody za miniony rok. 

 Poza tym omawiano sprawy wy-

dawnicze. Wiele czasu poświęcono spra-

wom finansowym. Serdecznie podzięko-

wano państwu Monice i Jackowi Lejwo-

dom z Wilkowa, za sfinansowanie jednego 

z zeszłorocznych numerów „Powiśla Lu-

belskiego”. Dwa numery „Powiśla lubel-

skiego” w zeszłym roku sfinansował Urząd 

Gminy Wilków. Mimo początkowych 

trudności w minionym roku otrzymaliśmy 

nienotowane dotąd wsparcie finansowe dla 

naszej wydawniczej działalności: 4 tys. zł 

od Starostwa Powiatowego w Opolu Lu-

belskim, 3,5 tys. zł od Urzędu Gminy 

Wilków i 1 tysiąc od Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wilkowie – wszystko zostało 

przeznaczone na druk książki przygotowa-

nej przez RTP autorstwa Huberta Włodar-

czyka 120 lat OSP w Wilkowie. To nasze 

pierwsze wydawnictwo z kolorowymi 

zdjęciami. Jednym z najpilniejszych postu-

latów naszych czytelników jest powtórne 

wydanie Wspomnień Marii Kleniewskiej. 

Zarząd TP dołoży wszelkich starań, aby 

jak najszybciej dokonać reedycji tej po-

szukiwanej wszędzie książki. 

 31 stycznia 2010 roku w Sali 

Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się 

tradycyjne spotkanie noworoczne naszego 

Towarzystwa. Spotkanie połączone było z 

promocją naszej nowej książki 120 lat 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie. 

Obok członków RTP przybyło wiele za-

proszonych gości, m.in.: wójt gminy Wil-

ków Grzegorz Teresiński, sekretarz gminy 

Łaziska Tomasz Czyż, prezes OSP Wil-

ków Henryk Kuś, strażacy, nauczyciele i 

wielu innych. Mówiono o planach naszego 

Towarzystwa. Gminy Wilków i Łaziska 

zadeklarowały wsparcie finansowe przygo-

towanej już do druku powieści Janusza 

Węgiełka Wiślany szlak – pierwszego 

literackiego portretu Powiśla lubelskiego. 

Autor monografii OSP Wilków Hubert 

Włodarczyk podpisywał swoją książkę. 

 

Zarząd RTP

 
 

Dzień pracy (czwartek) 
 

Świder przewiercający czaszkę. 

Otwieram oczy. Mrok kreciego korytarza. 

Po omacku szukam ręką rzężącego budzi-

ka. Wciskam guzik. Ręka, pokąsana chło-

dem, wraca śpiesznie pod kołdrę. 

Lubię te pierwsze chwile począt-

ku dnia. Już przebudzony, jestem jeszcze 

poza trybami rygoru i obowiązku. Stwier-

dzam, że ciału nic nie dolega. Wczorajsze 

stłuczenie przestało boleć. Wypity przy 

męskiej rozmowie alkohol nie zaowocował 

kacem, pozostał tylko nieprzyjemny po-

smak w ustach. Czas wygrzebywać się 

spod pierzyn. 

 Dom niczym wnętrze chłodziarki. 

Wystygły piec. Przeciągi. Szybkim kro-

kiem zmierzam do łazienki. Terkoce pod 

sufitem wiatrak wentylatora. Wiem już, że 

na dworze wieje. Lecz rynny i parapety 

milczą. Znaczy się, nie pada, może jednak 

siąpić. Uchylam zasłonę. Nic nie widać 

prócz czarnego kwadratu nocy, szyby 

jednak suche. Gdyby i dzisiaj padało, jak 

wielokrotnie tej jesieni, chyba zacząłbym 

wyć z bezsilnej i bezrozumnej złości. 

 Pasta marki elmex usuwa z zębów 

śluzowaty osad. Spryskuję twarz zimną 

wodą. Przy wygładzaniu szczotką brody 

stwierdzam, że patrzy na mnie z lustra 

jakiś starzec. Nie, to nie mogę być ja. Do-

szło tu do jakiejś skandalicznej pomyłki. 

Wciąż bowiem czuję się silny i sprawny 

fizycznie, wewnętrznie stosunkowo młody, 

pełen energii. Ufam, że pokonam ten 

dzień, który niebawem nastanie. Bo tutaj, 

na Powiślu, dni się nie przeżywa. Tutaj 

każdy z nich jest przeciwnikiem w bitwie, 

która wraz z innymi składa się na wojenną 

jesienną kampanię. 

 Na śniadanie jak niezmiennie od 

lat kawa z mlekiem i kanapka z serem i 

miodem. Dziś wyjątkowo bez masła, bo 

stare, cokolwiek zjełczałe, skończyło się 

wczoraj, a nowego zapomniałem kupić. 

Po jedzeniu papieros. Każde za-

ciągnięcie się dymem to jak kolejny oficer-

ski rozkaz wydawany poszczególnym 

członkom i organom własnej cielesności. 

Nogi niech pozostaną sprężyste. Ręce 

zwinne i szybkie. Serce niech bije równym 

rytmem. Nerki niech dokładnie filtrują. 

Pęcherz niech nie doskwiera zbyt często. 

Oczy niech postrzegają świat w ostrych 

konturach i naturalnych barwach. Głowa 

niech nie pęka od myśli o nieszczęściu, 

jakie spadło na rodzinę. 

 Gdy zrzucam piżamę i wciągam 

portki, zaczyna szarzeć. Podczas zmywa-

nia statków robi się już całkiem widno. W 

prześwicie między stodołą a budynkiem 

gospodarczym widzę nadwiślańskie topole. 

Wyglądają z resztką liści jak niedokładnie 

oskubane kury. 

 Dużo bliżej, bo tuż za oknem na 

gałęzi wiekowej oliwki, sikorka bogatka. 

Jej wdzięczny barwny widok wznieca falę 

paniki. Zima za pasem, a ja wciąż nie ze-

brałem jabłek. 

 Pragnąc pokrzepić się nieco na 

duchu, zerkam na termometr. Trzy stopnie 

powyżej zera. A więc nie jest tak źle. Jest 

wręcz wspaniale, bo nie cieknie z nieba. 

 Wyszedłszy na podwórze, zauwa-

żam zmianę. Sześcioletni ligol powalił się 

pod ciężarem owoców. Domyślam się 

przyczyny - zawiódł spróchniały palik. 

Wręcz lękam się podejść i sprawdzić, czy 

drzewko nie złamało się w miejscu szcze-

pienia. Byłby to nie najlepszy początek 

dnia. Rankiem potrzebna jest krztyna 

optymizmu i wiary. Należy się najpierw 

rozpędzić, by stawić czoło przeciwno-

ściom. Jak w kawaleryjskiej szarży. 

 Nagle u sąsiadów zawarczał cią-

gnik. Szosą też zbliżało się coś hałaśliwe-

go. Jasne, nie byłem sam. Inni również 

wyruszali do pracy. I byli chyba lepiej 

zorganizowani ode mnie, bo już znajdowa-

li się w drodze do swych sadów. 

 Moja „trzydziestka” ma prawie 

czterdzieści lat i o dziwo sprawuje się 

nieźle. Owszem, dba się o nią. Lecz jest to 

troska w porywach. W rezultacie zawsze 

jej czegoś nie dostaje. Aktualnie przydała-

by się wymiana tylnych opon na nowe i 

naprawa zwojnic. Wydatek rzędu, bagate-

la, trzech tysięcy! 

 Siedzę już w siodle i dotykam 

wajchy zapłonu. Czekam na pierwszy 
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wystrzał. Dopiero on mnie do reszty 

otrzeźwi. Przekręcam i naciskam wajchę. 

Grzmot. Na dzisiaj już nie ma powrotu. 

 Doczepiam wóz i żegnam się z 

obejściem aż do zmroku. 

 W sadzie szelest. Jabłonie ubrane 

w liście niemal jak w sierpniu. No, za 

wyjątkiem odmian wcześniejszych jak 

kronselska czy antonówka, bo te stoją już 

nagie. Wiatr porusza liśćmi. Wieje od Gór 

Świętokrzyskich. Taki wiatr lubi sprawiać 

przykre niespodzianki. Lecz tej jesieni 

pewniejszych wiatrów od wschodu jak na 

lekarstwo. 

 Niebo ciekawe, bo zmienne. 

Chmury w barwie szynszyli z przebłyska-

mi. I gdyby nie grząska, lepiąca się do 

butów glina w pasach herbicydowych, 

naprawdę byłoby znośnie. 

 W okolicznych sadach pusto i 

cicho. Zostały uprzątnięte tuż przed listo-

padowymi świętami. W tym rejonie zosta-

łem sam jeden. Wstyd i hańba. 

 Jabłek na wozie przybywa. Zbie-

ram i sypię je na przemysł. Są w miarę 

dorodne - wyrośnięte i wybarwione. Lecz 

jest to tylko pozór. Latem czegoś nie dopa-

trzyłem. Nie zareagowałem dość szybko i 

radykalnie na inwazję robactwa. W rezul-

tacie im bardziej okazały owoc, tym więk-

sza pewność, że podziurawiony. Za ten 

błąd mogę winić jedynie samego siebie. 

Lecz jak mam ustosunkować się do faktu, 

że jabłka generalnie w tym sezonie idą za 

bezcen. Zaczynają przypominać pomarań-

cze w Brazylii. Tam też cytrus ten nie ma 

praktycznie ceny. 

 Aby nie myśleć o tegorocznej 

materialnej mizerocie, wzmogłem tempo 

pracy i wprędce się w niej zatraciłem. 

Chwileczkę, chłopie! Nie zapędzaj się! Nie 

szalej! Nie zgrywaj młodzika! Czas na 

papierosa. 

Przerywam i sięgam do kieszeni 

kurtki. Opieram się o wóz. Wiatr gasi 

płomyk zapalniczki. Formuję z dłoni 

muszlę. Udało się. Zawsze się udaje. Osta-

tecznie ma się tę kilkudziesięcioletnią 

praktykę w paleniu. 

 Przemyka szarak. Odprowadzam 

go obojętnym spojrzeniem. Udawana to 

obojętność. Szarak to wróg sadownika. 

Zdziera korę i pastwi się nad młodymi 

drzewkami. Podobnie sarna. A saren i 

zajęcy w bród na Powiślu. Że też nikomu 

nie chce się rozprawić z tym tałatajstwem 

(przepraszam miłośników zwierząt za 

niestosowne słownictwo). 

 W połowie papierosa wracam do 

pracy. Błąd podyktowany niecierpliwością. 

Do południa muszę mieć pełny wóz, czyli 

około jednej tony. Dwie tony to moja 

dzienna norma. Bezwzględne minimum. 

Kilka dni temu zebrałem trzy, lecz potem 

nie czułem się najlepiej i trochę kwękałem. 

Norma to wymóg i dyscyplina i wypada ją 

sobie narzucić, tak jak wypada żyć zgodnie 

z zasadami. Nie kraść, nie zabijać, nie 

składać fałszywego świadectwa. I nie obi-

jać się w robocie, choćby się było własnym 

pracodawcą. Bo ostatecznie moja norma to 

zakład nie z ludźmi, lecz z Bogiem. Zakła-

dam się z Tobą, Panie Boże, że bez wzglę-

du na to, jakie masz wobec mnie plany, 

sprostam wyzwaniom tego dnia. 

 Istne bluźnierstwo. Pycha czło-

wieka. Brak pokory. Bo o dziesiątej na 

horyzoncie pojawił się ciemniejszy obłok. 

Kiedy nadszedł nad sad, okazał się posęp-

ną chmurą. Lunęło. Schowałem się pod 

wóz. Byłem już lekko spocony, a tu nagle 

bezruch. Od ziemi bucha zgnilizną. Deszcz 

rzęsisty, zimny, nieprzyjemny. Bębnienie i 

ciurkanie. Po plecach pełzają dreszcze. 

Cała nadzieja w wietrze. Że przegoni 

chmurę. Czekając na to zmiłowanie, opy-

cham się wiejską kiełbasą, którą zagryzam 

kruchą i kwaskową alwą. To moje drugie 

śniadanie. 

 Ustało. Ale wszystko ocieka lo-

dowatą wilgocią. Buciory niczym ulepione 

z błota. Nogawki portek przemoczone do 

kolan. Dłonie zgrabiałe. Koszyk ciężki, 

mimo że jeszcze pusty. A tu wóz zapełnio-

ny zaledwie w połowie. 

 Więc wracam do tych swoich 

wygibasów w milczącej dyskotece sadu, a 

jeszcze zwiększam tempo. Przemieniam 

się w maszynę. Szybkość ruchów miarko-

wana precyzją. Czapkę zsuwam bardziej 

na kark, by mieć pełne pole widzenia. 

Ścisła kontrola nad prawą i lewą ręką. 

Rozważne rozłożenie środka ciężkości 

ciała. Podnoszenie pełnego koszyka przy 

wypionowanym kręgosłupie i napiętych 

mięśniach brzucha. 

Na razie wszystko gra. Jabłka sy-

pią się jak groch. Wóz nabiera barwy. Aż 

wreszcie staje się pełnym wozem. Jest 

jedenasta pięćdziesiąt. I bynajmniej nie jest 

to połowa dnia, gdyż wrócę tu najwcze-

śniej za pół godziny, więc zostaną mi już 

tylko trzy godziny na pracę. Dzień pod 

koniec drugiej dekady listopada jest roz-

paczliwie krótki. Powiedziałbym, że jest to 

parodia dnia. 

 Zapalam ciągnik i ruszam. Koła 

mocno buksują w głębokich koleinach. 

Kiedy wreszcie, do jasnej anielki, uda mi 

się zarobić na nowe opony?! Reguluję 

oddech. Chwila odprężenia. Nie zmarno-

wałem przedpołudnia. Dobre i to, choć 

wiadomo, że człowiek rozliczany jest z 

całego życia, nie z jego lepszej połowy. 

 Na skupie jak zwykle miła, choć 

krótka rozmowa. Komentuję z panem 

Zbyszkiem ostatnie porażki naszych piłka-

rzy. On twierdzi, że brak im podstawowe-

go wyszkolenia i szczęścia do trenerów, ja 

na to, że brakuje im inteligencji. I napraw-

dę wierzę w to, co mówię. Piłka nożna to 

przede wszystkim inteligencja. Nasi piłka-

rze to niestety tępacy. 

 Wóz na wagę i okazuje się, że 

przywiozłem 1240 kilo. Nie kryję zadowo-

lenia. Dysponuję pewnym zapasem na 

popołudnie. 

 Popołudnie to nie to samo, co 

przedpołudnie. Przed południem dzień 

wzrasta, napełnia człowieka nadzieją i w 

ogóle jawi się jako obietnica. Po południu 

wiemy, że już nic ciekawego nie może się 

wydarzyć. Popołudnie to schyłek, ruina, 

smętnawa dekadencja. W godzinach tych 

nie zginają się już tak łatwo stawy nóg i 

rąk. Ruchy są powolniejsze. Oddech krót-

szy. Kręgi lędźwiowe zmaltretowane. 

Mięśnie mniej elastyczne. Zaczynamy 

dotkliwiej odczuwać własną cielesność. 

 W tym mroku widać jednak świa-

tełko. Koniec dnia wyzwala z pracy. A jest 

to praca fizyczna. Wyjątkowo upokarzają-

ca i otępiająca człowieka. Nic nie można 

przedstawić na jej obronę prócz tego, iż 

żeby inni byli od niej wolni, ktoś musi się 

jej podjąć. Gdy wszyscy Europejczycy 

zasiądą za biurkami, będzie Chińczyk, 

który brodząc po kolana w brei zapewni im 

strawę. 

 W tej chwili byłem tym Chińczy-

kiem i faktycznie taplałem się w błocie. Bo 

kiedy sypałem jabłka na taśmę w punkcie 

skupu, przeszedł kolejny krótki i gęsty 

deszcz. Ale to wszystko, cały ten koszmar 

drugiej połowy listopada  musiałem wy-

mazać ze świadomości. Chwyciłem się 

kurczowo zapamiętanych słów, że ten 

świat jest najlepszym ze światów. I że to 

nic że ubranie mam całe przemoczone i 

zbrukane błotem. I że doznanie gorąca 

przeplata się z doznaniem przejmującego 

zimna. I że tyram ponad siły na żebraczy 

datek. Wiedziałem, że gdy wykonam na-

rzuconą sobie normę, wygram zakład, do 

którego pchnęła mnie pospolita ludzka 

duma. 

I tu pech. Trzęsiona bosakiem ga-

la wcale nie chce lecieć. Chcąc oszczędzić 

zawiązki, zaczynam rwać pojedyncze 

jabłka i rzucać do koszyka. Po godzinie 

takich praktyk moje nerwy osiągają stan 

wrzenia. Z ust co i raz wymyka się prze-

kleństwo. W pewnej chwili, zdumiony, 

przerywam pracę. Mając dwadzieścia, 

trzydzieści, czterdzieści lat, gardziłem 

tymi, którzy przeklinają. Przekleństwo to 

zawsze przyznanie się do bezsiły. Szcze-

gólny rodzaj abdykacji. Wyrzeczenie się 

znamion ludzkiej godności. A ja tu, facet 
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zaawansowany w latach, przeklinam na 

czym świat stoi. I któż słyszy te niegodne 

słowa? Chyba jedynie Bóg w niebiesiech i, 

zagniewany, odwraca ode mnie oblicze. 

Jak w wielu sprawach, tak i w tej 

pomógł papieros. Wypaliłem go niemal 

leniwie, jakby czas nie uciekał niczym 

spłoszona mysz. Spojrzałem na rosnące 

nieopodal idarety. Stały w czerwonych 

sukniach i cieszyły oko swoją urodą. Wie-

działem już, że zostając przy gali zmarnuję 

dzień. Idarety swą obfitością  mogły mi 

zapewnić szybki i zwycięski finał. Skoczy-

łem na traktor. To naprawdę było niedale-

ko. Tylko kilkanaście metrów. 

 I wtedy zawirowało w głowie. 

Zobaczyłem świetliste punkciki na tle 

czarnych plam. Błoga słabość. Płuca za-

blokowane. Ziemia niczym wprawiona w 

ruch kołyska. Próbowałem uśmiechnąć się. 

Ale wyszedł z tego chyba tylko nieprzy-

jemny grymas. 

 

Janusz Węgiełek - Las Dębowy

  
 

100 lat pani Bronisławy Ciepielewskiej! 
 

 
 

Pani Bronisława Ciepielewska, 

urodzona 3 maja 1909 roku, całe życie 

mieszkała w Rogowie. Żyła skromnie, 

bardzo dużo pracowała. Miała sied-

mioro rodzeństwa. 

 W dzieciństwie już jako kilku-

nastoletnia  dziewczynka pracowała w 

służbie u gospodarza rolnika (wykopki, 

żniwa i tym podobne prace). Pracując 

sierpem raniła sobie często palce u 

dłoni, jednak nie zrażała się i pracowa-

ła dalej. 

 W wieku 19 lat wyszła za mąż 

za syna gospodarza pana Michała Cie-

pielewskiego, który był inwalidą, bez 

prawej ręki. Mąż zajmował się pszcze-

larstwem i gospodarowaniem. Pani 

Bronisława bardzo mile wspomina 

męża, podkreślając jego oddanie dla 

rodziny i pracowitość. Nasz jubilatka 

przez całe życie nie była ani razu u 

lekarza. Jej ulubionym daniem był 

barszcz z kapustą i z ziemniakami. 

Dużo potraw robiła z miodem. 

 Ten krótki tekst, na podstawie 

rozmowy z jubilatką, przygotowały 

uczennice IV klasy Szkoły Podstawo-

wej w Rogowie. 
 

Małgorzata Mróz,  

Anna Siedliska i  

Anna Sierpińska 

 
 

Janina i Eugeniusz Piłatowie 
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Pani Janina z domu Makulus uro-

dzona we wrześniu 1928 roku i pan Euge-

niusz Piłat urodzony w lipcu 1917 roku 

zawarli związek małżeński 19 listopada 

1947 roku w kościele parafialnym w Wil-

kowie i zamieszkali w rodzinnym Rogo-

wie. Sędziwi Jubilaci 19 listopada 2009 

roku obchodzili 62 rocznicę zgodnego 

pożycia małżeńskiego. Dochowali się 

dwóch córek, 6 wnuków i 8 prawnuków. 

 Pan Eugeniusz już jako młody 

chłopak, po śmierci ojca, ciężko pracował 

w gospodarstwie rodziców. Także pani 

Janina wcześnie straciła matkę i spadło na 

jej głowę mnóstwo obowiązków gospodar-

skich. Po zawarciu małżeństwa, przez 

jedenaście lat gospodarowali wspólnie z 

rodziną żony. Po usamodzielnieniu się 

dokupili ziemi. W 1962 roku założyli 

chmielnik, uprawiali zboża, ziemniaki, 

buraki. W 1992 roku przekazali gospodar-

stwo córkom i wnukom. Aktywnie uczest-

niczyli w życiu swojej wsi, gminy, parafii, 

o czym świadczą zdjęcia  z tamtych lat. 

 Na pierwszym zdjęciu widzimy 

panią Janinę z dożynkowym wieńcem na 

gminnych dożynkach w Rogowie w 1971 

roku. 

 Na drugiej fotografii (powyżej) 

pan Eugeniusz na koniu (w środku) ze 

strażakami jako banderia, delegacja – para-

fii, witają wizytującego biskupa. Zdjęcie 

wykonano w latach 70-tych  w Polanówce. 

 Trzecie zdjęcie przedstawia 19-

letniego Eugeniusza w mundurze kolegi 

„Lotnictwo morskie”.  

 Obecnie państwo Piłatowie 

mieszkają w małym, sympatycznym dom-

ku, obok posesji córki w Rogowie. 

 

 Wspomnień córki wysłuchała i 

spisała Grażyna Jarska. 

=============================================================================== 

Klub Seniora 
 

Z inicjatywy władz gminnych w 

Wilkowie i w ramach pracy Biblioteki 

Gminnej, na przełomie 2009 i 2010 roku 

powstał Klub Seniora, którego założenia 

wychodzą naprzeciw potrzebom starszych 

mieszkańców gminy. Jedynym kryterium 

przynależności do Klubu jest wiek emery-

talny i chęć zintegrowania. 

Klub zaprasza wszystkich chęt-

nych seniorów do brania udziału w spotka-

niach, które odbywają się w lokalu Biblio-

teki Gminnej. Ideą Klubu jest zorganizo-
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wanie czasu wolnego seniorów. Klub ma 

śmiałe plany: organizowanie wyjazdów do 

teatru, kina, wycieczek, pielgrzymek, or-

ganizowanie warsztatów np. nauki obsługi 

komputera, a nawet zorganizowanie grupy 

pasjonatów literatury. Jesteśmy w fazie 

organizowania działalności, planowania 

pracy i szukania sposobu pozyskiwania 

funduszy na działalność. 

Na ogólnym zebraniu seniorów 

została wybrana grupa osób kierująca i 

organizująca pracę Klubu. Należą do niej: 

pani Zofia Markiewicz – przewodnicząca, 

Grażyna Jarska – zastępca oraz państwo 

Janina Walencik, Joanna Kuś, Stanisław 

Dąbski i radna Celina Giza. Koordynato-

rem pracy Klubu jest pani dyrektor Biblio-

teki Gminnej Katarzyna Szast. 

Serdecznie zapraszamy seniorów 

z gminy Wilków do uczestnictwa w dzia-

łalności Klubu Seniora. Kontaktować się 

można z członkami zarządu, dyrektorka 

Biblioteki lub sekretarzem Urzędu Gminy. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Zarząd Klubu Seniora 

 
 

Ocalić od zapomnienia... 
 

(Poniższy tekst otrzymaliśmy od 

mieszkanki Opola Lubelskiego, będzie on 

zamieszczony w III części monografii 

Opole Lubelskie. Historia miasta i powiatu 

Krzysztofa Jastrzębskiego) 

 

 
  

Stanisław Kołodziejczyk, fot. z 1938 r. 
 

„Katyń …ocalić od zapomnienia” 

to motyw przewodni uroczystości związa-

nych z obchodem 70 rocznicy zbrodni 

katyńskiej. Miał on na celu zapoznanie nas 

z największą „hańbą XX wieku” – ludo-

bójstwem w Katyniu. 

17 września 1939 roku na 

wschodnie rubieże Polski wkroczyła Ar-

mia Czerwona. Rozpoczęły się masowe 

aresztowania, najpierw służb munduro-

wych, a później ludności cywilnej.  Wśród 

jeńców znaleźli się generałowie, oficero- 

wie, funkcjonariusze Policji Państwowej i  

inteligencja. Do końca października 1939 

roku NKWD umieściło wziętych do nie-

woli jeńców w obozach: w Kozielsku, 

Starobielsku, w pobliżu Ostaszkowa. Na-

ród pozbawiony elity poddany został in-

doktrynacji. Przekłamywano historię, za-

milczano naszych bohaterów narodowych. 

Nie mówiło się o Piłsudskim, o ,,Rudym’’, 

o gen. Nilu. Na podstawie tajnej decyzji 

Biura Politycznego Komitetu Centralnego 

Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 

(bolszewików) z 5 marca 1940 r., zgładzo-

no strzałem w tył głowy około 15 tysięcy 

jeńców przetrzymywanych wcześniej w 

obozach specjalnych NKWD (w Koziel-

sku, Ostaszkowie i Starobielsku) oraz 7 

tysięcy osób osadzonych w więzieniach 

zachodnich obwodów republik Ukraińskiej 

i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich 

Polski, włączonych w 1939 r. do Związku 

Sowieckiego. Ofiarami byli głównie zna-

czący obywatele państwa Polskiego, 

którzy odmówili współpracy z NKWD.  
Wśród tysięcy Polaków wymor-

dowanych przez NKWD w 1940 roku 

znalazł się  porucznik Stanisław Koło-

dziejczyk, który urodził się 8 października 

1903 roku na Kępie Choteckiej (Gmina 

Wilków), jako syn Feliksa i Wiktorii. Miał 

starszego brata Władysława. Wcześnie 

osierocił ich ojciec. Po ukończeniu miej-

scowej szkoły, Stanisław Kołodziejczyk 

rozpoczął dalszą naukę poza miejscem 

zamieszkania. Czasy były ciężkie i matka 

musiała harować w pocie czoła, aby zdo-

być pieniądze na jego edukację.  Po ukoń-

czeniu szkoły zamieszkał w Warszawie. 

Tam też rozpoczął pracę, z zawodu był 

meteorologiem, pracował na Okęciu, 

współpracował z Państwowym Instytutem 

Meteorologicznym. Ożenił się z Haliną, 

córką  pułkownika Antoniego Dragie-

wicza. Z tego małżeństwa urodziła się 

córka Danuta. Kiedy dowiedział się, że 

niedługo wybuchnie wojna i będzie powo-

łany do wojska, zdążył jeszcze przyjechać 

na Kępę Chotecką, pożegnać matkę i brata. 

 

 
 

Stanisław Kołodziejczyk (u góry), fot. z 1939 r. 

 

Porucznik techniczny lotnictwa rezerwy i 

komendant ruchomego parku lotniczego nr 

1 „Armii Poznań”, przed wybuchem wojny 

w 1939 r., został przydzielony mobiliza-

cyjnie do Bazy Lotniczej Nr 3 Poznań-

Ławica. Z poligonów pisał karty pocztowe 

do żony. Jesienią 1939 roku został aresz-

towany wraz z innymi oficerami i wywie-

ziony do obozu w Kozielsku. W Warsza-

wie pozostała żona i kilkuletnia córka. Z 

Kozielska wysłał na Kępę Chotecką tylko 

jeden list, w którym niepokoił się o losy 

swojej rodziny oraz  poinformował gdzie 

przebywa. W liście pisał:  

 

„Kochana Rodzino! 

Jestem zdrów i cały, przebywam obecnie 

w Rosji Sowieckiej. Bardzo proszę o po-

wiadomienie mnie, co się dzieje z Wami, 

żoną, Danusią, Irką. Przejeżdżając przez 

Warszawę dowiedziałem się, że były one 

ewakuowane do Siedlec. Gdy nie macie o 

Nich wiadomości, to niech Janek przyje-

dzie do Warszawy i dowie się u inżyniera 
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Strona z listy wywozowej obozu w Kozielsku. 

Pod numerem 77 – Stanisław Kołodziejczyk 

 

Stefana Dargiewicza i razem z nim napiszą 

mi o wszystkim. Proszę pośpieszyć się z 

odpowiedzią, gdyż jestem bardzo niespo-

kojny o losy najbliższych. Szwagier Dar-

giewicz mieszka na Elektoralnej 5 m.6. 

Całuję Was wszystkich i oczekuję na od-

powiedź. Stach 

Mój adres: C.C.C.P,  gorod Kozielsk, 

Smolenskaja obłast, jaszczyk pocztowoj 

nr 12, Stanisław Feliksowicz 

Kołodziejczyk. 

Gdyby Halinka była w Warszawie, to 

proszę jej dać adres, a Ona już o wszyst-

kim co potrzeba napisze. Mam nadzieję, że 

niedługo się zobaczymy. 

Stach” 

W kwietniu 1940 r. przewieziono 

go z Kozielska do Katynia i  podstępnie 

zamordowano strzałem w tył głowy -  lista 

wywozowa nr 025/3 z dn. 9 04 1949 poz. 

77 .  Listy transportowe (wywozowe) były 

– poza kilkoma decydującymi o wywozie 

do obozu juchnowskiego – wyrokami 

śmierci. Na ich podstawie tworzono kon-

woje, które w kombinowany sposób: pie-

szo, wagonami lub ciężarówkami docierały 

do miejsca wykonania zbrodni. O śmierci 

Stanisława Kołodziejczyka żona dowie-

działa się z niemieckiej gazety, w której 

opublikowano listę osób zamordowanych 

w Katyniu.   

Dla upamiętnienia 70 rocznicy 

mordu katyńskiego ogłoszono ogólnopol-

ską akcję „Katyń ocalić od zapomnienia”, 

która polega na sadzeniu Dębów Pamięci. 

Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy ka-

tyńskiej. Rodzina rozpoczęła starania o 

uhonorowanie Dębem Pamięci por. Stani-

sława Kołodziejczyka – jeńca obozu w 

Kozielsku, zamordowanego w Katyniu. 

Szkoła w Wilkowie, która zobowiązała się 

do upamiętnienia na terenie swojej pla-

cówki oficera – ofiarę zbrodni, to jest za-

sadzić Dąb ku jego czci, opiekować się 

nim, na razie uzyskała tylko certyfikat. 

Mam nadzieję, że w tym roku uda się Dąb 

posadzić. 

 

Ewa Śmiech

 
 

Wspomnienia 
 

 
 

Zakończenie roku szkolnego w szkole w Zagłobie w dawnym budynku-dworze administratora majątku, rok 1948.  

Pośrodku nauczyciele, od lewej: Malanowa, Ostrowska i Eustachy Kaczaniuk. Po lewej ręce Kaczaniuka druga siedząca dziewczynka w sukience w 

kwiaty to autorka wspomnień Janina Walencik. 
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Życie moje, to jakby ktoś z bicza 

strzelił, przeszło, przeminęło.  

 Urodziłam się na Rybakach 15 

listopada 1939 roku. Mam już 70 lat. Wte-

dy we wrześniu wybuchła II wojna świa-

towa. Napadli na Polskę Niemcy, a później 

Ruscy. Mój ojciec pochodził z Chodlika, 

był wdowcem, dzieci nie miał. Moja matka 

też była wdową i miała dwoje dzieci, mo-

jego przyrodniego brata Władzia i siostrę 

Helenę. Jak się pobrali z moim ojcem, też 

mieli dwoje: mnie Janinę i brata Stanisła-

wa. 

 Wojnę mało pamiętam, ale niektó-

re rzeczy pamiętam do dziś. Pamiętam 

Żydów, mieszkali na Lubomirce. Przycho-

dzili do nas do domu po jajka. Pamiętam 

Niemca jak z Zagłoby do nas do domu 

przychodził po mleko. W wojnę Niemcy 

prześladowali Żydów. U mojego chrzest-

nego ojca Wosika, w sadzie, były duże 

kamienie i pod tymi kamieniami wykopali 

Żydzi dół i tam mieszkali. Przyszedł do 

nas młody Żydek i chciał coś do jedzenia. 

Dałam mu chleba i mleka. A tak w ogóle 

to o Żydów dbał mój brat Władzio.  

Wieczorem na ławkach przy dro-

dze siedzieli sąsiedzi ojca, ale żaden z nich 

nie palił papierosów. Bali się Niemców. 

 Pamiętam jak Niemcy, już pod 

koniec wojny, zrzucali bomby na nasze 

pola. Odłamki od nich powybijały nam 

okna. Wtedy rodzice uciekali z nami do 

piwnicy. Pamiętam jak bomba spadła na 

pole Wosika. Tam się pasły krowy, ale 

żadnej nic się nie stało. Dziadek co pasł 

krowy stracił słuch. Pamiętam jak na nie-

bie walczyły ze sobą dwa samoloty. Wtedy 

Niemcy postrzelili nasz samolot. Z nasze-

go samolotu pilot na spadochronie opadł 

na Kącie. 

Pamiętam też jak przyszli do nas 

Ruscy. Wisła od nas blisko, tam się bili z 

Niemcami. Pamiętam, jak do nas przy-

wieźli Ruskiego, był wysoki, ranny, cały 

był obandażowany. Całą noc koło niego 

chodzili. 

Później ojciec nas wiózł na wy-

siedlenie, na Chodlik. Na żelaznym wozie 

były pierzyny, garnki i nas z Matką czwo-

ro. Na gospodarce na Rybakach pozostał 

ojciec i brat Władzio. Pamiętam na wysie-

dleniu w Chodliku Ruskich. Pamiętam 

Griszę do dziś. Pamiętam raz, jak w poko-

ju w każdym rogu stał Ruski i jeden do 

drugiego rzucali mną, małą dziewczynkę i 

śmiali się. Jak już Ruscy odchodzili to 

Grisza przyniósł mi dużo pierścionków i 

zabawek. Kiedy odeszli, to wróciliśmy do 

domu. 

Ojciec mój wtedy został sołtysem 

wsi Rybaki. Pamiętam te bandy, które 

wtedy po wsiach kradły. Mówili wtedy, że 

są z AK, a to byli złodzieje. Jak przyszedł 

wieczór, to dwa karabiny przyłożyli na 

krzyż do okna i wołali do ojca, żeby dał im 

konie. Ojciec dał im dwie klacze, w domu 

zostały źrebięta. Dopiero po dwóch dniach 

ludzie dali znać, że konie są w lesie do 

sosny przywiązane. Pamiętam jak banda 

UB zastrzeliła od nas ze wsi Józia Biniędę, 

a jego kolega Edek Tupaj to uciekł i z tego 

wszystkiego zgłupiał. Józia Biniędę za-

strzelili na dworskim polu. Pamiętam jego 

matkę jak szła z dworskiego lasu miedzą i 

bardzo płakała. Przyszła do mojej siostry 

Helenki, żeby Józiowi koszulę uszyła do 

trumny. 

Pamiętam jak u nas nocował cyrk. 

Na podwórzu były małpki, węże i my 

lataliśmy je oglądać.  

Niełatwe to były dla wszystkich 

czasy. Jak miałam sześć lat to już chodzi-

łam do pierwszej klasy w Zagłobie. Uczyła 

nas Ostrowska, a później Kaczaniuk. I tak 

to życie leciało. 

W 1948 roku mój brat Stanisław 

miał 7 lat, a jego kolega Józio 8 lat. Wleźli 

na komin murowany w Zagłobie. Komin 

był wysoki ponad 70 metrów. W środku są 

klamry, jedna od drugiej pół metra. Wyleź-

li na sam szczyt, tam się rozebrali z kurtek 

i wyrzucili je na zewnątrz. Cała Zagłoba 

się zbiegła. Poprzynosili ludzie kołdry, 

porozpościerali koło komina. Ja latałam 

naokoło komina i płakałam. Ale jak wleźli 

na komin, tak zeszli cało i zdrowo. Oj 

wtedy mój brat dostał od ojca. Mój brat 

Stanisław jeszcze żyje i może to potwier-

dzić. 

Dziś w 2010 roku w Zagłobie jest 

przetwórnia jabłek. U nas na Rybakach nie 

ma ani jednej krowy ani świni. Młodzi 

mają tylko kury, psy i koty. No i samocho-

dy, traktory i wszelki potrzebny sprzęt. 

Pamiętam jak byłam mała, to kiedy przy-

szła zima, to do nas zawsze przychodzili 

sąsiedzi i grali w karty. Kobiety darły 

pierze, przędły wełnę. A teraz telewizory 

nie dadzą nam nic robić.  

Mój syn ma 3 hektary chmielu. 

Sprzedał za byle co na jesieni, mają z cze-

go żyć. Ale znam bardzo dużo ludzi, któ-

rzy w tamtym roku nie sprzedali chmielu i 

w tym roku też nie. A jabłka są bardzo 

tanie, tak samo wiśnie. 
 

Janina Walencik

 
 

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Zastowie Karczmiskim  

w 1921 roku 
 

 

 

Reprodukowana obok fotografia uczniów Szkoły 

Powszechnej w Zastowie Karczmiskim pochodzi z 1921 r. 

Identyfikację uczniów zawdzięczamy panu Turskiemu, 

fotografię otrzymaliśmy od jego syna Stanisława Turskiego 

z Lublina. Inne zdjęcie uczniów ze szkoły w Zastowie opu-

blikowaliśmy w numerze 3(34) z lipca 2009 r. „Powiśla 

Lubelskiego”. 

A oto sfotografowane osoby (z opisami Turskiego): 

1. Władysław Mazurkiewicz z Zastowa K., 2. Józef Lasota 

z Zastowa K., 3. Niewiadomski z Zastowa K., 4 Jan Ma-

zurkiewicz z Zastowa K., brat Władysława, 5. Władysław 

Włodarczyk ur. 1908, z Zastowa K., 6. Aleksander Lasota 

z Zastowa K., brat Józefa, 7. Stanisław Piesek z Zastowa 

P., mąż Janiny Turskiej, 8. Złotucha, 9. (?), 10. Bronisława 
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Maciejka z Zarudek, 11. Maria Wosik z Zarudek, 12. Ma-

ria Wolska z Zarudek, 13. Wosik z Zarudek, siostra Marii, 

chroma, 14. (?), 15. (?), 16. (?), 17. Piotr Szast z Zastowa 

K., 18. Antonina Filiks z Zastowa K., 19. (?), 20. (?), 21. 

Stefania Mazurkiewicz z Zastowa K. siostra wyżej wymie-

nionych, 22. Emilia Maciejka z Zarudek, siostra Bronisła-

wy, 23. Bakalarzówna, 24. (?), 25. (?), 26. Janina Turska 

z Zarudek, siostra Ignacego, 26a., (?), 27. Julia Turska z 

Zarudek, siostra Ignacego, 28. Celina Dyka z Zastowa K., 

29. (?), 30. Jakubaszkówna z Zastowa K., 31. Dziwiszek 

(?) z Zastowa K., 32. Janina Kuś z Zarudek, wyszła za Ku-

sia, 33. (?), 34. Lucyna Wojtalik z Zastowa K., 35. (?), 36. 

Maria Rusinowicz z Wilkowa, nauczycielka, żona Fran-

ciszka Włodarczyka, kuzyna mojej mamy Janiny Przycho-

dzeń (Turskiej po mężu); jej ojciec i moja babka Franciszka 

Rusinowicz (po mężu Przychodzeń) byli rodzeństwem, 37. 

Kuś, żona Edwarda Turskiego z Zakrzowa, 38. (?), 39. (?), 

40. Małgorzata Kluziak z Zastowa K., 41. Maria Kuś z 

Zarudek, 42. (?), 43. Zygmunt Lasota z Zastowa K., brat 

wyżej wymienionych, 44. Stanisław Kozak z Zastowa K., 

45. Ignacy Turski ur. 1913, mój ojciec, 45a. Dziwiszek z 

Zastowa K., 46. Kijak z Zastowa (utonął w Wiśle jako 

chłopak), 47. (?), 48. (?), 49. Stanisław Kijak z Zastowa K., 

50. Stefan Wicha z Zarudek, 51. (?), 52. Władysław Wosik 

z Zarudek, 53. Stanisław Plis z Zarudek, 54. (?), 55. Baka-

larz z Zastowa K., 56. Kijak (brat utopionego – nr 46), 57. 

(?), 58. (?) 

 

Redakcja 

 

 
 
 

Ogrodnicy dóbr Kleniewskich 
 

O bogatych tradycjach ogrodni-

czych w powiślańskich dobrach Kleniew-

skich pisaliśmy już wielokrotnie. W nume-

rze 1(20) z stycznia-lutego 2007 roku 

„Powiśla Lubelskiego” umieściliśmy notkę 

o pierwszym, zatrudnionym jeszcze przez 

Franciszka Kleniewskiego, ogrodniku 

Czechu Franciszku Korzynku (1829-1893). 

U Kleniewskiego pracował od 1871 do 

1877 roku, potem zatrudniony został w 

Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i 

Leśnictwa w Puławach. Dziś umieszczamy 

na następnej stronie fotografię jego i jego 

rodziny. Franciszek, z długą brodą, trzyma 

na kolanach wnuczkę. Jego syn Bronisław 

(stoi za ojcem) był także pracownikiem – 

ogrodnikiem Instytutu Puławskiego.  

Wśród dużej liczby specjalistów 

pracujących już w XX wieku dla Witolda 

Kleniewskiego ze Szczekarkowa znaj-

dował się też Edward Piórkowski (1890-

1931). W 4 tomie Ziemian polskich XX 

wieku, Warszawa 1998, syn Edwarda Piór-

kowskiego, też Edward (junior) i też 

ogrodnik, umieścił jego biogram. Jak pisze 

syn, Edward Piórkowski (senior) ukończył 

Szkołę Pomologiczną przy ul. Nowo-

grodzkiej w Warszawie i Wyższą Szkołę 

Ogrodniczą przy Towarzystwie Kursów 
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Naukowych. Praktyki odbył w Skarbonce 

u prof. Edmunda Jankowskiego   

 

 
 

Rodzina Franciszka Korzynka, pierwszego 

ogrodnika dóbr Franciszka Kleniewskiego 
 

i w gospodarstwie doświadczal-

nym w Morach. W latach 70-tych i 80-tych 

XIX wieku Jankowski pracował dla Jana 

Kleniewskiego i zapewne przez niego 

Piórkowski zapoznał się z gospodarstwem 

Kleniewskich. Piórkowski był potem krót-

ko nauczycielem w szkole ogrodniczej w 

Lublinie, następnie zaś kierownikiem 

szkółek Piotra Hosera w Żbikowie koło 
 

 
 

Edward Piórkowski, dyrektor szkółek  

Lemszczyzna-Szczekarków w latach 1924-25 
 

Warszawy, później prokurentem, czyli 

pełnomocnikiem we wszelkich czynno-

ściach potrzebnych do prowadzenia przed-

siębiorstwa, i dyrektorem szkółek w ma-

jątku Lemszczyzna-Szczekarków, należą-

cym do Witolda Kleniewskiego. W Szcze-

karkowie pracował w latach 1924-1925.  

W 1926 roku Piórkowski zaczął 

gospodarować w majątku Emilianów, 

który kupił dla Piórkowskiego i jego żony 

Zofii z Puchalskich (1889-1974) teść 

Edwarda, Józef Puchalski. W Emilianowie 

założył na powierzchni 60 ha szkółki, sad i 

plantacje nasion buraków oraz marchwi. 

Po przedwczesnej śmierci Edwarda Piór-

kowskiego dochodowe gospodarstwo 

szkółkarskie prowadziła jego żona.  

Dwóch synów Piórkowskich: Edward i 

Maciej zostali specjalistami ogrodnikami, 

trzeci - Jędrzej zmarł w dzieciństwie. 

 

O szkółce Kleniewskiego w 

Szczekarkowie i zatrudnionych w niej 

ogrodnikach pisaliśmy w numerach 5(9) z 

października 2004 r., 1(20) z stycznia-

lutego 2007 r., 5(30) z października 2008 r. 

i 3(34) z lipca 2009 r. „Powiśla Lubelskie-

go”. Majątki ziemian, zwłaszcza te o spe-

cjalistycznym profilu, były ośrodkami 

polskiego nowoczesnego ogrodnictwa i 

pionierami postępu rolniczego. 

 

Wojciech Włodarczyk

=============================================================================== 
 

Majątki Powiśla w latach 1944-1947 
 

W numerze 16 z 2009 roku „No-

tatnika Janowieckiego” znajduje się intere-

sujący artykuł Mariusza Bednarskiego 

Powiśle Puławskie w latach 1944-1947. 

Korzystając z materiałów archiwalnych 

zgromadzonych w Archiwum Państwo-

wym w Lublinie (APL UWL, Dz. R i RR 

232, s. 20-25) autor zestawił wykaz mająt-

ków podlegających tzw. reformie rolnej w 

powiecie puławskim i wykaz resztówek po 

przeprowadzonej parcelacji. Poniżej pre-

zentujemy dane z terenów Powiśla lubel-

skiego i terenów sąsiednich. 

 

I tak w ówczesnej gminie Opole 

znajdowały się następujące majątki: 

Zajączków-Kalinka  Jana Przegalińskiego 

o powierzchni 205,95 ha (po przeprowa-

dzonej parcelacji została resztówka o po-

wierzchni 98,3 ha) 

Janiszkowice cz. I Wiesławy Bęskiej o 

powierzchni 121,05 ha 

Kluczkowice Góry Przemysława Kle-

niewskiego o powierzchni   457,10 ha (po 

przeprowadzonej parcelacji została resz-

tówka o powierzchni 153,6 ha) 

Kluczkowice Kręcisz Przemysława Kle-

niewskiego o powierzchni 1568,46 ha (po 

przeprowadzonej parcelacji została resz-

tówka o powierzchni 44,7 ha) 

Niezdów Dziewy Kleniewskiej o po-

wierzchni 441,01 ha (po przeprowadzonej 

parcelacji została resztówka o powierzchni 

48,0 ha) 

Jankowo Jana Kleniewskiego o po-

wierzchni 534,13 ha (po przeprowadzonej 

parcelacji została resztówka o powierzchni 

111,7 ha) 

Zagłobin i folwark Kleniewo Dziewy 

Kleniewskiej o powierzchni 301,70 ha (po 

przeprowadzonej parcelacji została resz-

tówka o powierzchni 16,2 ha) 

Siekierza-Kulig Ludwika Siekierzyńskie-

go o powierzchni 246,98 ha (po przepro-

wadzonej parcelacji została resztówka o 

powierzchni 105,0 ha) 

 

 

Pomorze Jana Kleniewskiego o po-

wierzchni 119,94 ha (po przeprowadzonej 

parcelacji została resztówka o powierzchni 

80,6 ha) 

Górna Owczarnia śp. Marii Kleniewskiej 

o powierzchni 64,34 ha (po przeprowadzo-

nej parcelacji została resztówka o po-

wierzchni 7,0 ha) 

Kozienice Łaśkiewicza i Orkiszewskiego o 

powierzchni 179,00 ha 

Grabówka śp. Frączaka o powierzchni 

51,00 ha 

 W gminie Szczekarków: 

Wrzelów-Zagłoba  śp. Jana Kleniewskie-

go o powierzchni 645,94 ha (po przepro-

wadzonej parcelacji została resztówka o 

powierzchni 42,1 ha) 

Podgórz-Strażyc (Dąbrówka) Marii Paw-

łowskiej o powierzchni 58,96 ha (po prze-

prowadzonej parcelacji została resztówka o 

powierzchni 1,0 ha) 

Szczekarków śp. Witolda Kleniewskiego 

o powierzchni 650,25 ha 
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W gminie Karczmiska: 

Karczmiska Janiny Radyszkiewicz o 

powierzchni 291,66 ha (po przeprowadzo-

nej parcelacji została resztówka o po-

wierzchni 10,6 ha) 

Łubki Stare i Szczuczki śp. Stanisława 

Dąbrowskiego o powierzchni 202,45 ha 

(po przeprowadzonej parcelacji została 

resztówka o powierzchni 4,9 ha) 

Strażyszcze Owczarnia Stanisława Stra-

życa o powierzchni 509,09 ha (po prze-

prowadzonej parcelacji została resztówka o 

powierzchni 4,7 ha) 

Kraczewice Henryka Gerlicza o po-

wierzchni 429,25 ha (po przeprowadzonej 

parcelacji została resztówka o powierzchni 

9,0 ha) 

 W gminie Kamień: 

Głodno – państwowy, o powierzchni 

252,65 ha (po przeprowadzonej parcelacji 

została resztówka o powierzchni 15,1 ha) 

Łaziska A i B Haliny Iłłakowicz o po-

wierzchni 1159,13 ha (po przeprowadzonej 

parcelacji została resztówka o powierzchni 

40,5 ha) 

Piotrowin Juliusza Cywińskiego, o po-

wierzchni 242,22 ha. 

Kamień Stanisława Cywińskiego o po-

wierzchni 399,93 ha (po przeprowadzonej 

parcelacji została resztówka o powierzchni 

64,0 ha). 

 Informacje te uzupełniają np. 

artykuł o majątku podgórskim („Powiśle 

Lubelskie” nr 2(11) z kwietnia 2005 roku, 

„Folwark w Podgórzu”) w czasie okupacji. 

Według powyższych dokumentów ówcze-

sna właścicielka nazywała się Maria Paw-

łowska (przedwojenni pracownicy folwar-

ku zapamiętali ją jako „Halinę”, ale być 

może chodzi tu o jej zmarłą jeszcze przed 

wojną matkę) a majątek obejmował także 

część Dąbrówki i liczył blisko 60 ha. 

 W dalszej części swojego artykułu 

autor opisuje też drastyczne działania 

władz komunistycznych zaraz po wkro-

czeniu wojsk sowieckich. Świadczenia 

rzeczowe jakie rolnicy musieli zdawać 

starostwu były równie uciążliwe jak kon-

tyngenty niemieckich okupantów. Ściągal-

ność tych nałożonych kontyngentów nie 

zadawalała władz. Starosta powiatu puław-

skiego tak usiłował tłumaczyć wojewodzie 

zachowania rolników i swoją bezradność: 

„Jednak niewiele pomaga (konfiskowanie), 

gdyż daje się zauważyć braki zbóż tak 

samo i kartofli, które na wielu gminach 

wygniły, jak Baranów, Żyrzyn, Gołąb, w 

gminie Szczekarków zniszczyła powódź, a 

reszta powiślańskich gmin bardzo mało 

sadziła, lub nieurodzaj z powodu braku 

nawozów nie pozwala zebrać stamtąd 

kartofli, pozostałe zaś bogatsze gminy 

oddały ziemniaków około 70 do 80%. 

Tymczasem według planu wyznaczono 

nam 1000 ton, ja nie wyobrażam sobie jak 

my (to) zbierzemy, chyba, że Bezpieczeń-

stwo dostanie rozkaz od Was i Powiatowa 

Komenda Milicji, by użyli wszystkich sił 

do ściągania ziemniaków.” 

 

Wojciech Włodarczyk

 
 

Lokalna genealogia 
 

Zainteresowanych dziejami swoich rodzin możemy odsyłać nie tylko do naszych wydawnictw (Księga Akt Zaślubionych), ale 

także do zasobów internetowych. Na stronie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego w podstronie „Księgi metrykalne” możemy 

znaleźć spis „Księgi zaślubionych z 1921 r.” z naszej wilkowskiej parafii. Autorem tego krótkiego zestawienia jest pan Władysław 

Mądzik z Poniatowej. Dla kogoś, kto się interesuje dziejami swojej rodziny ważne są także inne strony, przede wszystkim 

www.geneteka.genealogia.pl Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, w której co prawda nie ma jeszcze zasobów z ksiąg parafial-

nych Wilkowa, Piotrawina czy Opola Lubelskiego ale są bogate zbiory z innych parafii całego województwa lubelskiego, a także z 

innych województw. 

Pomocą dla badań genealogicznych są także indeksy nazwisk, jakie dodajemy do każdego rocznika naszego pisma.  

 

Wojciech Włodarczyk 
 

 

Portal lokalny społeczności powiatu opolskiego 
 

Już rok działa internetowy „Portal 

lokalny społeczności gmin powiatu opol-

skiego woj. lubelskiego”. Wystartował 1 

lutego 2009 r. Informuje o różnego rodzaju 

wydarzeniach i akcjach społecznych po-

wiatu, dużo miejsca poświęca sportowi. 

Program portalu przepisujemy ze strony 

internetowej:  

„Portal powstał by jak najlepiej 

służyć społeczności lokalnej poprzez łatwy 

dostęp do treści związanych z problematy-

ką lokalną powiatu i gmin min. z perspek-

tywy zwykłego obywatela. 

Autorem zamieszczanych arty-

kułów, zdjęć itp. może zostać każdy, kto 

uzna, iż ma coś ważnego do przekazania, 

co mogłoby zainteresować innych miesz-

kańców. 

Ważne jest by był autorem tych 

materiałów lub miał zgodę na ich wyko-

rzystanie. Mogą to być artykuły związane 

z dowolną tematyką. Mile widziane są 

relacje z bieżących wydarzeń, zagadnienia 

związane turystyką i wypoczynkiem, 

ochroną środowiska, treści traktujące o 

naszej historii, a także publicystyka inter-

wencyjna. Sami możemy pisać o historii i 

dorobku naszych przodków, bogactwie 

naszej kultury, środowiska, dorobku spo-

łeczności lokalnej. 

Jeśli chcesz podzielić się z nami 

swoją wiedzą i zostać autorem artykułu 

zarejestruj się klikając na link – Rejestracja 

- w menu - Moje Menu. Na swoją skrzyn-

kę poczty email otrzymasz wiadomość z 

linkiem potwierdzającym rejestrację. Klik-

nij na niego aby potwierdzić rejestrację.  

Następnie prześlij maila na 

skrzynkę kontaktową  

portal.lokalny@gmail.com w temacie wia-

domości zamieść napis Autor a w treści 

kilka słów na temat tego o czym chciałbyś 

pisać oraz telefon kontaktowy. Po otrzy-

maniu maila zostanie nadany status autora. 

Następnie otrzymasz na skrzynkę informa-

cję o zmianie twojego statusu w portalu 

wraz z dalszymi instrukcjami. 

Korzystanie z modułu tworzenia 

artykułów nie powinno przysporzyć trud-

ności każdemu, kto korzystał z popular-

nych edytorów tekstu. 

W skład portalu wchodzi min. fo-

rum. Forum zostało podzielone na podfora 

http://www.geneteka.genealogia.pl/
mailto:portal.lokalny@gmail.com
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gmin, dla każdej gminy powiatu opolskie-

go. Poszukuję moderatorów forów z po-

szczególnych gmin. Osoby odpowiedzial-

ne, znające problematykę lokalną. W przy-

padku jeśli chcesz spróbować swoich sił w 

tym temacie proszę również o kontakt 

analogiczny jak w przypadku Autora. 

Razem możemy stworzyć archi-

wum naszych czasów i mam nadzieję ko-

rzystnie wpływać na bliższą i dalszą przy-

szłość naszej małej ojczyzny. 

Portal jest dostępny pod następu-

jącymi adresami: 

www.powiatopolski.info www.chodel.info 

www.jozefownadwisla.info 

www.karczmiska.info www.laziska.info 

www.poniatowa.info.pl  www.wilkow.info 

Uwagi dotyczące portalu mogą 

Państwo zgłaszać na maila: 

 portal.lokalny@gmail.com 

 Pozdrawiam 

Administrator 

DM”

 
 

Errata 
 

 W tekście pana Andrzeja Przegalińskiego Z dziejów dóbr Karczmiska w XIX i XX wieku opublikowanym w ostatnim numerze 

„Powiśla Lubelskiego” znajdują się drobne pomyłki. W pierwszym akapicie zamiast daty „1803” powinien być rok „1813”, a całe 

zdanie powinno brzmieć: „W roku 1813, po śmierci dożywotniej użytkowniczki Anny z Sapiehów Potockiej starostwo wróciło pod 

zarząd państwowy Królestwa Polskiego.”. W drugim akapicie, trzecie zdanie powinno też mieć nową, następującą treść: „W roku 

1839 dobra rządowe Karczmiska, powiązane z Kazimierzem i stanowiące w dalszym ciągu jego zaplecze żywnościowe nabył syn 

Adama Wessla i Marianny z Grabowskich z Żyrzyna, Ignacy ożeniony z Zofią ze Staszowskich.” 
 

 

 
 

Widok Wisły i Janowca od strony Kazimierza Dolnego, akwarela Zygmunta Vogla z roku 1792. 
 

 

Niniejszy numer „Powiśla Lubelskiego” został sfinansowany przez Urząd Gminy Łaziska 
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