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Za sprawą katastrofalnej zeszłorocznej powodzi o Wilkowie było w minionym roku głośno. Wcze-

śniej nasza gmina dostawała się na czołówki gazet i telewizyjnych wiadomości za sprawą bojkotu zakładów 

w Zagłobie czy kryzysu w chmielarstwie. Ale my chcielibyśmy, aby o Powiślu mówiło się jeszcze w innym 

kontekście. Że jest to miejsce przyciągające, inspirujące, miejsce z potencjałem. Mające swoją tradycję, 

warte ochrony dziedzictwo. I nie po to, aby znaleźć się przelotnie w mediach, ale aby stworzyć  mocne pod-

stawy, motywację dla tych, którzy chcą tu pozostać. Jakże aktualna jawi się w tym kontekście książka dra 

Andrzeja Przegalińskiego o społecznej działalności ziemian. Umieszczamy w numerze spóźnioną o niej in-

formację. 

Jednak w zeszłym roku pojawiły się też inne wiadomości z Powiśla lubelskiego. Za sprawą powieści 

Janusza Węgiełka. Książka  fascynuje mitologizacją miejsca – dla jednych uwierającą, dla innych mądrą. 

Wisła w książce Węgiełka objawia inne oblicze. Publikujemy w niniejszym numerze tekst o rzece, gdy była 

źródłem dobrobytu, główną arterią komunikacyjną. Gdy nad brzegiem toczyło się wartkie życie.  Jak na 

powyższej litografii Janowca A. Cassagne, według rysunku Barbary Czernoff z około 1860 roku. Tak samo 

gwarnie było nad Wisłą po naszej powiślańskiej stronie. 
Wojciech Włodarczyk 
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Nagroda RTP za rok 2010 dla Janusza Węgiełka 
 

12 grudnia 2010 roku w sali Rady 

Gminy Wilków odbyło się zebranie Zarzą-

du Regionalnego Towarzystwa Powiślan. 

Podsumowano miniony rok. Był on nie-

zwykle trudny także dla naszego Towarzy-

stwa. Na zaledwie parę zebrań mogło 

przybyć zaledwie kilku członków Zarządu. 

Powódź zniszczyła wszystkie dokumenty 

finansowe. Brak jest nawet dokładnej listy 

adresowej członków RTP. Prezes podkre-

ślił i podziękował skarbnikowi Towarzy-

stwa pani Zofii Markiewiczowej za szcze-

gólne zaangażowanie na rzecz RTP w 

trudnych miesiącach po powodzi. Mimo 

trudności udało się jednak wydać 5 nume-

rów „Powiśla Lubelskiego”, a ostatni nu-

mer, październikowo-listopadowy, miał 

niespotykaną dotąd podwójną objętość: 20 

stron tekstów i 4 strony indeksu nazwisk. 

Głównym punktem obrad gru-

dniowego spotkania była nagroda RTP za 

rok 2010. Jednogłośnie uznano, że nagrodę 

należy przyznać Januszowi Węgiełkowi za 

powieść Wiślany szlak i za eseje umiesz-

czane od 2004 r. na łamach „Powiśla Lu-

belskiego”. Postanowiono, że władze RTP 

wręczą pisarzowi nagrodę podczas marco-

wego spotkania wszystkich członków z 

okazji XV-lecia naszego Towarzystwa.  

Na posiedzeniu Zarządu omawia-

no także projekty wydawnicze na rok 

2011. Planowane są dwa numery specjalne 

„Powiśla Lubelskiego”: z okazji XV-lecia 

RTP (numer lutowy) i z okazji 90-lecia 

szkoły podstawowej w Wilkowie (numer 

wrześniowy). Chcielibyśmy także wydać 

w tym roku niezwykle rzadką książkę z 

1914 r. W ogniu armat Włodzimierza 

Dzwonkowskiego, opisującą wydarzenia 

pierwszych miesięcy I wojny światowej na 

terenie Powiśla lubelskiego. Wszystkie 

plany wydawnicze uzależnione są jednak o 

możliwości uzyskania wsparcia finanso-

wego. W minionym roku, roku powodzi, 

dramatycznie zmalały składki członkow-

skie, w drugiej połowie roku nie uzyskali-

śmy żadnych poważnych sponsorów. W tej 

chwili RTP jest na „finansowym minusie”. 

Jeżeli nie uda się go przezwyciężyć, nie 

zrealizujemy naszych wydawniczych pla-

nów. 

W połowie bieżącym roku mija 

kadencja obecnych władz RTP. Zdecydo-

wano, że walne zebranie wyborcze RTP 

odbędzie się 26 czerwca (niedziela) 2011 r. 

 

Zarząd RTP 

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

Rozmowa z Laureatem 
 

 
 

 

Janusz Węgiełek, pisarz i sadownik z Lasu Dębowego 
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Jan Stępień z Lasu Dębowego, ojciec Teresy, żony Janusza Węgiełka 

 
Marianna Stępień z Posielskich z córką Teresą,  

przyszłą żoną Janusza Węgiełka,1957rok

(Spisane przez Redakcję na pod-

stawie rozmów Januszem Węgieł-

kiem) 
 

 Janusz Węgiełek urodził się w 

1947 roku na warszawskiej Pradze, gdzie 

spędził dzieciństwo i młodość. Matka 

Janina Ossowska wywodziła się z gospo-

darskiej rodziny z okolic Przasnysza. Zie-

mie przasnyska, ciechanowska i łomżyń-

ska stanowiły wówczas jeden z silniej-

szych bastionów antykomunistycznego 

ruchu niepodległościowego. Ojciec Tade-

usz był drobnym urzędnikiem, żołnierzem 

kampanii wrześniowej, więźniem Mau-

thausen, a pod sam koniec wojny niewol-

nikiem, bo nie sposób tego inaczej nazwać, 

w gospodarstwie austriackiego bauera. 

 W domu na ulicy Grochowskiej 

panowała bieda. Urzędnicza pensja nie 

wystarczała nawet na jedzenie. Pospieszyła 

z pomocą rodzina, tak ze strony matki, 

której mieszkające na wsi rodzeństwo 

(Burscy, Grochowscy, Sosnowscy, Ossow-

scy) słali paczki z żywnością, jak i ze stro-

ny ojca, którego brat Stefan, emigrant 

wojenny, uczestnik Bitwy o Anglię, po 

tzw. „odwilży” 56 roku zaczął wspomagać 

najbliższych w Kraju rzeczowo i finanso-

wo. Ethos rodzinny, który w tak wielu 

dramatycznych w historii momentach 

stanowił o spójności i sile przetrwania 

społeczeństwa polskiego, znalazł w tym 

wypadku swoje kolejne spełnienie i po-

twierdzenie. 

 Po ukończeniu szkoły podstawo-

wej kontynuował naukę w Technikum 

Poligraficznym. Wybór szkoły technicznej 

podyktowany został koniecznością jak 

najszybszego uzyskania finansowej samo-

dzielności. Drukarstwo uważane było za 

zawód „szlachetny”. Szkolną tarczę z gry-

fem nosiło się na rękawie z dumą. 

W międzyczasie sytuacja mate-

rialna rodziny poprawiła się na tyle, że 

mógł myśleć o wyższych studiach. Wybrał 

polonistykę na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Zdał egzamin wstępny w dwóch 

terminach, gdyż po pierwszym pisemnym 

etapie ciężko zachorował. To, co najlepsze 

w uniwersyteckiej tradycji, a czego nie 

znają tzw. „wyższe szkoły”, owa miłość do 

adeptów wiedzy i okazywane im troska i 

szacunek, objawiło się w domowej wizycie 

dr Grabowskiej i powiadomieniu chorego, 

że specjalnie dla niego zbierze się we 

wrześniu komisja egzaminacyjna. Choć 

więc mylił niektórych dawnych poetów o 

nazwiskach zaczynających się na K..., 

uratowała go przeczytana podczas choroby 

Czarodziejska Góra Tomasza Manna. 

 Polonistyka w tamtych latach 

(1966-1972) zdołała już się nieco podźwi-

gnąć po stalinowskiej zapaści. Wykładow-

cy byli różni, zdarzali się również wybitni. 

Personel naukowy stanowił konglomerat 

partyjnych aparatczyków, niedobitków 

humanistyki dwudziestolecia międzywo-

jennego, utalentowanych literaturoznaw-

ców młodego pokolenia oraz „szarej ćmy” 

badawczej. Paradoksalnie Węgiełkowi 

utrwalił się najbardziej w pamięci cykl 

wykładów szychy partyjnej, prof. Stefana 

Żółkiewskiego, poświęcony teorii powie-

ści. Każde spotkanie z profesorem inspi-

rowało i było głębokim intelektualnym 

przeżyciem. 

 Była również ścieżka pozauczel-

nianego dokształcania się, coś w rodzaju 

„latającego uniwersytetu”. Tomasz Burek 



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 1(41), styczeń 2011 r.________________________ ___ 

4 

 

(literatura) oraz Leszek Moczulski (histo-

ria) zasłużyli sobie na szczególną 

wdzięczność spragnionej nieskrępowanej 

wiedzy grupki młodzieży. 

Nadszedł Marzec 68. Węgiełek 

brał udział w strajkach i manifestacjach z 

młodzieńczym entuzjazmem, choć nie do 

końca wiedział, o co w tym wszystkim 

chodzi. Motywowała go wyłącznie chęć 

okazania komunistom sprzeciwu. Symbo-

lem takiej postawy była studencka czapka 

uniwersytecka, którą dzielnie nosił, mimo 

że w tamtym okresie był na bakier z 

wszelkimi nakryciami głowy. Idąc raz 

ulicą Francuską na Saskiej Kępie zdumiał 

się, gdy w oknach przejeżdżającego auto-

karu na rejestracji francuskiej (nomen-

omen) zobaczył cisnącą się młodzież po-

zdrawiającą go przyjacielskimi gestami i 

uśmiechami. Rozpoznali swego po czapce. 

Lecz dla nich była to czapka frygijska. 

 Pisać zaczął większe teksty dopie-

ro pod koniec studiów. Łaskawy los spra-

wił, że drukowały jego eseje i opowiadania 

pisma o dużej renomie. 

 Studiował w sumie sześć lat. 

Powtarzał czwarty rok, potknąwszy się na 

egzaminie z polskiej literatury powojennej. 

Niewdzięczny był to obowiązek  czytania 

utworów skażonych serwilizmem i lękiem. 

Wyznał wprost prof. Saloni-Kulczyckiej, 

że pewnych autorów nie znosi. Usłyszał w 

odpowiedzi, że można nie znosić trupów, 

ale trzeba je krajać studiując medycynę. 

 Po studiach uniwersyteckich do-

stał się na studium doktoranckie w Instytu-

cie Badań Literackich. Instytut w tamtych 

latach zainfekowany był wirusem struktu-

ralizmu. Uchodził, i bodaj słusznie, za 

parnas humanistycznych elit. W pisaniu 

pracy doktorskiej Węgiełek czynił przepi-

sowe postępy, jednak nie dotrwał do eg-

zaminów końcowych. W rezultacie musiał 

się zadowolić jedynie skromnym tytułem 

magistra. 

 Był to okres zasadniczych zmian 

w jego życiu prywatnym. Ożenił się bo-

wiem i powitał swoje pierwsze dziecko. 

Żona Teresa Eliza była córką sadowników 

z Powiśla Lubelskiego, Jana Stępnia i 

Marianny z Posielskich (Pokraków). Po-

znali się w Warszawie na wieczorze towa-

rzyskim, pobrali zaś po trzech latach zna-

jomości. Ślub wzięli w dratowskim koście-

le. Był kwiecień, ale wilgoć i zimno dawa-

ły się tego dnia wyjątkowo we znaki. Ob-

raz Powiśla nie wydawał się zachęcający. 

 Według sprawdzonych metod 

racjonalnego wychowania, tak sugestywnie 

wyłożonych przez Jana Jakuba Rousseau, 

dzieciom trzeba zapewnić dużo swobody, 

mleko prosto od krowy, świeże owoce i 

jarzyny, słońce i pewną tolerancję na brud, 

żeby zdołały się uodpornić. Powiśle ofia-

rowywało to wszystko trójce dzieci Wę-

giełków w wielkiej obfitości. Toteż każde-

go roku zjeżdżały na lato do dziadków, 

objadając się serem, masłem i ciastami 

babuni, a porzeczkami i malinami wprost z 

krzaka. Aż raz zostały na dłużej. Był to rok 

stanu wojennego.  
 

 
 

W drodze do ołtarza, ślub Teresy i Janusza w 

kościele w Zagłobie 27 kwietnia 1974 roku 
 

 Wojskowo-terrorystyczny zamach 

na polskie społeczeństwo został poprze-

dzony wybuchem Solidarności. Okres ten 

przeżył Węgiełek na uboczu wydarzeń. W 

zasadzie i jemu się udzielił ogólny entu-

zjazm, nie porwała go jednak idea Solidar-

ności. Nie dostrzegał w niej wyrazistego 

wątku niepodległościowego, widział za to 

gotowość dialogu z komunistami. Stał na 

stanowisku, że z komunistami nie można 

(względy moralne) i nie należy (względy 

polityczne) negocjować. Był zwolennikiem 

siłowych rozwiązań, czyli ogłoszenia i 

konsekwentnego przeprowadzenia strajku 

generalnego. Solidarność w porozumie-

niach sierpniowych zawierzyła komuni-

stom. Dziwił się tej wierze, której zasad-

ność podważały wszystkie lata istnienia 

PRL-u. Nie wiedział (niewielu wówczas 

wiedziało), że w czołówce Solidarności 

jest tylu tajnych współpracowników reżi-

mu. Napisał w tamtym okresie rzecz o 

cynizmie, zatytułowaną Pochwała szpiega. 

 Pomimo iż wszystkim jest wia-

doma skończoność ludzkiego życia, wła-

sna śmierć niezmiennie zaskakuje czło-

wieka. Tak i tutaj mimo iż spodziewał się 

zerwania przez komunistów umowy, forma 

grudniowej agresji zaskoczyła go. Bezsilny 

gniew, lęk i upokorzenie dzielił z większo-

ścią społeczeństwa. Po niemal dziesięciu 

latach zwycięzca pod złudną formą part-

nerskich negocjacji podyktował warunki 

umowy okrągłostołowej. Pragnął zmienić 

wyświechtany kostium na bardziej nowo-

czesny, a przede wszystkim uwłaszczyć się 

na majątku narodowym. Dzieje tego kon-

sumowania tortu, którego drobna cząstka 

dostała się też społeczeństwu, to właśnie 

historia III Rzeczypospolitej. I właśnie w 

tej nowej rzeczywistości Węgiełek osadził 

akcję swej nowej  powieści zatytułowanej 

Donald Falk.  

 Sytuacja materialna rodziny pod-

legała takim samym zmiennym fluktu-

acjom, jak morze w swoich przypływach i 

odpływach. W pewnym okresie przydał się 

nawet zawód technika technologa składa-

cza ręcznego. W ramach ogólnego oży-

wienia prywatnej przedsiębiorczości kole-

ga z technikum założył firmę stemplarską. 

Zaproponował godziwe wynagrodzenie. 

Robienie pieczątek metodą zecerską skoń-

czyło się w momencie, gdy weszły w uży-

cie komputery. Typograf stał się postacią 

równie anachroniczną jak kowal czy bed-

narz. Albowiem każdy zawód, mawiał 

prymas Stefan Wyszyński, to jakiś zawód 

(w znaczeniu niespełnienia się czegoś). 

 Potem była zarobkowa wyprawa 

do Anglii i nagroda im. Kościelskich za 

książkę Mam ciało. W owych czasach 

tysiąc pięćset franków szwajcarskich to 

była fortuna. Nie nauczyło to jednak Wę-

giełka zarabiania na własnych książkach. 

Zarabiał na tłumaczeniach romansów ko-

biecych, handlu jabłkami, posmakował 

również pracy urzędniczej. Książki pisał w 

zasadzie do szuflady. 

 Z Anglii wrócił z pomysłem ko-

lejnej powieści. Miała być długiem 

wdzięczności spłaconym Stryjowi. Zatytu-

łował ją Blackpool pod koniec sezonu. 

 Wraz z upływem lat Las Dębowy  

nabierał coraz większego znaczenia w 

życiu rodziny. Teściowie posuwali się w 

latach, w końcu pomarli. Gospodarstwo 

można było spieniężyć albo zachować jako 

dzierżawę pokoleń i tradycji. Węgiełek 

zmienił się w sadownika. 

W 2006 roku dotknęło rodzinę 

nieszczęście. Córka Halina, będąca wów-

czas w rozkwicie urody i młodości, została 

potrącona na pasach przez rozpędzony 

samochód osobowy. Obudziwszy się z 

farmakologicznej śpiączki, już nie odzy-

skała sprawności ruchowej. Jeździ na wóz-

ku inwalidzkim i wymaga stałej obecności 

opiekuna. 

- To Halinka nie odwiedza już 

Powiśla? - pytamy. 
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- Ależ przyjeżdża jak dawniej. 

Czyż mogłaby zapomnieć o Lesie Dębo-

wym, gdzie spędziła tyle szczęśliwych 

 chwil? Istnieje tylko konieczność remontu 

domu pod kątem jej potrzeb. Pamiętamy, 

że to ona właśnie miała przejąć ową dzier- 
 

żawę pokoleń i tradycji. 

 

Redakcja

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

 „Wiślany szlak” w oczach krytyki 
 

Wydana w zeszłym roku i nagro-

dzona Nagrodą RTP za rok 2010 powieść 

Janusza Węgiełka zebrała parę pochleb-

nych opinii. Dwie pierwsze recenzje autor-

stwa profesora Krzysztofa Dybciaka (był 

to fragment posłowia zamieszczonego w 

książce Węgiełka) i Wojciecha Włodar-

czyka ukazały się na łamach „Powiśla 

Lubelskiego” (nr 2 (kwiecień) 2010). 

Wiemy o planowanych następnych komen-

tarzach. Z dotychczasowych, wybieramy 

dwa opublikowane w ogólnopolskiej gaze-

cie i ogólnopolskim tygodniku.  

 

Autor pierwszej recenzji profesor 

Maciej Urbanowski, krytyk i historyk 

literatury, kierownik katedry krytyki lite-

rackiej na Wydziale Polonistyki Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego w Krakowie, połączył 

miejsce akcji powieści z powodzią 2010 

roku. Dzięki takiemu zestawieniu Powiśle 

ukazał nie tylko w kontekście katastrofy, 

ale jako miejsce kultury. Urbanowski tak 

pisał w dziale Rekomendacje w „Plus Mi-

nus” (dodatku do dziennika „Rzeczpospo-

lita”) z dnia 24-25 lipca 2010 r. (strona 

P24):  „Po latach milczenia Janusz Wę-

giełek wydał powieść „Wiślany szlak” 

(Regionalne Towarzystwo Powiślan). 

Uroczą: pełną humoru, inteligentną i mą-

drą jednocześnie. Proszę sobie wyobrazić 

współczesną powieść produkcyjną napisa-

ną w konwencji realizmu magicznego, a 

będziecie mniej więcej wiedzieć, czym jest 

ta książka. Fabuła toczy się na Powiślu 

lubelskim i sandomierskim, w miejscach, 

które znamy z ostatnich relacji powodzi 

(Wilków, Zastów Polanowski, Opole Lu-

belskie). Ich urodę, piastowską starożyt-

ność, republikańskiego ducha Węgiełek 

opiewa pięknie i z miłością. Ale opiewa 

też pracę swoich bohaterów (i bohaterek: 

kapitalna Martyna Toporska!) budujących 

supernowoczesna drogę, która pobiegnie 

wzdłuż Wisły. Ta droga to legenda i 

„szklane domy” A.D. 2010. Postęp łączy 

się tu harmonijnie z żywą tradycją, a tech-

nika przyporządkowuje się porywom du-

cha. Bo – jak mówią bohaterowie Węgieł-

ka – „każdej racjonalności towarzyszy mit 

i szaleństwo, inaczej zachwiana byłaby 

równowaga w świecie”.” 

 

W „Tygodniku Solidarność” (nu-

mer 35, z 27 sierpnia 2010) Waldemar 

Żyszkiewicz opublikował z książki Janu-

sza Węgiełka recenzję pt.: Wisłostrada 

flisaków: „Nasi przodkowie w międzywo-

jennym dwudziestoleciu nie tylko scalili 

rozdarte przez zaborców na trzy części 

terytorium kraju, odzyskali militarnym 

zrywem Lwów i Wilno oraz wygrali 

wojnę z Rosją sowiecką, ale zdołali jesz-

cze wybudować Gdynię (port i miasto), 

Centralny Okręg Przemysłowy, a także 

uruchomić przemysł lotniczy i odtwo-

rzyć podstawowe instytucje państwa. 
Porównanie użytku, jaki my zro-

biliśmy z dwóch dekad geopolitycznej 

prosperity w świecie i w Europie po roku 

1989, nie nastraja optymistycznie. Daleko 

posunięta dezindustrializacja, wyprzedaż 

strategicznych sektorów gospodarki, sys-

temu bankowego, energetyki, dekapitaliza-

cja infrastruktury, jednostronne rozbroje-

nie, przyzwolenie na bezrobocie i zarob-

kową emigrację… Czy czas, w jakim przy-

szło nam żyć, wyklucza projekty porów-

nywalne z tym, co potrafiło zdziałać 

przedwojenne pokolenie Polaków? 

Budowy epoki ekologicznej 
Czy romantyzm wielkich naro-

dowych inwestycji, zdolnych rozpalić 

wyobraźnię młodych ludzi, porwać do 

działania doświadczonych i skłonić do 

solidarnego wysiłku ludzi ciężkiej pracy 

działania to już zaprzeszła wizja, której nie 

da się urzeczywistnić? Przyjęty w skali 

ogólnopolskiej koncept budowy Orlików 

wydaje się zbyt rachityczny, nie wspomi-

nając już o jego infantylizmie. 

Czy rzeczywiście stać nas tylko 

na połówkę piłkarskich mistrzostw Euro-

py? Zresztą chyba i na to nas nie stać, bo 

na dwa lata przed imprezą wiadomo już, że 

ani planowanych autostrad, ani infrastruk-

tury turystyczno-hotelowej z prawdziwego 

zdarzenia, zbudować nie zdążymy. Najwy-

żej poradzimy sobie ze stadionami. 

A przecież powstał pomysł takie-

go zbiorowego przedsięwzięcia, które 

mogłoby zainspirować lepszą część pol-

skiej duszy niż ta, zatracająca się w dość 

beznadziejnej (ze względu na brak osią-

gnięć sportowych) fascynacji piłką kopa-

ną…   

Zbudować wiślany szlak 
Projektodawca opisuje go nastę-

pująco: „Chodziło o zbudowanie drogi 

będącej w symbiozie z ptasimi siedliskami, 

życzliwej dla żółwia błotnego, łasicy i 

traszki. Ssaki, płazy i gady zapewnione 

miały tunele i przepusty. W projekcie 

respektowano każdy wąwóz, każdy ciek 

wodny, każdy zwierzęcy wodopój. Droga 

miała niejako wyłaniać się z mchów i 

szuwarów, przypominać zastygły strumień 

lawy, bądź wijącą się wężowymi skrętami 

pręgę czarnego bazaltu. Będąc krzywą 

linią biegnącą wedle ukształtowania tere-

nu, miała zaistnieć niczym przyrodnicze 

zjawisko”. 

Odzierając ten opis ze smakowitej 

poetyczności, można powiedzieć, że idzie 

tu o powtórzenie starej nadwiślańskiej 

ścieżki flisaków, którzy wracając z Gdań-

ska do siebie na południe, często musieli 

ciągnąć szkuty, zwane też krypami, posu-

wając się wygodniejszym w danym miej-

scu brzegiem rzeki. Dziś takie równolegle 

do biegu rzeki przejścia prawie zanikły, 

poza miejscami w pobliżu większych 

miast, do których docierają wagarowicze, 

wędkarze, zakochani, naturyści lub coraz 

rzadsi w zurbanizowanym pejzażu roman-

tyczni poszukiwacze przygód.    

Wizja traktu północ-południe, 

który umożliwiałby przemierzenie Polski 

od Bałtyku do Tatr (i z powrotem) wzdłuż 

wiślanych brzegów, nowoczesną, ale 

uwzględniającą wszelkie uwarunkowania 

naturalne (ukształtowanie terenu, siedliska 

fauny, stanowiska flory) oraz wymagania 

ekologów, a w dodatku przyjmującą – jak 

w cytowanym opisie – niemal organiczne 

kształty i wtopioną w naturalne pejzaże 

Nadwiśla drogą samochodową, jest z pew-

nością pociągająca. Choć pewnie mało 

realna.     

Człowieczeństwo poza dobrem i 

złem 
Autorem pomysłu, żeby dawną 

ścieżką flisaków poprowadzić ekologiczną 

autostradę jest powieściopisarz i subtelny 

eseista, który – choć z pochodzenia war-

szawianin – dzięki rodzinnym koligacjom 

od dwóch dekad przez większą część roku 

jest sadownikiem w gminie Wilków, a w 

rodzinnym mieście spędza tylko okres 

zimowego uśpienia natury. Janusz Węgie-

łek, autor uhonorowanego przed laty Na-

grodą Fundacji Kościelskich zbioru esejów 

„Mam ciało” (Warszawa 1979) czy opu-

blikowanej w 1993 roku „Pochwały szpie-

ga”, wydał wiosną tego roku powieść „Wi-

ślany szlak”, która w ocenie literaturo-

znawcy Krzysztofa Dybciaka, w pełni 
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zasługuje na miano literackiego wydarze-

nia. 

Jędrna i potoczysta w lekturze 

proza Węgiełka jest – jak w posłowiu do 

książki zauważa prof. Dybciak – „pierw-

szym literackim portretem miniregionu 

zwanego Powiślem lubelskim, a jednocze-

śnie dziełem traktującym o sprawach ogól-

noludzkich. Ta propozycja pogłębionego 

realizmu kunsztownie łączy kilka wzorów 

gatunkowych: psychologiczny romans z 

elementami fantastyki, nieco metafizyczny 

kryminał, zaskakująco aktualną powieść 

reportażową o pracy na wielkiej budowie, 

egzystencjalną opowieść”. 

Rekomendacja bardzo zachęcają-

ca, a co ważniejsze, absolutnie prawdziwa. 

W pieczołowicie zrekonstruowanej przy-

rodzie tego zakątka Polski, który jest czę-

ścią tzw. Małopolskiego Przełomu Wisły, 

autor umieszcza świetnie nakreślone po-

staci, których działania zdecydowanie 

przekraczają granice tego, co możliwe lub 

choćby prawdopodobne. A jednocześnie 

literacka siła tej narracji powoduje, że 

trudno się oprzeć pokusie odnajdywania 

ich prototypów w rzeczywistości. 

Szczególnie ostro ogniskuje się 

ten problem w przypadku Martyny Tur-

skiej, głównej bohaterki „Wiślanego szla-

ku”, której fizyczna zmysłowość i pewna 

egzystencjalna dzikość, czy wręcz immo-

ralizm, bliski zachowaniom współczesnej 

młodzieży „wyzwolonej”, nadaje powieści 

Węgiełka wewnętrzną dynamikę. Nato-

miast sam autor w rozmowie z „Tygodni-

kiem Solidarność” stwierdził, że dla niego 

Martyna to raczej neutralny, jeśli idzie o 

płeć, „destylat człowieczeństwa”.”  

 

 O książce Janusza Węgiełka Wi-

ślany szlak pisali:  

 Krzysztof Dybciak, „Wiślany 

szlak” Janusza Węgiełka, „Powiśle Lubel-

skie” nr 2(37), 2010, s. 3-4 

 Wojciech Włodarczyk, Powieść 

nie tylko o Powiślu, „Powiśle Lubelskie” 

nr 2(37), 2010, s. 4-5 

Maciej Urbanowski, Rekomenda-

cje, „Plus Minus” (dodatek do „Rzeczpo-

spolitej”) 24-25 lipca 2010 r. (strona P24) 

Waldemar Żyszkiewicz, Wisło-

strada flisaków, „Tygodnik Solidarność” 

nr 35, 27 sierpnia 2010  

Tomasz Mizerkiewicz, A dołem 

Wisła płynie…, „Nowe Książki” nr 9, 

2010, s. 62-63 

 

Redakcja 

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

Drewno jabłonkowe 
 

Osłabła srogość zimy  i znów za-

czynam myśleć o wyjeździe do Lasu Dę-

bowego. Lutowo-marcowe początki moje-

go pobytu na wsi to bodaj najgorszy okres. 

Dom do cna wyziębiony, mysia wielopo-

koleniowa rodzina w piwnicy, gnijący 

ziemniak, który sprytnie się ukrył w celo-

fanowej torbie, obrosłe kożuchem pleśni 

fusy po jesiennej jeszcze herbacie, pościel 

tak zimna i przeniknięta wilgocią, że za-

grzebywanie się w śniegu byłoby przyjem-

niejsze - oto standardowy zestaw doznań i 

spostrzeżeń pierwszego dnia. Kolejne kilka 

dnia przeznaczam na ogrzanie i uporząd-

kowanie domu. Jeśli na dworze trzyma 

mróz, to początkowy efekt palenia w piecu 

jest zaskakujący. Im żywiej trzaska ogień, 

im więcej polan pochłania, tym zimniej 

robi się we wnętrzu. Gorący piec, a dwa 

kroki od niego Koło Podbiegunowe, Sybe-

ria, Skandynawia i co tam jeszcze. Mija 

doba, zanim całe zimno z murów zostaje 

wessane i unicestwione. Dopiero z tą chwi-

lą ściany domu stają się zaporą chroniącą 

przed zimnem zewnętrznym. 

 Palenie drewnem jest bardzo 

absorbujące. Człowiek wciąż musi podsy-

cać ogień, a jeśli jest sam, to właściwie na 

niczym pożytecznym poza tym nie może 

się skupić. Węgiel z uwagi na wysoką 

kaloryczność i dłuższy okres spalania 

zapewnia większą swobodę, ale węgiel jest 

sporo droższy, poza tym nieporównanie 

mniej ekologiczny. Węgiel i drewno to 

jednak stara epoka, nowa epoka to gaz i 

olej opałowy. Regulowane automatyką 

spalanie gazu bądź oleju daje ów wyjątko-

wy, a tak pożądany efekt równomiernego i 

stałego ciepła we wnętrzu. Mieszkalne 

wnętrze staje się hermetyczną kapsułą o 

zaprogramowanej wedle potrzeb stałej 

temperaturze bez względu na warunki 

pogodowe panujące na zewnątrz. Obsługa 

ogrzewania sprowadza się jedynie do okre-

sowego napełniania zbiornika paliwem. 

Można by rzec, idealne rozwiązanie. 

 W tym „idealnym” rozwiązaniu 

łatwo dostrzec dwa wątpliwe elementy. 

Pierwszy to koszty, ale przyjmijmy drugo-

rzędność kosztów dla naszych rozważań, 

gdyż są one rzeczą względną, zależną od 

indywidualnych dochodów. Drugi element 

jest natomiast istotny. Chodzi o całkowite 

uzależnienie odbiorcy od dostaw paliwa. 

Brak lub nieregularność dostaw czynią 

nowoczesne ogrzewanie domu rozwiąza-

niem nader ryzykownym, właściwie bez-

zasadnym. Skoro ponadto przyjmiemy, że 

mieszkanie jako stałocieplna kapsuła jest 

jedną z ważniejszych cywilizacyjnych 

zdobyczy ostatnich czasów, to musimy 

dojść do wniosku, że korzystanie z tej 

zdobyczy jest uwarunkowane. Uwarunko-

wane jest mianowicie siłą i ustrojem pań-

stwa. Tylko państwo silne i demokratyczne 

jest w stanie zapewnić obywatelom stały 

dostęp do paliw. Państwo totalitarne bo-

wiem może się zwrócić w jakimś momen-

cie przeciwko obywatelom w terrorystycz-

nym akcie zablokowania dostępu do paliw 

lub radykalnej ich reglamentacji. Historia 

PRL-u dała nam tego znamienny i pamięt-

ny przykład. Z kolei państwo słabe nie 

potrafi zagwarantować obywatelom w 

liczącej się perspektywie czasowej bezpie-

czeństwa energetycznego. 

 Zdarzenia ubiegłego roku pokaza-

ły, że państwo polskie nie jest zdolne za-

dbać ani o bezpieczeństwo obywateli (po-

wódź), ani o bezpieczeństwo Pierwszego 

Obywatela (masakra smoleńska). W kon-

tekście tym decydując się na opalanie 

domu drewnem wykazujemy zrozumiałą 

ostrożność. Drewno pozyskujemy z na-

szych sadów i lasów, jesteśmy w tym za-

kresie praktycznie samowystarczalni. Im 

większy zaś jest zakres naszej niezależno-

ści (i to w różnych aspektach życia), tym 

trudniej będzie nas zniewolić czy sterrory-

zować. 

 Wiem bardzo dobrze, że dokłada-

jąc drewna na ogień w wyziębionej chału-

pie, nie czynię tego dla obrony własnej 

suwerenności, tylko dla dostępności i ta-

niości tego opału. Pragnę jednak uświado-

mić sobie i innym, że zdobycze cywiliza-

cyjne same w sobie są niczym. Gwarantem 

dobra, jakie ofiarowują, jest niezmiennie 

silne i wolne państwo. 

 Gdy zawalamy starą studnię w 

naszym obejściu, to siłą rzeczy towarzyszy 

temu przeświadczenie, że zawsze będzie-

my mieć w kranach wodę z wodociągu. 

Gdy decydujemy się na kupno nowego 

samochodu, to zakładamy, że przez na-

stępnych co najmniej kilkanaście lat ben-

zyna będzie na nas czekała w stacjach 

paliw. Gdy wreszcie zmieniamy węglowy 

piec na gazowy, to święcie wierzymy, że 

nie zabraknie w Polsce gazu. Nasza wiara, 

nasze przekonanie może istotnie znaleźć 

potwierdzenie w rzeczywistości, ale wcale 

nie musi. Będąc uzależnionymi w tak wie-

lu dziedzinach od surowców energetycz-
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nych, przypominamy pacjenta podłączone-

go do respiratora i kroplówki. Żyje. Ale 

żyje i oddycha tylko dzięki trosce persone-

lu szpitalnego. Takim poniekąd persone-

lem opiekuńczym jest wobec nas państwo. 

Ono też powinno troszczyć się o to, by 

rura respiratora nie została zerwana. Gdy 

przekonamy się, że faktycznie tak jest, 

wtedy zapewne porzucimy drewno jabłon-

kowe i przejdziemy na opalanie gazowe  

 Tymczasem dokładam do zagad-

kowo mruczącego ognia kolejną pachnącą 

szczapę. 

Las Dębowy - Janusz Węgiełek 

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

Chrońmy nasze lokalne dziedzictwo 
 

 
 

W Muzeum Wsi Lubelskiej w 

Lublinie trwają prace nad rekonstrukcją 

„Miasteczka prowincjonalnego Europy 

Środkowej”.  Rozpoczęto je dawno od 

inwentaryzacji obiektów. Wytypowano 

charakterystyczne budynki z małych miast 

Lubelszczyzny. Będą one dokładnie od-

tworzone na obszarze 2,5 ha z małym 

ryneczkiem i wszystkimi niezbędnymi dla 

jego funkcjonowania budowlami i warszta-

tami pracy mieszkańców. Wśród wytypo-

wanych obiektów znalazła się także stara 

remiza z Wilkowa. Zostanie ona skopio-

wana jako remiza małej miejscowości. Z 

jednej strony cieszy, że w ten sposób zo-

stanie dowartościowany niezwykły budy-

nek z naszego regionu, z drugiej, żal, że 

trzeba aż projektu w wojewódzkim Lubli-

nie, aby architektura Powiśla zaczęła 

zwracać szerszą uwagę. Powinniśmy więc 

zadbać o remont remizy, bo ma ona nie-

zwykły charakter, jest dokumentem spo-

łecznego zaangażowania i owocnej współ-

pracy ziemiaństwa i włościan. 

Takich przykładów jest więcej: 

oto (na zdjęciu powyżej) wyjątkowa łódź 

rybacka z Zastowa eksponowana w skan-

senie w Janowcu nad Wisłą. Jak głosi 

napis: „Konstrukcja z czterech desek. 

Niespotykana w naszym regionie”. 

Nasuwa się też inna refleksja. 

Dokonuje się rekonstrukcji fikcyjnego 

miasteczka, zabiera eksponaty do skanse-

nów, zapominając, że ich prawdziwa war-

tość tkwi w miejscu ich powstania. Ich 

obecność w miejscu narodzin nadaje sens i 

im, i samem miejscu. Wyrwane z kontek-

stu naruszają tożsamość miejsca i miesz-

kańców. W dobie dominacji wirtualnej, 

elektronicznej rzeczywistości i panowania 

disneylandowych atrap, mało kto dba o 

takie zakotwiczające nas historii obiekty. 

Chrońmy więc nasze dziedzictwo. 
 

Wojciech Włodarczyk 

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

Nadwiślańskie wsie w połowie XIX w. 
 

Półtora wieku temu Powiśle było 

zwrócone ku rzece. Dziś oddziela nas od 

Wisły wysoki wał. Książka Janusza Wę-

giełka Wiślany szlak ukazuje „przyszło-

ściowy” wymiar naszej rzeki, ale też ciągle 

wracamy do jej obrazu sprzed lat. Dawniej, 

mimo powodzi i braku wałów, Wisła wy-

dawała się być obłaskawioną, dawała pra-

cę, korzyści. We wsiach nadwiślańskich 

dóbr ziemskich takich jak Józefów, Szcze-

karków, Karczmiska, w Kępie Choteckiej, 

Janiszowie, Łubkach, Wylągach, Kamieniu 

i Polanówce chłopi żyli wyłącznie niemal z 

pracy przy Wiśle. Żyli z rybołówstwa oraz 

obsługi statków i spławu drzewa. Na przy-

kład chłopi z Zastowa Karczmiskiego i 

Polanowskiego, Wólki, Męćmierza i Rze-

czycy pracowali często przy zbijaniu 

drzewa na Wiśle i najpewniej robili to w 

Zarudkach, gdzie była binduga. Drewno 

spławiano do Warszawy i Gdańska. Poka-
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zuje to obraz Władysława Gościmskiego z 

1871 r., który tu reprodukujemy. W Za-

stowie Karczmiskim, gdzie w końcu XVIII 

w. było 151 gospodarzy, którzy odrabiali 

18 dni rocznie, 16 z nich pracowało dodat-

kowo przy przewozie przez Wisłę w Ka-

zimierzu, gdyż Karczmiska należały do 

starostwa Kazimierskiego. Taką pracę 

pokazuje akwarela Zygmunta Vogla z 

1792 r., także tu reprodukowana. W razie 

potrzeby zastowianie musieli pracować 

„bez dnia, za co grosz trzeci” mieli otrzy-

mać. Jeździli także obowiązkowo na flis ze 

szkutami dworskimi. Podobnie chłopi 

męćmierscy zamiast pańszczyzny praco-

wali jako przewoźnicy na Wiśle pod Ka-

zimierzem.  

Miejsce „najdogodniejsze w tej 

części Wisły” do zbijania tratew i ładowa-

nia galarów wiślanych w okresie lata oraz 

wożenia drzewa z lasów opolskich, józe-

fowskich i karczmiskich znajdowało się w 

Kamieniu. Dawało to miejscowym chło-

pom, np. z Łazisk, tak wysokie zarobki, że 

„częstokroć jeden włościanin parą koni 

może kilkadziesiąt złotych na dzień zaro-

bić”, a więc 4-6 rubli srebrnych, co stano-

wiło równowartość paru korcy żyta. Po-

dobnie chłopi szczekarkowscy własnymi 

końmi wozili drzewo nad Wisłę. Chłopi 

odstawiali też swoimi wozami nad Wisłę 

lub do Kazimierza dworskie zboże (spi-

chlerz Polanowski). Chłopi z Łazisk jecha-

li ½ mili do spichrzy nad Wisłą. Ponadto w 

Szczekarkowie włościanie w ramach po-

mocy letniej byli zatrudniani 1 dzień rocz-

nie „do wyciągania, dźwigania na warsztat 

lub spychania na wodę” statków wiślanych 

budowanych przez dziedzica. Zdaniem 

Józefa Śmiałowskiego, Zarobkowanie 

pozarolnicze ludności rolniczej w Króle-

stwie Polskim w latach przed- uwłaszcze-

niowych (1815-1864), chłopi nadwiślańscy 

pracujący poza rolnictwem poprzez rozle-

głe kontakty mieli szersze horyzonty i 

pewną niezależność od dworu. 

W ówcześnie niewielkim Zasto-

wie Polanowskim było aż 9 rotmanów i 4 

przedników, a większość gospodarzy zaj-

mowała się flisactwem na potrzeby dworu. 

Kazimierz Wydrychiewicz twierdził, że 

nie ma zwyczaju udzielać chłopom zapo-

móg, bo mają urodzajne grunty i możli-

wość zarobkowania poza rolnictwem. I 

chociaż w Łaziskach w I poł. XIX w. na-

stąpiło obniżenie wielkości gospodarstw 

chłopskich, to i tak nie wymagały one 

pomocy ze strony dworu. 

Praca na Wiśle zmuszała do inne-

go gospodarowania. Uprawiano najczęściej 

jęczmień, owies i rzadko żyto jare oraz 

groch i tatarkę. Na urodzajnych ziemiach 

nadwiślańskich, lessach, madach rzecz-

nych i borowinach chłopi siali pszenicę, 

ale wymagała ona lepszego nawożenia 

gleby, a więc większej ilości bydła. A 

bydła nie było. Zwraca uwagę duża ilość 

chlewów, gdzie hodowano nierogaciznę 

dla flisaków. Podobnie było we wsiach 

Kamienia. W Polanówce spichrze chłop-

skie służyły zapewne do przechowywania 

zboża lub innych towarów przewożonych 

Wisłą. Wyjątkowo mało było zabudowań 

gospodarczych w Zastowie Karczmiskim i 

Polanowskim gdzie na 142 gospodarstwa, 

co prawda bardzo niewielkie, było tyleż 

chałup, ale tylko 39 stodół i szop, 23 obory 

i 2 chlewy, a więc mieszkańcy żyli z Wi-

sły, a nie ze swoich niewielkich pól. 
 

 
Olejny portret Mikołaja Piaskowskiego (zm. 

1803 r.), na blasze, z epitafium w kościele w 

Janowcu. Piaskowski, był dziedzicem m.in. 

Babina, Baryczki, Brześćc, Janowic, Janowca, 

Kępy Choteckiej. Janowiec z zamkiem wygrał w 

karty od Marcina Lubomirskiego w 1783.  
 

W nadwiślańskich wsiach więcej 

było domów niż gospodarstw (część wy-

najmowano flisakom). W okolicach Kazi-

mierza i Opola chłopi w XIX w. budowali 

chaty na kamieniach, wąsko frontowe z 

podcieniami wejściowymi i czterospado-

wymi dachami słomianymi. Dwunastu 

ludzi mogło taki dom postawić w ciągu 

tygodnia. Sień dzieliła chatę na 2 części. Z 

prawej strony znajdowała się komora (naj-

częściej z podłogą), gdzie przechowywano 

przędziwo, beczki z kapustą, faski z kaszą, 

krupami i zbożem. Drugą część chałupy po 

lewej stronie od wejścia, zajmowała kuch-

nia z kominem i okapem. 

Za dobre zbiory w 1859 r. uważa-

no 6 korcy pszenicy, 4 korce żyta, 6 korcy 

jęczmienia, grochu, tatarki i prosa oraz 45 

korcy ziemniaków z morgi. Ale w Zasto-

wie Karczmiskim na mule wiślanym rodzi-

ło się aż 30 korcy pszenicy z morgi. Cetnar 

soli kosztował wówczas 24-30 zł (3,60 – 

4,50 rubli srebrnych), co stanowiło rów-

nowartość 2-3 korcy żyta, a cetnara soli 

potrzebowała rodzina chłopska w ciągu 

roku dla siebie i dla bydła. 

Jednak nie uprawa roli, a sady 

uzupełniały z nadwyżką pracę przy rzece. 

Sprawozdanie rządu gubernialnego za rok 

1845 donosiło: „na wspomnienie zasługują 

włościanie wsiów nadwiślańskich Zasto-

wa, Wilkowa, Rogowa, Włostowic, tudzież 

mieszczanie m. Kazimierza, którzy z 

szczególną troskliwością zajmują się ho-

dowaniem drzew owocowych – jabłek, 

gruszek, śliwek w dobrych gatunkach, 

których owoce w razie wylewu Wisły 

stanowią dla nich fundusz utrzymania, a 

które dostarczają na sprzedaż do Warsza-

wy, Lublina i innych okolic.” W latach 

urodzaju z niewielkiego sadu liczącego 

200 prętów otrzymywano 12-15 korcy 

jabłek i 5 korcy śliwek świeżych, a suszo-

nych ok. 1 korca. Dawało to ok. 70 rubli 

srebrnych. Jeszcze lepsze wyniki były w 

Zastowie Karczmiskim i Polanowskim. 

Ale podobne były także w Podgórzu, Do-

brem, Wilkowie i Rogowie. 

Na dodatek na Powiślu, na cie-

płych i osłoniętych od chłodnych wiatrów 

gruntach rozpoczynano żniwa w pierw-

szych dniach lipca, dwa tygodnie wcze-

śniej niż w sąsiedztwie. Pozwalało to wło-

ścianom, iść na dodatkowy zarobek przy 

żniwach gdzie zboże dojrzewało później. 

Nic więc dziwnego, że już w 1800 

r. dziedzic Kępy Choteckiej Mikołaj Pia-

skowski herbu Junosza, podkomorzy 

krzemieniecki, przeciwnik Konstytucji 3 

maja i targowiczanin, przeniósł na czynsz 

40 chłopów siedzących na 150 morgach, a 

więc na bardzo niewielkich gospodar-

stwach, gdyż głównym źródłem ich utrzy-

mania było rybołówstwo, flis i spław 

drzewa lub zboża. I takie rozwiązanie było 

dla obu stron bardziej korzystne. Była to 

jedyna oczynszowana wioska Powiśla. Ale 

i w Zastowie Karczmiskim – jedynej na 

Powiślu dawnej królewszczyźnie – gdzie 

włościanie starostwa kazimierskiego ze 

swych karłowatych gospodarstw (1-4 mor-

gi) musieli wyrabiać 225 motków lnu 

dworskiego, a z 4 wsi dóbr karczmiskich 

oddawali 35 gęsi, 48 kapłonów, 88 kur, 11 

kop jaj, 230 garncy (7 korcy), 6 garncy 

chmielu i 791 motków konopi lub lnu, co 

miało wartość 62,50 rubli srebrnych, też 

dawali sobie radę z wysokością danin. 

Ukaz zwalniał chłopów z daremszczyzn i z 

najmu przymusowego, co zwiększało licz-

bę dni wolnych dopiero z 1846 r. W dob-

rach karczmiskich, a więc w Zastowie 
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Karczmiskim, daremszczyzny zniesiono 

już w 1820 r. 

Ta wyjątkowa sytuacja: kontakty 

ze światem, mobilność, brak zależności od 

dworu, innowacyjność gospodarcza, wolny 

czas, bardzo duże zarobki mieszkańców 

Powiśla lubelskiego, nie powodowały 

jednak zasadniczych zmian w obyczajach 

czy moralności. W dobrach Czartoryskich 

(a więc na naszym terenie w Zastowie 

Karczmiskim) przed 1830 r. zgodę na 

następcę musieli wyrazić starsi gospodarze 

wsi. „W sukcesjach między włościanami – 

stwierdzał gen. Albertow – budujący duch 

zgody widzieć się daje – nieprzerwanie 

starsi familii ex aequo et iusto rozstrzyga-

ją, a nigdy prawie do sądów się nie odwo-

łują.” „[…] szanowanie woli nie tylko 

rodziców, ale każdego umierającego, mają 

sobie za obowiązek religijny” pisał rosyj-

ski namiestnik. 

Zmiany przy pracy na Wiśle na-

stąpiły dopiero po uruchomieniu w 1877 r. 

kolei nadwiślańskiej ze stacjami w Puła-

wach i Nałęczowie, i upowszechnieniu 

żeglugi pasażerskiej statkami parowymi. 

Przy pisaniu wykorzystano m.in. 

książkę Tadeusza Mencla Wieś pańszczyź-

niana w Królestwie Polskim w połowie XIX 

wieku, Lublin 1988 i Juliusz Willaume 

Wieś lubelska przed uwłaszczeniem, Lublin 

1964. 

 

Wojciech Włodarczyk 

 

 
 

Wieś Kępa Chotecka Mikołaja Piaskowskiego z „Mappy Szczekarkowa” z przełomu XVIII na XIX wiek.  

Kępa Chotecka zastała oczynszowana przez Mikołaja Piaskowskiego w 1800 roku 
 
 

 

 
 

U góry: widok na Puławy z prawego brzegu Wisły, Adama Lerue, 1857-

1859. Charakterystyczne nadrzeczne chałupy pracujących na Wiśle. 
 

Po lewej obraz Władysława Gościmskiego, Janowiec nad Wisłą, 1871 r. 
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Zygmunt Vogel, widok Kazimierza Dolnego, akwarela z 1792 roku 

 
Cennik biletów żeglugi pasażerskiej na statkach parowych z roku 1886. 

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

Społeczna działalność ziemian Powiśla 
 

Dr Andrzej Przegaliński z UMCS 

w Lublinie, autor wielu artykułów w „Po-

wiślu Lubelskim”, opublikował w 2009 r. 

w lubelskim wydawnictwie „Werset” swo-

ja pracę doktorską Społeczna działalność 

ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-

1914. Z powodu powodzi i konieczności 

publikowania innych tekstów nie udało się 

nam dotąd odnotować tej ważnej i znako-

mitej publikacji. Książka składa się z 6 

rozdziałów: 1) Ziemiaństwo lubelskie – 

portret zbiorowy, 2) Dwór ziemiański jako 

ognisko szerzenia wiedzy i oświaty rolni-

czej, 3) Udział ziemian w upowszechnie-

niu oświaty na poziomie elementarnym i 

średnim, 4) Działalność opiekuńcza i cha-

rytatywna, 5) Lubelskie kościoły, ich zie-

miańscy kolatorzy i fundatorzy, 6) Dzia-

łalność ziemian w organizacjach i stowa-

rzyszeniach kulturalnych. 

W czasach rozbiorów, braku pol-

skiej państwowości, ciężar organizowania 

życia społecznego i gospodarczego spo-

czywała w dużej mierze na barkach zie-

mian. Bliskie związki z endecją, o czym 

pisze autor, pomagały tym inicjatywom 

nadać charakter działań politycznych. Na 

tyle oczywiście, na ile pozwalały na to 

warunki zaboru rosyjskiego. Wymiar poli-

tyczny działalności społecznej ziemian 
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widać w lokalności właściwej charaktero-

wi ich pracy. Nie tylko poprzez edukację 

najbliższych sąsiadów włościan uodparnia-

li ich na ideologię radykalnych ugrupowań 

chłopskich i propagandę socjalistyczną. 

Budowali przede wszystkim więź spo-

łeczną, nowy rodzaj relacji między właści-

cielem ziemskim a chłopem. To, co  na 

poziomie lokalnym, czyli najtrwalszym. 

Dlatego, chociaż może warto byłoby roz-

szerzyć pracę o np. o ruch sokoli czy skau-

towy, współpracę z władzami samorządo-

wymi (bo znajdowali się tam chłopi nie z 

folwarków), współpracę z hierarchią ko-

ścielną czy oficjalistami (przykład Mikul-

skiego z Wilkowa), to jednak ważniejszy 

wydaje się ten właśnie lokalny wymiar 

pracy społecznej ziemian. Jest to znakomi-

ta praca, do której będzie sięgał każdy 

zainteresowany fenomenem polskiej wsi 

końca XIX i początku XX wieku. Szkoda, 

że książka nie ma indeksów. Posiada na-

tomiast na końcu niezwykle potrzebną 

bibliografię i wiele unikalnych zdjęć zie-

mian.  

 Praca zachowując syntetyczny 

charakter jest pełna szczegółów, co dla 

regionalistów stanowi szczególną atrakcję. 

Autor przebadał ogrom materiałów pry-

watnych i dokumentów z archiwów. Z kart 

książki rysuje się niezwykły obraz ziemia-

nina, zaangażowanego, pełnego poświęce-

nie i troski o warstwy niższe. Nawet jeżeli 

w książce nie został zarysowany program 

właścicieli ziemskich – to łatwo go po 

lekturze zrekonstruować. Nas dodatkowo 

cieszy, że w książce autor wielokrotnie 

powołuje się na publikacje RTP. Lektura 

przypisów książki potwierdza potrzebę 

wydania przez nasze Towarzystwo publi-

kacji zawierającej wypisy z prasy lokalnej 

na temat naszego regionu. 

 Ponieważ książka nie posiada 

indeksu nazwisk i miejscowości, warto 

przytoczyć najważniejsze informacje doty-

czące Powiśla Lubelskiego. Oczywiście 

tylko te najważniejsze, bez ciągłych 

wzmianek o datkach, finansowym wspar-

ciu, zdobywanych nagrodach i członkow-

stwach ziemian z Powiśla w niezliczonych 

inicjatywach społecznych Kleniewskich, 

Strażyców, Sołtanów, Cywińskich czy 

Iłłakowicza. I tylko te, o których nie pisali-

śmy dotychczas ani na łamach „Powiśla 

Lubelskiego”, ani we Wspomnieniach 

Marii Kleniewskiej. 

Już od okładki możemy sprosto-

wać błędy w naszych publikacjach. Opu-

blikowane w nr 4(23) „Powiśla Lubelskie-

go” z sierpnia 2007 roku na str. 10 zdjęcie 

przedstawia nie jak podpisaliśmy „Ekspo-

naty kółka kluczkowickiego na wystawie 

1901 r.” ale wyroby ochronki kluczkowic-

kiej z wystawy urządzonej w 1906 roku w 

redakcji „Świata Kobiecego” (repr. Z „Ty-

godnika Ilustrowanego” 1906, nr 24). 

 

 
 

 Książka (s.56 i 66) wspaniale 

uzupełnia artykuły z „Powiśla Lubelskie-

go” z października 2009 r. o zakładzie w 

Zagłobie. Dowiadujemy się o udziale Jana 

Kleniewskiego w wystawach międzynaro-

dowych. Na wystawie paryskiej 1878 r. 

Kleniewski wystawiał wełnę i inne wyro-

by. „Gazeta Lubelska” nr 129 z 1878 r. 

pisała: „Pan Jan Kleniewski, który okazy 

swoje w małej zresztą ilości w kilku róż-

nych salach wystawia jest właścicielem 

zakładów przemysłowo-fabrycznych pro-

wadzonych na skalę wyjątkowo rozległą. 

Zakłady te znajdują się w Kluczkowicach. 

Wspomniałem o nadesłanych stamtąd 

kaflach, które jednak stanowią nieznaczną 

tylko cząstkę produkcji pana Kleniewskie-

go. Oprócz kaflarni posiada on tartak, 

browar, gontarnię i smolarnię. Wyrabia w 

niej na użytek bliższej i dalszej okolicy 

terpentynę, smołę, smarowidło do osi, 

węgiel drzewny, bale, piece, kominki. Z 

majątku jego pochodzą też sery szczekar-

kowickie. Krajowi naszemu potrzeba wię-

cej podobnych panu Kleniewskiemu go-

spodarzy-przemysłowców”. Na wystawie 

nasion przy Muzeum Przemysłu i Rolnic-

twa w 1887 r. Jan Kleniewski otrzymał 

wyróżnienie za chmiel, a w 1888 – prezen-

tował nasiona. W roku 1890 otrzymał złoty 

medal za chmiel (s. 65-66). Na wystawie 

lubelskiej 1901 r. Jan Kleniewski otrzymał 

brązowy medal za żyto Krzycę Hiszpańską 

(s.82). 

W 1898 r. Jan Kleniewski został 

pierwszym prezesem Lubelskiego Towa-

rzystwa Wzajemnego Kredytu (s. 74). Był 

także prezesem oddziału lubelskiego To-

warzystwa Kredytowego Ziemskiego. Na 

s. 144 możemy się dowiedzieć szczegóły o 

założonej przez niego w 1891 r. Kasie 

Przezorności dla włościan Powiśla. 24 

października 1909 r. razem ks. Telatyckim, 

lekarzem Julianem Zdanowiczem powołał 

w Opolu Towarzystwo Domu Ludowego 

(s. 192). Zakładał sklepy, m.in. w Zagłobie 

i Łaziskach (s. 280). Pierwszym prezesem 

powstałego w 1899 r. Lubelskiego Stowa-

rzyszenia Rolniczego został Jan Kleniew-

ski a członkiem Komisji Rewizyjnej od 

1903 r. Bogdan hr. Sołtan z Polanówki (s. 

76). W ramach działalności LSR referat pt. 

„O ziemi lubelskiej” wygłosił Ludomir 

Cywiński z Piotrawina. 

Przed rokiem 1900 Kleniewscy 

założyli szkołę przy cukrowni Zagłoba. 

Planowali przyjęcie 100 dzieci. Poza lek-

cjami zgodnie z programem rządowym, 

przekazywano wiadomości o świecie, 

uczono robót ręcznych, rysunku, śpiewu i 

gimnastyki. W 1902 r. do szkółek prowa-

dzonych przez Kleniewskich uczęszczało: 

w Łaziskach 14 dzieci, w Szczekarkowie – 

46 (s. 174). W Łaziskach, jak wynikało z 

doniesień policji, naukę prowadziła Józefa 

Herman przy pomocy sklepowej (szkołą 

mieściła się obok sklepu z artykułami 

kolonialnymi) Ksawery Ciężali, Zofii 

Konopackiej i Teofili Plon. Za prowadze-

nie szkoły Kleniewskiego ukarano grzyw-

ną 500 rubli. Przy zakładaniu ochron i 

szkół rzemieślniczych w Łaziskach, Wil-

kowie, Wrzelowie i Szczekarkowie z Kle-

niewskimi współdziałał ks. Kłopotowski 

(s.171). Za pośrednictwem Kłopotowskie-

go sprowadzono w 1897 r. do Szczekar-

kowa i Wilkowa, a następnie także do 

Łazisk, zakonnice z ukrytego zgromadze-

nia Służek NMP. W 1904 r. powstał 

warsztat koszykarski w Brzozowej przy 

cukrowni Zagłoba (s. 172). Z książki do-

wiadujemy się też, że w Zagłobie od 1896 

roku pracował nieznany z nazwiska felczer 

majątku Kleniewskich (s. 279).  

Na s. 71 książki jest zacytowane 

przemówienie Henryka Wiercieńskiego 

nad grobem Jan Kleniewskiego („Głos 

Lubelski”, 1919, nr 18): „Dom Kleniew-

skich to ostoja patriotyzmu, tu był jakby 

punkt zborny dla wybitniejszych przedsta-

wicieli inteligencji całego kraju […], było 

to jakby odbicie wspomnień dworu książę-

cego w Puławach, owych Aten polskich 

sprzed lat stu i chociaż na mniejszą zamie-

rzone skalę – nie mniej jednak pełne do-

niosłego pożytku. […] Wszystko odbywa-
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ło się pod hasłem „niech żywi nie tracą 

nadziei”.” 

Równie dużo miejsca poświęca 

autor działalności Marii Kleniewskiej. 

Maria Kleniewska był wiceprezesem Sek-

cji Przemysłu Ludowego przy powołanym 

w 1884 r. Oddziale Warszawskim Towa-

rzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu 

i Handlu. Dzięki jej pracy powołano w 

Kluczkowicach wzorowy warsztat tkacki 

(s. 64). Razem m.in. ze Strażycową i Soł-

tanową Kleniewska uczyła w Szkole Żeń-

skiej Gospodarstwa Wiejskiego w Nałę-

czowie (tzw. Szkoła Ziemianek) (s. 134-

138). Dowidujemy się też, że w 1909 r. ks. 

Antoni Chotyński zalegalizował warsztaty 

tkackie stworzone z pomocą Marii Janowej 

Kleniewskiej (s. 205). Kleniewska przy-

czyniła się także do powołania w 1894 r. 

Lubelskich Kolonii Letnich (s. 245).  

Pasję społecznikowską przejęły 

dzieci Marii i Jana Kleniewskich. Witold 

Kleniewski i Witold Iłłakowicz współor-

ganizowali wystawy rolnicze. 8 czerwca 

1909 r. zorganizowali wystawę w Nałę-

czowie. Współfinansował ją Zbigniew 

Strażyc. Na tej wystawie Katarzyna Lej-

woda z Braciejowic otrzymała za gorsety i 

wyroby samodziałowe list pochwalny i 10 

rubli nagrody (s. 123). Witold Kleniewski 

był też prelegentem w Lubelskiego Towa-

rzystwa Rolniczego. 4 grudnia 1909 r. miał 

np. wykład w Bobach, a następnego dnia w 

Urzędowie (s. 117). W 1909 r. powstało 

Nałęczowskie Towarzystwo Rolnicze. 

Członkami byli m.in.: Zbigniew Strażyc z 

Karczmisk, Halina i Witold Iłłakowiczo-

wie z Łazisk, Witold Kleniewski ze Szcze-

karkowa (s. 103). Na s. 169 jest cytowany 

list Haliny Kleniewskiej do matki z listo-

pada 1905 r.: „[…] w domu ruch jak zaw-

sze, szkoła idzie, a w ochronie 150 dzieci, 

ma być przeszło 300, tylko nie mamy tyle 

nauczycieli, powoli jednak to się zorgani-

zuje.”  

Książka dra Przegalińskiego to 

nie tylko praca naukowa, to także zachęta, 

aby etos ziemian kontynuować. 
 

Wojciech Włodarczyk

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

 
 

Pierwsza komunia święta dzieci parafii Zagłoba po II wojnie światowej, 20 czerwca 1946. Pośrodku ksiądz proboszcz Stanisław Grzebalski. 

Fotografia na schodach przed kościołem 
 

 

Druk poprzedniego numeru „Powiśla Lubelskiego” dofinansował Urząd Gminy Wilków 
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