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Powyższa fotografia tablicy z dzwonnicy wilkowskiej przypomina nam o dwóch rzeczach: miej-

scu wiary i symboli z nią związanych w życiu publicznym, w życiu politycznym. I znaczeniu niepodle-

głości. Napis „Królowej Najświętszej Maryi Pannie za wyzwolenie Polski” jest tu jednoznaczny. Ale 

tablica uświadamia nam jeszcze jedno. Jest dokumentem potwierdzającym niezwykle dynamiczną dzia-

łalność społeczną księży, w tym wypadku wilkowskiego proboszcza Jana Skwary, o którym piszemy w 

niniejszym numerze. Inicjatywy, które podejmował, są imponujące. Wynikały z ówczesnych potrzeb 

młodego Państwa: wzmacniania więzi społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego i szalejącej in-

flacji. Więzi opartej na niepodważalnych wartościach. Istota kultury związana jest nierozłącznie z wia-

rą. To niewidoczne spoiwo objawia swą siłę i sprawdza się w momentach najbardziej dramatycznych, 

kiedy – wydawało by się – zawodzi wszystko…. 

Dzięki fotografiom ze zbiorów pani Kwiryny Głodkowskiej możemy przybliżyć tamte lata z po-

czątków niepodległości II Rzeczypospolitej. Inny tekst mówi o posłannictwie doktora Aleksandra 

Ossendowskiego, legendy Powiśla z czasów hitlerowskiej okupacji. Wszystkie te artykuły są wynikiem 

skrupulatnych dociekań miłośników naszego regionu. Cieszymy się, że do naszego grona dochodzą no-

wi – młodzi, uczestnicy konkursu, któremu Regionalne Towarzystwo Powiślan patronowało. Niebawem 

będziemy mogli zapoznać się z rezultatami ich poszukiwań. Dotarli do wspaniałych, uratowanych za-

sobów archiwów prywatnych. Tym cenniejszych po stratach jakie spowodowała powódź. Ich teksty bę-

dą tak samo trwałym znakiem jak tablica upamiętniająca inicjatywę ks. Skwary, jak postawiona dzięki 

niemu dzwonnica. 
 

Wojciech Włodarczyk 
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Wspomnienia z XXVI Światowych Dni Młodzieży 

Madryt 2011 r. 
 

 
 

Autokar z częścią pielgrzymów z 

Lublina wyjechał dnia 8 sierpnia 2011 

roku o godz. 4:00, kolejny przystanek miał 

miejsce w Kazimierzu Dolnym, gdzie z 

grupą młodzieży i ks. Rafałem ruszyliśmy 

do Puław. W parafii Miłosierdzia Bożego 

w Puławach sprawowaliśmy Eucharystię 

ks. Łukasz, ks. Rafał, ks. Michał i ja ks. 

Grzegorz. Po Eucharystii ruszyliśmy na 

pielgrzymi szlak. 

9 sierpnia dotarliśmy do pierw-

szego miejsca zwiedzania – do Wenecji, w 

której spacerowaliśmy uliczkami na plac i 

do Bazyliki Św. Marka, w której sprawo-

waliśmy Eucharystię. Następnie płynęli-

śmy Canale Grande, zobaczyliśmy Pałac 

Dożów, Campanile di San Marco i Proku-

ratorię. Po czym udaliśmy się na nocleg. 

 10 sierpnia w godzinach rannych 

wyjechaliśmy z Wenecji udając się do 

Cannes, gdzie spędziliśmy noc, a rankiem 

spacerowaliśmy po słynnej Promenadzie 

Gwiazd La Croistte z Pałacem Festiwalo-

wym, hotelami, portem jachtowym, daw-

nym portem rybackim Vieux Port, ratu-

szem miejskim, kaplicą romańską. Wie-

czorem ruszyliśmy do Avignon, w którym 

zwiedzaliśmy Pałac Papieski, słynny Most 

St. Benezet liczący dziś 4 łuki zachowane, 

a pierwotnie było ich 19, Katedrę Bisku-

pów, Plac Zegarowy. 

 Dalsza jazda w kierunku Hiszpa-

nii to Terrassa gdzie byliśmy zakwatero-

wani w szkole wraz z trzema grupami z 

Warszawy. W Barcelonie miała miejsce 

Msza św. dla młodzieży z całego świata 

goszczonych przez diecezje Katalonii i 

Balearów, wieczorem odbył się koncert, 

który również skupił młodzież z ŚDM. 

Następnego dnia zwiedzaliśmy Barcelonę, 

a w niej Bazylikę Sagrada Familia, park 

Antonio Gaudiego, stadion FC Barcelony. 

Wieczorem w katedrze w Terrassie biskup 

Josep Ángel Sáiz Meneses sprawował 

Mszę św. dla pielgrzymów. Po Eucharystii 

udaliśmy się na nocleg. 

 Kolejny punkt naszej pielgrzymki 

to Montserrat – położone w górach opac-

two Benedyktynów gdzie od wieków 

przybywają pielgrzymi z całego świata, by 

pokłonić się przed posagiem La Morenety 

– Czarnej Madonny – patronki Katalonii. 

Byliśmy na Place de Santa Maria i we 

wnętrzu bazyliki, poczym udaliśmy się w 

stronę Madrytu do Robledo miejscowości 

oddalonej o 70 km. od Madrytu gdzie w 

tamtejszej szkole w otoczeniu innych 8 

grup na sali gimnastycznej w ok. 450 osób 

spędziliśmy kilka dni. Pierwszego dnia 

pobytu w Madrycie zwiedzaliśmy katedrę, 

pałac, stadion Realu Madryt. Drugi dzień 

to dalsze zwiedzanie Madrytu, a wieczo-

rem Msza św. witająca pielgrzymów, któ-

rej przewodniczył arcybiskup Madrytu – 

Kard. Antonio Maria Rouco Varela. Trzeci 

dzień to przyjazd Papieża Benedykta XVI 
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do Madrytu i powitanie przed nuncjaturą, a 

wieczorem powitanie Papieża przez wła-

dze miasta Madrytu. Przekazanie symbo-

licznych kluczy Papieżowi na Światowe 

Dni Młodzieży. Czwarty dzień po zwie-

dzaniu, wieczorem odbyła się droga krzy-

żowa, której przewodniczył Papież. Piąty 

dzień to przejazd na Lotnisko Czterech 

Wiatrów i zajmowanie sektorów czekając 

na nocne czuwanie, które było poprzedzo-

ne burzą z wyładowaniami. Przyznaję się, 

że gdy patrzyłem na niebo i błyskawice to 

miałem gęsią skórę myśląc, co będzie, gdy 

pioruny zaczną uderzać w konstrukcje z 

nagłośnieniem lub w ludzi, ale szczęśliwie 

po mocnym wietrze zaczął padać deszcz, 

który był błogosławieństwem na tą piasz-

czystą, spaloną i pełną kurzu ziemię. W 

tym klimacie modliło się wieczorem około 

1,5 miliona ludzi młodych z całego świata. 

Szóstego dnia po nocy pod chmurką trzeba 

było się umyć z piasku i gdy szedłem do 

wody spotkałem parafianina z Wilkowa 

Huberta Śliwę, którego na ŚDM zabrała 

siostra Jolanta z Lublina. Po rozmowie i 

toalecie porannej ruszyłem do koncele-

browania mszy św. z Papieżem Benedyk-

tem XVI. Stojąc przy alejce, którą przejeż-

dżał Papież mogłem zrobić zdjęcia. Po 

Eucharystii na pamiątkę wiozłem ornat, w 

którym sprawowałem Eucharystię, a w 

której uczestniczyło ok. 2 mln ludzi. 

Siódmego dnia po spakowaniu bagaży 

wyjechaliśmy do Sanktuarium Maryjnego 

w Lourdes. Po zakończeniu zwiedzania 

Sanktuarium nasz kolejnym punktem był 

Paryż, a w nim Wieża Eiffla, Pola Elizej-

skie, Luwr, Bazylika Sacré-Cœur (Bazyli-

ka Najświętszego Serca), Katedra Notre- 

Dame, Sorbona, rejs statkiem po Sekwa-

nie. Z Paryża skierowaliśmy się w drogę 

powrotną przez Niemcy do Polski.  

 Nasza wyprawa trwała 18 dni. 

Wróciliśmy zmęczeni, ale radośni i pełni 

entuzjazmu z zaproszeniem na kolejne 

światowe dni młodzieży, tym razem na 

kontynent Ameryki Południowej do stolicy 

Brazylii gorącego Rio de Janeiro. To mój 

pierwszy wyjazd na ŚDM mam nadzieję, 

że nie ostatni. Więc już dziś zacznijmy 

zbierać fundusze, aby dzielić radość 

XXVII Światowych Dni Młodzieży Rio de 

Janeiro 2013 roku. 
 

Ks. Grzegorz Lipiński 

Wikariusz parafii Wilków

 

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

Posiedzenie Zarządu w sprawie Nagrody RTP 
 

Na posiedzeniu Zarządu RTP w 

dniu 27 listopada ub. r. omawiano sprawę 

Nagrody Regionalnego Towarzystwa Po-

wiślan za rok 2011. Ponieważ nie wpłynęła 

żadna kandydatura Kapituła Nagrody czyli 

Zarząd naszego Towarzystwa postanowiła 

nie przyznać Nagrody za miniony rok. 

Przypominamy, że dotychczas laureatami 

Nagrody RTP byli: Czesława Wąsala 

(2004), ks. Jerzy Hanaj (2005), Paweł Lis 

(2005) Henryk Nowak (2006), Jan Giza 

(2006), Krzysztof Jastrzębski (2008) i 

Janusz Węgiełek (2010). Poza tym na 

posiedzeniu Zarządu omawiano sprawy 

członkowskie i jak zwykle najbardziej 

doskwierające nam sprawy finansowe. 

Ustalono, że 15 stycznia 2012 roku odbę-

dzie się towarzyskie zebranie noworoczne 

wszystkich członków RTP. 
 

Zarząd RTP 

 

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

Ogólnopolskie wyróżnienie dla Janusza Węgiełka 
 

11 listopada 2011 roku o godz. 

17,00 w sali Domu Literatury przy Kra-

kowskim Przedmieściu w Warszawie ogło-

szono nazwiska laureatów 10 edycji Na-

grody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. 

To jedna z najważniejszych polskich na-

gród, a jej credo zawiera się w słynnym 

zdaniu Mackiewicza: „Tylko prawda jest 

ciekawa”. Kapitułę Nagrody stanowią: 

Jacek Bartyzel, Tomasz Burek, Halina 

Mackiewicz (córka patrona Nagrody), Jan 

Michał Małek, Stanisław Michalkiewicz 

(sekretarz), Elżbieta Morawiec, Marek 

Nowakowski (przewodniczący), Włodzi-

mierz Odojewski, Jacek Trznadel, Maciej 

Urbanowski, Zbigniew Zarywski i Rafał 

A. Ziemkiewicz. Do nagrody za książki 

wydane w 2010 roku nominowano 9 pu-

blikacji następujących autorów: Szczepan 

Twardoch Wieczny Grunwald, Janusz 

Węgiełek Wiślany szlak, Sebastian Reńca 

Z cienia, Justyna Błażejowska Papierowa 

rewolucja, Kazimierz Nowosielski Czło-

wiek rośnie cicho, Wojciech Wencel De 

profundis, Julian Korab-Karpowicz Histo-

ria filozofii politycznej, Stanisław Chy-

czyński Życie w nawiasie i Mateusz Ma-

tyszkowicz Śmierć rycerza na uniwersyte-

cie. Wygrał Wojciech Wencel i jego tom 

wierszy De Profundis, wyróżnienia otrzy-

mali: Janusz Węgiełek za książkę Wiślany 

szlak i Szczepan Twardoch za Wieczny 

Grunwald. 

Poniżej drukujemy laudację wy-

głoszoną przez dr Tomasza Burka. Będzie 

ona zwyczajem wszystkich dotychczaso-

wych Nagród opublikowana na łamach 

krakowskich „Arcanów”. Przemawiając po 

otrzymaniu nagrody Janusz Węgiełek 

dziękował Regionalnemu Towarzystwu 

Powiślan, wydawcy nagrodzonej książki. 

Jak wiemy, RTP uhonorowało rok temu 

powieść Wiślany szlak swoją własną na-

grodą. Cieszymy się, że rok 2010 kojarzyć 

się będzie nie tylko z katastrofalną powo-

dzią i przegraną, ale także z sukcesami 

naszego współpracownika. To również 

sukces naszej małej ojczyzny, Powiśla 

lubelskiego, ukazanej dzięki książce Wi-

ślany szlak w intrygującej historiozoficznej 

perspektywie kulturowych i cywilizacyj-

nych przemian. Januszowi Węgiełkowi 

gratulujemy! 

I jeszcze jedno. Komentując wy-

bór kapituły Nagrody („Rzeczpospolita”, 

14 listopada 2011, s. A2) Rafał Ziemkie-

wicz pisał w felietonie pod znamiennym 

tytułem Prowincja ma przyszłość: „Jeśli 

przyjrzeć się uważnie dziesiątkom, a może 

setkom rozmaitych lokalnych inicjatyw, to 

wiedza dziennikarza potwierdza co do tego 

w pełni wiedzę pisarza i członka literackiej 

kapituły. Cokolwiek jest dziś w Polsce 

ciekawego, to nie w centrali, ale gdzieś 

poza zapatrzoną w siebie elitą. Wbrew jej 

przekonaniu – właśnie to napawa optymi-

zmem”. A w innym miejscu dodaje para-

frazując Mackiewicza: „[…] tylko na pro-

wincji jest ciekawie.” 

 

Wojciech Włodarczyk 
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Droga pod prąd 
 

Kim jest Janusz Węgiełek? W po-

słowiu do powieści Wiślany szlak, ogło-

szonej (2010) w serii publikacji Regional-

nego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie 

nad Wisła, profesor Krzysztof Dybciak 

przypomina odstającą od poprawnościo-

wych kryteriów sylwetkę i dorobek twór-

czy jej autora, zarazem swego rówieśnika i 

przyjaciela jeszcze z okresu studiów uni-

wersyteckich. 

 Urodzony w 1947 roku w War-

szawie, niedługo po studiach na polonisty-

ce warszawskiej wszedł Węgiełek przebo-

jem do literatury, publikując tom Opowia-

dania awanturnicze (1975), w którym 

recenzenci czołowych ówczesnych perio-

dyków literackich dostrzegli prozę zasta-

nawiająco dojrzałą i kunsztowną. Następna 

książka zwracała uwagę już samym swym 

tytułem, kryjącym pod pozorną oczywisto-

ścią poznawczą niespodziankę. Mowa o 

Mam ciało (1979, wydanie drugie zmie-

nione i poszerzone 1989). Ten cykl esejów 

poświęconych cielesno-duchowym rela-

cjom międzyosobowym w doświadczeniu 

potocznym, tworach kultury i reprezenta-

cjach literackich naszej (tj. chrześcijań-

skiej) ery – od Ewangelii i pism Ojców 

Kościoła aż do Prousta – okazał się na tyle 

atrakcyjny pod intelektualnym względem i 

błyskotliwy stylistycznie, że został w roku 

1980 uhonorowany Nagrodą Fundacji 

Kościelskich w Genewie. 

 Na kolejną książkę Węgiełka 

wypadło czekać aż do roku 1993. Jego 

eseistyczne studium Pochwała szpiega 

ukazało się wprawdzie w małym prowin-

cjonalnym wydawnictwie, ale utrafiło 

intuicyjnie w dominujący, i potężniejący z 

biegiem lat, tak zwany nurt główny czasów 

umysłowego i moralnego zamętu. Z godną 

podziwu przenikliwością, wyobraźnią i 

odwagą wziął Węgiełek na warsztat cy-

niczną osobowość oraz zagadnienie cyni-

zmu jako prefigurację społecznego nihili-

zmu, niszczyciela więzi i wiązadeł, soli-

darności i spoistości, dzięki którym po-

wstają cywilizacje i trwają narody, jednym 

słowem jako rozwłóczyciela antycywiliza-

cji. Chodziło mu w tym eseju, jak sam 

powiada, „O wskazanie mniej lub bardziej 

ukrytych tropów rzeczywistości, które 

zebrane w jeden ciągły i wyraźny ślad 

wiodą ku zagrożeniom w skali całych 

kultur i dużych organizmów społecznych”. 

Książkę Węgiełka czytałem w czerwcu 

A.D. 1993, równo rok po obaleniu właśnie 

przez cyników rządu Jana Olszewskiego. 

Dostałem ją od autora z dedykacją upa-

miętniającą nasze kontakty podczas semi-

narium krytycznoliterackiego, które na 

prośbę wybitnie utalentowanych studentów 

polonistyki warszawskiej prowadziłem 

prywatnie w latach 1968-1970, czyli w 

okresie czystek na uczelniach a w życiu 

publicznym zupełnego panowania rozumu 

cynicznego. 

 Po opublikowaniu rewelacyjnej 

Pochwały szpiega. Eseju o cynizmie Wę-

giełek nieoczekiwanie zamilkł. Specjalnie 

jednak mnie to nie dziwiło. Przestałem się 

zastanawiać nad powodami jego odejścia 

od literatury. Sam czułem wzrastającą 

niechęć do wszystkiego, co się panoszyło i 

rozpychało na powierzchni życia literac-

kiego, do tych wszystkich Pilchów, Chwi-

nów,     Andermanów,     zajmowanie     się  

t a k ą, w 99 procentach poprawną poli-

tycznie literaturą uważałem za niepoważne 

zajęcie. Czytając posłowie profesora Dyb-

ciaka dowiedziałem się przecież o dal-

szych losach Janusza Węgiełka rzeczy 

istotnych i intrygujących. Otóż życiowe 

okoliczności sprawiły, że z pisarza prze-

dzierzgnął on się w sadownika, ale ta 

przemiana nie była całkowita, pióro, jeśli 

nie wstyd sięgnąć po archaiczną metaforę, 

nie zostało złamane. Przejąwszy po zmar-

łych teściach gospodarstwo na lubelskim 

Powiślu i prowadząc je z oddaniem, tym 

naturalniejszym, że samą pracą literacką, 

ukierunkowaną na wartości inne niż zapo-

trzebowanie postmodernistycznego rynku, 

wyżywić rodziny by nie mógł, jednocze-

śnie, w czasie wolnym od zajęć w sadzie, 

czernił papier. Czernił papier bez przymu-

su publikowania i – jak powiadamia nas 

Dybciak – „ma w szufladzie biurka kilka 

prozatorskich książek”. 

 Oczywiście nie sposób jeszcze 

wiedzieć, czy Wiślany szlak, którym po 

blisko dwudziestoletniej nieobecności 

powrócił Węgiełek na scenę literacką, jest 

najwybitniejszym spośród utworów scho-

wanych w szufladzie sadownika. W każ-

dym bądź razie stanowi Wiślany szlak 

prawdziwy majstersztyk powieściowych 

narracji i kompozycji. Nader umiejętnie 

przeplata główną fabularną perypetię wąt-

kami pobocznymi lub raczej wspomagają-

cymi, precyzyjny opis realiów łączy z 

baśniowością i magicznością, a w nurt 

opowieści przybierającej zakrój chwilami 

romansowy, sensacyjny, awanturniczy, 

krótko mówiąc popularny, wtapia tyleż z 

upodobaniem, co wyczuciem, nurt dyskur-

sywny: mówione eseje, mini traktaty, 

uwagi o kluczowych polskich problemach. 

A wreszcie prezentuje świetną galerię 

zróżnicowanych i skontrastowanych boha-

terów, zarówno pierwszoplanowych (Mar-

tyna Turska, inżynier Robert Pawlusiak, 

doktor nauk medycznych Stanisław Topor-

ski), jak drugoplanowych (choćby Adam 

Chojecki z Podgórza albo członkowie 

Towarzystwa Przyjaciół Sandomierza i 

Ziemi Sandomierskiej) czy wreszcie posta-

ci epizodycznych (jak starzy, sterani ży-

ciem, prości ludzie, Andżelika i Pietras, co 

najmniej świadkowie, jeśli nie ofiary nie-

wyobrażalnie okrutnych, komunistycznych 

gwałtów i mordów na niepodległościow-

cach). 

 Przenikanie się teraźniejszości z 

przeszłością, nie jedną tylko przeszłością, 

ale z wieloma jej poziomami i warstwica-

mi, uobecnianymi w historycznych mia-

stach – murowanych legendach, w arche-

ologicznych znaleziskach, w zbiorowej 

pamięci – tej żywej historii, i nakładanie 

się na całą tę przeszłość pomieszaną z 

teraźniejszością najróżniejszych jeszcze 

wyobrażeń, perspektyw i projektów przy-

szłości – wszystko to razem nie tylko sta-

nowi tu o duchowym zapleczu świata po-

wieściowego, ale współtworzy jego wyjąt-

kowo zagęszczoną atmosferę. Przydaje mu 

wymiar epickości. Jeżeli ponadto weźmie 

się pod uwagę pierwiastek arkadyjski, 

idylliczny i cokolwiek idealistyczny, albo 

wręcz pociągająco staroświecki, zawarty w 

obrazie prowincji, pierwiastek celowo 

konfrontowany z wymogami, pokusami i 

perwersjami nowoczesności, z dialektyką 

postępu, wręcz diabolizmem ujawniającym 

się w niesłychanej produktywności z jed-

nej strony (przykładem żołnierski nieomal-

że dryl panujący na 28 odcinku budowanej 

w powieści drogi) i w rozpasanej ludycz-

ności z drugiej (tej przykładem dyskoteka 

KAMIENIOŁOMY w Kazimierzu, którą 

odwiedziła raz Martyna w towarzystwie 

doktora Toporskiego); zatem jeżeli oba te, 

skądinąd skłócone, rytmy odczujemy rów-

nocześnie, obie te rzeczy zobaczymy ra-

zem, to dojdziemy do wniosku, że udało 

się Węgiełkowi stworzyć Wiślany szlak, 

objętościowo niewielkim, świat powie-

ściowej pełni. Toteż jest coś na rzeczy w 

napomknieniu Krzysztofa Dybciaka o 

Faulknerze Powiśla lubelskiego. 

 Charakteryzowałem dotąd Wiśla-

ny szlak od strony jego formy i artyzmu. 

Wszelako nie można traktować formalnych 

jakości w oderwaniu od ideowego zamysłu 

autora, od pola wartości, na którym jego 

narracja się rozpościera i nabiera rozpędu. 

Stojąc nieuchronnie wobec wyzwania 

postmodernistycznego, wobec literatury 

pojętej jako gra bez znaczenia, czyli prze-
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lewanie pustego w próżne, poza dobrem i 

złem, poza prawdą i zmyśleniem, nasz 

autor angażuje swoje dzieło w nową 

współczesną, decydującą o przyszłości 

literatury walkę o treść. Nie obawia się ani 

nie wstydzi uczynić kołem zamachowym 

swej opowieści pewnej jasno określonej 

idei. 

 Jest to historiozoficzno-

cywilizacyjna idea polskiej drogi do no-

woczesności różnej od jej obrazu obecnego 

w mediach, bo powiązanej z żywą trady-

cją. Urzekającą jej metaforą staje się w 

powieści, być może świadomie wysnuta z 

krajobrazowo-historiozoficznego poematu 

prozą Wisła Stefana Żeromskiego, a może 

będąca tylko podświadomą reminiscencją 

lektury utworu wymienionego, wizja „dro-

gi stanowiącej krańcowe przeciwieństwo 

szerokich i prostych pasm ruchu, i by-

najmniej nie polnej drogi gruntowej, tylko 

realizującej sobą najwyższe światowe 

standardy techniczne trasy widokowej.”. 

Swym meandrycznym, witalnym kształtem 

miałaby ona odwzorować ścieżkę, którą 

niegdyś wzdłuż Wisły na całej jej długości 

wydeptali flisacy ciągnący barki w górę 

rzeki po spławie płodów rolnych i leśnych 

do Gdańska. Pomysł powtórzenia tamtego 

śladu praścieżki, wcielenia jej naturalnej 

urody w budowany z Gdańska do Oświę-

cimia i z Oświęcimia do Gdańska Szlak 

Wiślany, posiada w powieści Węgiełka 

głęboki, złożony sens. 

 Przede wszystkim więc, w odróż-

nieniu od autostrad, które służąc szybkości 

i wygodzie są czymś w rodzaju tunelu 

wyobcowanego z otoczenia, „obcym wtrę-

tem w tysiącletniej splątanej sieci drożnej”, 

bezdusznym korytarzem przecinającym 

kraj, Wiślany Szlak, trasa o znaczeniu 

bardziej symbolicznym, niż gospodarczym 

czy wojskowym, chce być drogą dostoso-

waną do terenu, wprost bezcennego w 

wymiarze ekologicznym, drogą pozostają-

cą w symbiozie z przyrodą, krajobrazem i 

historią. Chce być zarazem trasą widokową 

i drogą magiczną, która odsłaniałaby po-

dróżnemu tajemne oblicze Polski. Tak jak 

deklarują to obradujący w Sandomierzu 

entuzjaści ambitnego i nowatorskiego 

planu budowy Wiślanego Szlaku: „tu cho-

dzi o coś więcej niż tylko o wylanie asfal-

tem kilkusetkilometrowej wstęgi”. W rze-

czywistości gra idzie o najwyższą stawkę. 

O los narodu. O jego tożsamość. O odzy-

skanie Wisły, matki naszych rzek, przez 

naród wraz z całą jej tradycją i historią. 

„Należałoby odkryć Wisłę na nowo, żeby 

nie stracić jej na zawsze”. Równocześnie 

ze sposobem na ożywienie Rzeki znajdo-

wano sposób na rozładowanie kompleksu 

plagiatowości przełomów cywilizacyjnych 

w Polsce, kompleksu wtórności, komplek-

su zniewolenia. „Budując Wiślany Szlak 

niczego i nikogo nie naśladujemy, nie 

odrabiamy zapóźnienia, nie powielamy 

innych wzorców, nie wypełniamy obcych 

dyrektyw.”. 

 Ale nie koniec na tym. Muszę 

przynajmniej zasygnalizować jeszcze je-

den trop interpretacyjny wiążący się z 

wszechobecną w omawianej powieści 

symboliką drogi. Naprowadza na ów trop 

przywołana w rozdziale dwudziestym 

drugim nazwa pewnego lokalu gastrono-

micznego, gdzie przez jakiś czas pracuje 

jako pomywaczka talerzy Martyna, pod 

wieloma względami emblematyczna dla 

całej powieści postać. Już nie pora, żeby 

kusić się o pobieżne choćby naszkicowanie 

jej charakterystyki. Zwrócę jedynie uwagę, 

iż nazwa wspomnianego lokalu, zapoży-

czona od Felliniego, brzmi LA STRADA, 

zaś jej właściciel, Włoch, podejrzewa, że 

DROGA ma dla Martyny szczególne zna-

czenie. Ona potwierdza domysły Tommas-

sina. „Tak, LA STRADA. Nikt nie spro-

wadzi mnie z drogi, którą wskazał mi 

Bóg”. Nie po raz pierwszy ustami powie-

ściowych bohaterów wypowiada Janusz 

Węgiełek swe przemyślenia i przeświad-

czenia. W jego wyraźnie imieniu Adam 

Chojecki obnażał rozbójnicze praktyki 

nomenklaturowego kapitalizmu i całkiem 

dorzecznie rozprawiał o położeniu i zada-

niach rolnictwa na tle problematyki bez-

pieczeństwa narodowego. Moim zdaniem 

taki sam status posiada oświadczenie Mar-

tyny. Skoro autor zdaje się podpisywać 

milcząco pod formułą jej przysięgi i w 

duchu powtarzać za nią: „Tak, LA STRA-

DA”, pozostaje nam odczytać Wiślany 

szlak także jako metaforę jego własnej 

drogi życiowej. 

Tomasz Burek 

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

Wyniki konkursu „Moja szkoła na kartach historii” 
 

Od maja do końca listopada 2011 

r. trwał konkurs pt.: „Ocalić od zapomnie-

nia. Moja szkoła na kartach historii”. Or-

ganizatorem było Gimnazjum Publiczne 

im. Jana Pawła II w Wilkowie. Współor-

ganizatorem: Gminna Biblioteka Publiczna 

w Wilkowie. Patronat honorowy objął: 

Wójt Gminy Wilków Pan Grzegorz Tere-

siński oraz Towarzystwo Regionalne Po-

wiślan. Adresatami konkursu byli ucznio-

wie szkół podstawowych (klasy V –VI), 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

mieszkający na terenie Gminy Wilków lub 

uczęszczający do szkół na terenie Gminy 

Wilków. 

Celem konkursu było rozbudzanie 

zainteresowania tradycją swojej szkoły 

(dotyczyło to szkół podstawowych w Za-

głobie, w Wilkowie, w Rogowie, w Wólce 

Polanowskiej, Dobrem, Podgórzu, Ma-

chowie, Żmijowiskach), pogłębienie zna-

jomości historii szkoły w minionych la-

tach, kształtowanie poczucia identyfikacji 

ze społecznością szkoły, popularyzacja 

dziejów szkolnictwa Wilkowa i regionu, 

zapoznanie z podstawami metodologii 

badań historycznych, doskonalenie umie-

jętności korzystania z różnych źródeł in-

formacji. 

Napłynęło 12 prac od 7 uczniów. 

Jedna praca od ucznia ze Szkoły Podsta-

wowej w Rogowie, dwie prace od ucznia z 

Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II 

i 9 prac od pięciu uczniów z Zespołu Szkół 

Publicznych w Zagłobie. Wszystkie prace 

są w kategorii „Świadectwa przeszłości” – 

zaprezentowanie niepublikowanych wcze-

śniej fotografii lub dokumentów, dotyczą-

cych historii oświaty, znajdujących się w 

zbiorach szkoły lub w posiadaniu prywat-

nym, (np. stare zdjęcia szkół, nauczycieli, 

gazetki szkolne, świadectwa, legitymacje, 

odznaki, tarcze szkolne itp.); forma: kopia 

fotografii lub dokumentu zaopatrzona w 

opis, zawierający m.in. informacje na te-

mat czasu powstania oraz miejsca aktual-

nego przechowywania – forma elektro-

niczna. 

Jury w składzie: Monika Mędrek 

– przewodnicząca, członkowie: Katarzyna 

Szast, Grażyna Jarska, biorąc pod uwagę 

twórcze podejście do tematu, wartość me-

rytoryczną prezentowanego materiału oraz 

znajomość dziejów swojej szkoły, umie-

jętność zaplanowania pracy, kreatywność, 

inwencję i oryginalność w realizacji wy-

branego tematu, wykorzystanie różnych 

źródeł wiedzy, następująco oceniło uczest-

ników: 

I miejsce: Zuzanna Cielepa (ZSP 

Zagłoba) – praca o szkole w Zagłobie; II 

miejsce: Anna Czaja (ZSP Zagłoba) – 

prace o szkole w Machowie i Jarentow-

skim Polu; III miejsce: Katarzyna Maku-

lus (SP Rogów) – praca o szkole w Wil-

kowie. Wyróżnienia: Weronika Mazurek 

(ZSP Zagłoba) – praca o szkole w Bracie-

jowicach, Ewelina Cywińska (ZSP Zagło-

ba) – praca o szkole w Zagłobie, Karolina 
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Jezierska (GP Wilków) – praca o szkole w 

Zagłobie, Katarzyna Starek (ZSP Zagłoba) 

– praca o szkole w Zagłobie. 

Laureaci konkursu otrzymają dy-

plomy i nagrody rzeczowe, a nagrodzone 

prace zostaną zaprezentowane na okolicz-

nościowej wystawie, zorganizowanej w 

siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Wilkowie. Wręczenie dyplomów i nagród 

nastąpi w dniu 15 stycznia 2012 r. w 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilko-

wie na spotkaniu noworocznym Regional-

nego Towarzystwa Powiślan. Nagrodzone 

prace będą publikowane na łamach „Powi-

śla Lubelskiego” począwszy od kwietnio-

wego numeru. 

Podsumowanie: praca z dokumen-

tami przeszłości wymaga dużo wytrwało-

ści i dużego zaangażowania. Dla uczniów 

szkoły podstawowej jest to nowość, ale dla 

wytrwałych nie ma rzeczy niemożliwych. 

Te prace to początek wspaniale zapowia-

dających się historyków „Małej Ojczy-

zny”. Dzieci zaangażowały niekiedy całe 

rodziny (rodziców, dziadków, ciocie, wuj-

ków i sąsiadów) do tego by zdobyć jak 

najwięcej informacji. Dzięki dociekliwości 

Zuzanny Cielepy dotarliśmy do wspaniałe-

go źródła wiedzy jakim jest Pani Kacza-

niuk – emerytowana nauczycielka szkoły 

w Zagłobie. Dzięki jej uprzejmości zdoby-

liśmy wiele cennych i unikatowych zdjęć 

wraz z obszernym komentarzem do nich. 

Dużą pomocą w realizacji kon-

kursu służyły również Panie: Helena Tur-

ska ze Szczekarkowa, Janina Bednarz z 

Brzozowej oraz Teresa Żywicka z Urząd-

kowa – serdecznie dziękujemy. 

Laureatom gratulujemy i życzymy 

wytrwałości w pracy dokumentującej hi-

storię naszego regionu. 

 

Monika Mędrek 

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

Kobiety Powiśla 
 

Poznałem Powiśle przez kobietę i 

wciąż one mi w głowie. I nie dlatego bym 

ogień miał w żyłach, gdyż Kosiarz-Czas 

nie ustaje w pracy, lecz z tej oczywistej 

przyczyny, że Powiśle uległo feminizacji. 

Po prostu one, te baby, są bardziej wyrazi-

ste. Narzucają się same widzeniu. 

 Wchodzę do sklepu. Za ladą Ona. 

Ładna, uprzejma i bystra. Udręczona nudą 

ważenia wędlin i przeliczania bilonu. Mło-

da. Młodość jest tu w szczególnej cenie, 

gdyż w tym zawrocie głowy, w jakim robię 

zakupy, odejmuje od wysokości zapłaty 

VAT od wspomnienia. 

 Zdaję jabłka w punkcie skupu. 

Ona. Młoda duchem, ciałem, jak wszyscy 

śmiertelni, wedle kalendarza. Dzielnością 

wywyższona ponad swoje cierpienie. Ob-

darzona zdolnością właściwego pojmowa-

nia spraw, zdarzeń i ludzi. Przejrzysta w 

swojej szczerości. Już sam jej widok poru-

sza struny słonecznej sympatii. Rozmowa 

z nią, choćby najbardziej banalna, zawsze 

toczy się torem wzajemnego szacunku i 

życzliwości. 

 Idę drogą. Ona. Jedzie na rowe-

rze, domyślam się, że do sklepu. Wiem, że 

ma trójkę małych dzieci. Oczy jak migda-

ły. Widzę je, choć już przejechała. W 

oczach tych odwaga i godność. Jakby 

mówiła światu, że sprosta każdej przeciw-

ności, udźwignie każdy ciężar. Podczas 

powodzi spotkałem ją raz przed moją bra-

mą. Nie biadoliła. Przypłynęła łódka wraz 

z dziećmi, gdyż zabrakło im chleba i soli. 

 Staję przy okienku bankowym. 

Ona. Znamy się od lat, lecz zamieniamy ze 

sobą tylko słowa związane z płatnościami. 

Skąd jednak we mnie pewność, że to istota 

pełna dobroci? Poszukując dobra u innych 

znalazłem je u niej, choć bez żadnego 

materialnego dowodu. Być może dobro i 

zło, kształtując obraz świata, mają też 

zdolność objawiania się samoistnego. 

 A takich kobiet-kwiatów jest 

naprawdę wiele. 

 Gwoli prawdy rzec jednak trzeba, 

że One bywają też prawdziwie nieznośne. 

Na przykład wyjątkowo zawistne, wyjąt-

kowo plotkarskie, wyjątkowo skryte, wy-

jątkowo leniwe, wyjątkowo zadufane we 

własnej urodzie, wyjątkowo fałszywe czy 

kłótliwe. Ale nawet tak nieznośna baba 

może prowadzić kuchnię na najwyższym 

poziomie, utrzymywać ład w domu lub 

mieć wspaniałą córkę. A kiedy widzę je 

obie w kościele i stwierdzam, że ich od-

świętne sukienki czy wierzchnie okrycia o 

lata świetlne odbiegają od modeli Prado 

czy Diora, ściska mi się serce. 

 Symbolizują spokój i bezpieczeń-

stwo. Są wdzięcznym cielesnym wyobra-

żeniem spełnionych nocy. Z nich, niczym 

przez wrota platońskich niebios, wstępują 

w Czas pokolenia. Baby. Zaprawdę godne 

miłości. 

 Dyscyplinują nas i stawiają na 

baczność. Gdy spokój zagości w ich ser-

cach, biorą się za pieczenie ciast i robienie 

konfitur. Ich bliski rozpaczy jazgot jakże 

często, niestety, jest usprawiedliwiony. 

Przy ich stałym męstwie najodważniejsi 

mężczyźni to tchórze. Pierwsze wstają, a 

kiedy budzą nas, mleko jest już ugotowa-

ne, drób nakarmiony, w piecu zaś trzaska 

ogień. Gdy z jakiejś przyczyny na dłuższy 

czas opuszczają dom, wszystko zaczyna 

się walić. Pokruszcie młotami kariatydę, a 

przekonacie się, czy nie runie balkon. 

 Chciałoby się widzieć je szczę-

śliwymi. Rzeczywistość jest inna. To one 

zazwyczaj bagaż trosk biorą na siebie. 

 Chciałoby się przy pożegnaniach 

czy powitaniach dotykać wypielęgnowa-

nych dłoni. Rzecz to niemożliwa. Ich 

szorstkie spracowane dłonie przy młodych 

jeszcze i urodziwych twarzach tworzą 

wyjątkowo bolesny kontrast. 

 Chciałoby się podziękować im za 

wszystko. To akurat nie jest potrzebne. 

One od zawsze godzą się z tym, że nikt i w 

żadnym czasie nie uhonoruje ich wznio-

słego posłannictwa. 

 Są jak skrzydło anioła. Podkre-

ślam, s k r z y d ł o, gdyż zdolne są chronić 

i otulać swych mężczyzn z jednej strony. 

Stawianie czoła agresji Czasu i Świata to 

już zadanie nas samych. 

 Słyszę już z waszych ust zarzut, 

że sformułowane tu sądy mogą się odnosić 

do każdego zakątka Polski. A jeśli nie? 

Jeśli dotknęliśmy tu czegoś, co stanowi 

genius loci tylko maleńkiego jej skrawka?  

 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

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

Ks .Feliks Czyżewski – proboszcz Wilkowa w l. 1918-1919 
 

Ksiądz Feliks Czyżewski był jed-

nym z najkrócej sprawujących funkcję 

proboszcza w naszej parafii. Zaledwie 

trochę więcej niż rok – od stycznia 1918 

do marca 1919 roku. Ale był to czas nie-

zwykłych wydarzeń – odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Kluczowe, histo-

ryczne momenty przypadają właśnie na 

czas posługi księdza Czyżewskiego w 

wilkowskiej parafii. Powiśle przeżywało je 

na swój sposób, także przyziemny, wyzna-

czony dotkliwościami dnia codziennego. 

Przypomnijmy: 7 października 1918 roku. 

Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość 

Królestwa Polskiego, 7 listopada powstał 
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w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy 

Republiki Polskiej (rząd Ignacego Daszyń-

skiego, działał 10 dni), 8 listopada Józef 

Piłsudski został uwolniony z twierdzy 

magdeburskiej, 11 listopada 1918 roku w 

Warszawie Rada Regencyjna przekazała 

mu władzę nad wojskiem. Był to też dzień 

uznania niepodległej Polski na arenie mię-

dzynarodowej. W trzy dni później 14 listo-

pada, Rada Regencyjna rozwiązała się i 

przekazała pełnię władzy Piłsudskiemu. 18 

listopada  powstał rząd Jędrzeja Mora-

czewskiego. Funkcjonował 2 miesiące. 

Maria Kleniewska (w czerwcu 1918 roku 

razem z mężem przeniosła się z Kluczko-

wic na Powiśle i zamieszkała we dworze w 

Zagłobie) w swoich Wspomnieniach tak 

komentowała ten czas: „Został utworzony 

rząd Moraczewskiego w Lublinie [był on 

faktycznie kontynuacją rządu Daszyńskie-

go], socjalistyczno-komunistyczny – rząd 

czerwony. Jako siłę wykonawczą miał 

milicję ludową, która kradła i grabiła co i 

gdzie się dało. Chaos i zamieszanie trwało 

do ogłoszenia [16 stycznia 1919 r. premie-

rem] Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego 

Paderewskiego, który rozejrzawszy się w 

materiale pomocniczym [rządu] i w jego 

partyjności lewicowej zrzekł się wkrótce 

[9 grudnia 1919 r.] tego dostojeństwa.” W 

poprzednim numerze „Powiśla Lubelskie-

go” w tekście o Franciszku Kowaleczko, 

fornalu z Niecieczy Kleniewskich, jest 

wzmianka o delegowaniu go przez „orga-

nizatorów związku najemnych pracowni-

ków rolnych” do „ochrony rządu lubel-

skiego”. 27 grudnia 1918 roku wybuchło 

powstania w Wielkopolsce (trwało do 16 

lutego), 26 stycznia 1919 roku odbyły się 

wybory do Sejmu Ustawodawczego, 10 

lutego powstał Sejm Ustawodawczy (dzia-

łał do 1922 r.), 14 lutego wojska polskie 

zaatakowały Berezę Kartuską wypierając 

„czerwonych” i dając początek wojnie 

polsko-bolszewickiej (1919-20). Wreszcie 

20 lutego 1919 roku uchwalono Małą Kon-

stytucję. 

Poprzednikiem księdza Feliksa 

Czyżewskiego na Powiślu był ksiądz An-

toni Chotyński, proboszcz Wilkowa od 12 

października 1912 roku do 4 stycznia 1918 

roku. Ze względu na pogarszający się stan 

zdrowia ksiądz Chotyński prosił w paź-

dzierniku 1917 roku o wikariusza. Wcze-

śniej wikariuszem był (w 1914 roku) 

ksiądz Konstanty Harasim (ur. 16 grudnia 

1889 r., wyświęcony w 1913 r.). W 1914 

roku parafia wilkowska liczyła 7,706 wier-

nych i obsługa takiej ilości dusz nie była 

łatwym zadaniem. Stąd pewnie uwaga w 

nekrologu księdza Czyżewskiego, następcy 

ks. Chotyńskiego, o „zaniedbanej nieco 

parafii”. Biogram ks. Chotyńskiego umie-

ściliśmy w nr 3 z 2003 r. „Powiśla Lubel-

skiego”, a jego olejny portret w nr 4(39) z 

2010 r.). Nowomianowany proboszcz 

wilkowski ksiądz Feliks Czyżewski dostał 

wikariusza. Od 1918 roku został nim ks. 

Józef Gładysz (ur. 2 lutego 1892 r., wy-

święcony w roku 1915). 

 

 
Pogrzeb ks. Czyżewskiego na cmentarzu w Wilkowie, marzec 1919 r.  

Pierwszy ksiądz od strony  prawej (spoglądający w stronę fotografa) to prawdopodobnie dziekan nowoutworzonego dekanatu opolskiego  

– ks. Wojciech Telatycki 
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Katafalk w kościele wilkowskim. O trumnę księdza Feliksa Czyżewskiego oparto jego fotografię i wieniec z szarfą:  

„Kochanemu proboszczowi – folwark Wilków” 
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Moment odzyskania przez Polskę 

niepodległości to czas wycofywania się 

wojsk niemieckich i austriackich. Przemar-

sze oddziałów i zniszczenie kraju (w 1914 

r. spłonął pałac i młyn w Szczekarkowie) 

sprzyjały szerzeniu się chorób. Radosne 

chwile odzyskania niepodległości przepla-

tały się więc z grozą panujących śmiertel-

nych epidemii. Przez Lubelszczyznę prze-

szły trzy fale tyfusu plamistego: w 1915, 

1917 i 1919. Tyfus plamisty przenoszony 

przez wszy i pchły, cofał się dopiero po 4 

tygodniach choroby. W 1919 r. w niektó-

rych miejscowościach województwa lubel-

skiego tyfus potrafił uśmiercić połowę 

mieszkańców. Z powodu tyfusu ograni-

czano i odwoływano w 1919 r. np. piel-

grzymki i większe zgromadzenia. W Wil-

kowie np. na tyfus umarł 28 lutego 1918 r. 

zaledwie 55-letni kowal i ławnik sądu w 

Polanówce, jeden z najbogatszych gospo-

darzy, Antoni Niedziela. Opis jego gospo-

darstwa został umieszczony w Księdze 

pamiątkowej wystaw lubelskich, Warszawa 

1902, cz. II, ss. 91-92 (przedrukowaliśmy 

go w numerze 3(12) „Powiśla Lubelskie-

go” z lipca 2005 r.). W domu Niedzieli 

stacjonowali wówczas dwaj legioniści, 

jeden nosił nazwisko Pomeranc. 

Drugą chorobą dosłownie dzie-

siątkującą ludność nie tylko Europy była 

grypa hiszpanka. Wiosną 1918 r. wystąpiła 

pierwsza fala pandemii. Była wysoce za-

kaźna, ale nie prowadziła do śmierci. Dru-

ga fala, która rozpoczęła się we wrześniu 

1918 r., odznaczała się już niezwykle wy-

soką śmiertelnością, trzecia nastąpiła w 

1919 r. Na hiszpankę zmarło od 50 do 100 

mln ludzi na całym świecie, wielokrotnie 

więcej niż było ofiar I wojny światowej. 

Umierali przede wszystkim ludzie młodzi, 

do 40 roku życia. 28 grudnia 1918 r. w 

Warszawie zmarł na hiszpankę Jan Kle-

niewski. Z Powiśla Maria i Jan Kleniewscy 

wyjechali do stolicy 2 grudnia 1918 r. 

11 marca 1919 r. umarł na tyfus 

także 44-letni proboszcz Wilkowa ks. 

Feliks Czyżewski. Dokładnie po 4 miesią-

cach wolnej Polski. Dzięki dwóm zdjęciom 

zachowanym w zbiorach pani Kwiryny 

Głodkowskiej możemy przybliżyć dzień 

pogrzebu księdza. Wnętrze kościoła ude-

korowano choinkami. Pośrodku na kata-

falku okolonym świecami ustawiono trum-

nę. Oparto o nią wieniec z szarfą: „Kocha-

nemu proboszczowi – folwark Wilków” i 

fotografię młodego proboszcza. Zwracają 

uwagę nowe boczne ołtarze – nie ma ich 

na zdjęciu z początku XX w., które umie-

ściliśmy w „Powiślu Lubelskim” nr 4(17) z 

maja 2006 r. 

Na cmentarzu wilkowskim nad 

trumną widzimy 3 kobiety w żałobie, za-

pewne najbliższa rodzina zmarłego pro-

boszcza i 9 księży z nierozpoznanym 

głównym celebransem. Być może jednym 

z uwiecznionych na fotografii księży 

(pierwszym od strony prawej, spoglądają-

cym w stronę fotografa) jest dziekan no-

woutworzonego dekanatu opolskiego – ks. 

Wojciech Telatycki. Poza tym asystuje 

wielu strażaków, widzimy krucyfiks, 

sztandary, lampiony, werble, gapiów na 

drzewach. Nagrobna płyta ks. Feliksa 

Czyżewskiego znajduje się tuż przy bramie 

wejściowej na cmentarz wilkowski, w 

alejce po lewej stronie. Dziś obok nagrob-

ka ks. Czyżewskiego nie ma już grobu z 

drewnianym krzyżem i napisem widocz-

nym na zdjęciu: „A…. Woś”. 

 Po śmierci ks. Czyżewskiego 

„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”  nr 5 

z kwietnia 1919 r., s. 157-158, zamieściły 

następujący nekrolog:  

„Dnia 11-go marca r. b. roz-

stał się z tym światem ś. p. Ks. Fe-

liks Czyżewski, proboszcz parafii 

Wilków, w pow. Puławskim. 

Urodzony w 1875 r. w War-

szawie, nauki świeckie pobierał w 

warszawskim rządowym gimnazjum 

realnym, a po ukończeniu 4-ch klas 

tegoż, wstąpił w 1893 roku do semi-

narium Lubelskiego. Kiedy był już 

na IV kursie, w 1897, – ówczesny 

Jenerał Gubernator Warszawski 

Imertyński zażądał usunięcia go z 

seminarium na mocy decyzji chełm-

sko warszawskiego prawosławnego 

konsystorza, który wynalazł  w księ-

gach unickich, że ojciec ś. p. Ks. 

Feliksa pochodzący z Łosic, gub. 

Siedleckiej, był kiedyś ochrzczony w 

cerkwi unickiej. Na mocy takich 

danych konsystorz zażądał, by ś. p. 

Ks. Feliks powrócił na łono prawo-

sławnej cerkwi. Dopiero usilne sta-

rania i tłomaczenia, że był ochrzczo-

ny w Kościele katolickim, że już 4 

lata przebył w seminarium, że już 

otrzymał mniejsze święcenia, – że 

wreszcie został przyjęty do semina-

rium na mocy pozwolenia tejże wła-

dzy, która teraz żąda jego usunięcia, 

– zmusiły prześladowców do złago-

dzenia swego wyroku i pozostawie-

nia ś. p. Ks. Feliksa w spokoju.  

W 1898 r. ukończywszy se-

minarium, został wyświęcony na 

kapłana, a w 1899 przeznaczony na 

wikariusza do Wąwolnicy. Przenie-

siony następnie do Maciejowic, znów 

miał starcie z władzami rosyjskiemi, 

którym się nie podobało, że urządził 

publiczne modły na intencję szczę-

śliwego powrotu Ks. Pleszczyńskie-

go, miejscowego proboszcza, wybie-

rającego się za granicę dla porato-

wania zdrowia. Następnie przeszedł 

na wikariat do Górzna a stamtąd do 

Opola lubelskiego i wreszcie do 

Piask. 

W 1909 r. został mianowany 

administratorem parafii Piaski 

Wielkie i na tem stanowisku przebył 

do r. 1918. 

Wszechstronną działalność 

swoją na stanowisku administratora 

par. Piaski zjednał sobie ogólną 

sympatię i szacunek. Ś. p. Ks. Fe-

liks nie usuwał się od pracy, owszem 

z całym zasobem energii rozwinął 

gorączkową działalność; każda pla-

cówka miała w nim gorącego po-

plecznika i czynnego człowieka, 

szczególnie w dziedzinie szkolnictwa 

wykazał swe zdolności, zakładając 

nowe szkoły i kierując nimi wzorowo 

pod każdym względem. 

Przeniesiony w 1918 r. na 

stanowisko administratora parafii 

Wilków  w dekanacie Puławskim, 

ś. p. Ks. Feliks i tam zaraz rozpo-

czął się krzątać, by zaprowadzić jaki 

taki ład i porządek w tej zaniedbanej 

nieco parafii. Nic więc dziwnego, że 

kiedy przedwczesna śmierć przerwa-

ła pasmo jego życia, lud miejscowy i 

okoliczny z prawdziwym żalem ser-

decznym żegnał śmiertelne szczątki 

swego pasterza duchownego i głośno 

zawodził, że Bóg ciężką zsyła karę za 

grzechy, zabierając im tak gorliwego 

i dobrego kapłana. 

Ś. p. Ks. Feliks zginął od 

strasznej zarazy tyfusu plamistego 

dnia 11-go marca 1919 r. w 44 roku 

życia, a 22 kapłaństwa. Niech spo-

czywa w Panu.” 
 Po śmierci ks. Czyżewskiego ks. 

bp. Marian Fulman mianował probosz-

czem wilkowskim ks. Jana Skwarę pro-

boszcza Chodla (od 1918 r.) a wcześniej 

dziekana nowoaleksandryjskiego.  

 

Wojciech Włodarczyk
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Ks.dr Jan Skwara – proboszcz Wilkowa w latach 1919-1930 
 

 

 
Od lewej w pierwszym rzędzie: wójt Jan Nowak (1866-1950); NN; ks. dr Jan Skwara; Jan Adam Głodkowski (1882-1939) prezes OSP;  

ks. Władysław Walencik (1892-1939) proboszcz parafii Zagłoba. Fragment fot. wykonanej  jesienią 1925 r. z okazji uroczystości wilkowskiej OSP 
 

11-letni okres probostwa ks. Jana 

Skwary w parafii Wilków skupia jak w 

soczewce główne problemy przed jakimi 

stanął Kościół u progu niepodległości 

Polski. Ks. dr Jan Skwara urodził się 3 

sierpnia 1869 roku, wyświęcony został w 

1894 roku. U początku swej kapłańskiej 

drogi (1898) był wikariuszem katedry 

lubelskiej, w latach 1906-1916 – dzieka-

nem dekanatu nowoaleksandryjskiego 

(puławskiego). W Puławach był także 

nauczycielem religii w progimnazjum 

żeńskim. Następnie został pełniącym obo-

wiązki administratora parafii Chodel, aby 

w styczniu 1919 zostać administratorem 

tejże parafii, a w kwietniu 1919 – probosz-

czem parafii Wilków. Niezwykle aktywny 

społecznie pozostawił po sobie na Powiślu 

trwały ślad. (Przy okazji prostujemy błąd 

w artykule Rodzina Głodkowskich z po-

przedniego nr „Powiśla Lubelskiego”, s. 8; 

ksiądz Skwara nie zmarł na początku 1930 

roku, ale został wówczas przeniesiony z 

Wilkowa do parafii Zakrzówek.) 

Diecezja lubelska przechodziła w 

tym czasie trudny okres. Ostatni „pod 

rozbiorami” biskup lubelski ks. Franciszek 

Jaczewski zmarł 23 lipca 1914 roku, tuż 

przed wybuchem I wojny światowej, co 

uniemożliwiło wybór następcy. Tak więc 

przez cały okres I wojny światowej diece-

zją zarządzał nie biskup ale ks. kanonik 

Zenon Kwiek „Administrator dyecezyi 

Lubelskiej i Podlaskiej”, wybrany na to 

stanowisko 29 lipca 1914 roku. W 1917 

roku dokonał wstępnych zmian w struktu-

rze diecezji. Zamiast jednego dużego de-

kanatu puławskiego (dawniej nowoalek-

sandryjskiego) ustanowił trzy jurysdykcje: 

puławską, kurowską i opolską, czyli przy-

szłe dekanaty (pierwszym dziekanem de-

kanatu opolskiego został ks. Wojciech 

Telatycki, zob.: Eugeniusz Kosik, Pierw-

szy dziekan w opolskim dekanacie, „Re-

gionalista Opolski” – 1996, s. 12-13. W 

1929 roku schorowanego księdza Wojcie-

cha Telatyckiego zastąpił wicedziekan ks. 

Karol Mareś). Ale dopiero od ingresu 

nowego biskupa ks. Mariana-Leona Ful-

mana (1866-1945) w dniu 1 grudnia 1918 

roku (sakrę biskupią otrzymał 17 listopada 

1918 roku) zaczyna się kolejny, znaczący 

rozdział w historii lubelskiego Kościoła. 

Nowy biskup energicznie przystąpił do 

odbudowy diecezji. Dbał o formację du-

chową księży, aktywizował świeckich, 

zabiegał o zabezpieczenie podstaw mate-

rialnych parafii, wskazywał na potrzeby 

społeczne. Zaczął wydawać miesięcznik 

„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 

(pierwszy numer z grudnia 1918 r., dalej: 

„WDL”) – kopalnię wiedzy o kościele 

lubelskim w okresie dwudziestolecia mię-

dzywojennego. Jego biskupem pomocni-

czym został 23 marca 1919 roku ks. Adolf 

Józef Jełowicki (1863-1937). Sakrę bisku-

pią ks. Jełowicki przyjął 9 listopada 1918 

roku, była to pierwsza nominacja biskupia 

w wolnej Polsce. 

Miarą zaangażowania biskupa 

Mariana Fulmana była odbyta już 19 

czerwca 1920 roku, praktycznie w rok po 

objęciu probostwa przez ks. Skwarę, wizy-

ta kanoniczna w naszej parafii. Ksiądz 

biskup przybył do Wilkowa z Karczmisk 

wieczorem. Na Powiślu przebywał dwa dni 

(zapewne nocował w majątku Kleniew-

skich w Szczekarkowie) bo w Piotrawinie, 

kolejnym etapie swej podróży, był dopiero 

wieczorem 21 lipca.  
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Równie aktywnie działał pro-

boszcz Jan Skwara. W 1921 roku wybu-

dował w Wilkowie murowaną dzwonnicę 

wg projektu wybitnego architekta Karola 

Sicińskiego. Zdjęcie autorstwa K. Bro-

niewskiego starej, drewnianej dzwonnicy i 

zgromadzony kamień na budowę nowej 

opublikowaliśmy w „Powiślu Lubelskim” 

nr 4(17) z maja 2006 roku. Na dzwonnicy 

umieścił tablicę z nazwiskami poległych w 

wojnie 1920 roku (na temat konieczności 

umieszczania w kościołach tablic  pole-

głych w ostatniej wojnie osobny artykuł 

napisał ks. Fl.Kr. Niespłacony dług, 

„WDL” nr 7 – 1930 r., s. 235-236). Ukoń-

czenie dzwonnicy wiąże się z listem pa-

sterskim bpa Mariana Fulmana z 2 sierpnia 

1921 r. W rocznicę zwycięstwa nad Bol-

szewikami („WDL” nr 4 – 1921, s. 97-

101), który należało odczytać wiernym 14 

sierpnia 1921 r. Zapewne w tym dniu na-

stąpiło poświęcenie nowej wilkowskiej 

budowli. 

 
Dzwonnica wilkowska, fotografia z pierwszej połowy lat 20-tych XX w. 
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Ołtarz (postawiony prawdopodobnie naprzeciwko wilkowskiej dzwonnicy) przygotowany na Boże Ciało przez strażaków, fot. z około 1925-26 r. 

 Po lewej ks. Jan Skwara z wikariuszem ks. Stanisławem Grzebalskim, po prawej Witold Kleniewski, w białych spodniach i z kapeluszem w dłoni 
 

Na początku lat 20-tych ks. Skwa-

ra doprowadził do postawienia kaplicy w 

Wólce Polanowskiej. Kaplicę ufundowała 

rodzina Madejów. Na przyjęciu noworocz-

nym 1922 roku papież Benedykt XV przy-

pomniał, że w rok ten jest rokiem jubile-

uszu kanonizacyjnego św. Izydora Oracza. 

Dlatego za początek funkcjonowania ka-

plicy noszącej właśnie to wezwanie należy 

przyjąć rok 1922. Poza tym do parafii 

wilkowskiej należały wówczas drewniana 

kaplica w Dratowie (do 1924, kiedy to 

została ustanowiona parafia Zagłoba) i 

murowana w Polanówce. 

17 lutego 1922 roku Jan Nowak – 

wójt gminy Szczekarków i Michał Pisula 

kupili w imieniu parafii od Witolda Kle-

niewskiego „Powiślak”, 2 drewniane bu-

dynki i plac przykościelny. Odtąd „Powi-

ślak”, do czasu wybudowania pod koniec 

lat 30-tych drewnianej plebani, był siedzi-

bą ks. Skwary. 

15 maja 1922 roku w lubelskim 

Sądzie Okręgowym zarejestrowano po-

wstałą z inicjatywy ks. Skwary „Kasę 

Spółdzielczą z o.o. w Wilkowie” obejmu-

jącą gminy Szczekarków i Kamień. Człon-

kami Zarządu byli: ks. Jan Skwara, Maciej 

Madej z Wólki Polanowskiej, Roman 

Nowak (1879-1948 Sybir) ze Szczekarko-

wa (syn Ignacego – wójta na przełomie 

XIX i XX w. i brat Jana – wójta w latach 

20-tych XX w.) i Jan Pokraka z Zarudek 

(ojciec Edwarda – wójta w latach 1934-

41). 

Ks. Skwara przyczynił się też 

walnie do ustanowienia 7 marca 1924 roku 

parafii w Zagłobie. Do nowej placówki 

przyłączono wioski z parafii Wilków. W 

ten sposób zmniejszyła się zasadniczo 

liczba wiernych. W roku 1921 parafia 

wilkowska liczyła 7 tys. katolików, a w 

1927 już tylko 5,980, a parafia Zagłoba – 

4,289. Ale po 1927 r. liczba wiernych w 

parafii wilkowskiej systematycznie wzra-

stała: w 1930 liczyła 6426 dusz (Zagłoba – 

4,502), w 1931 – 6511. 

Ten wyjątkowy okres aktywności 

ks. Skwary dobrze oświetlają dwa teksty 

umieszczone w „WDL”. Pierwszy to: Wi-

zyta pasterska J.E. Biskupa Sufragana 

lubelskiego ks. A. Jełowickiego w czerwcu 

1926 („WDL” nr 2 – 1927, s. 47-49): „[…] 

Po strasznej drodze, po błocie okropnem 

dojeżdża się do Polanówki [od strony Ka-

zimierza Dolnego], gdzie ks. Biskup zwie-

dza kaplicę w stylu empire postawioną na 

cmentarzu, potem ingres w Wilkowie. 

Kościół okolony ładnym murem z bramą 

oryginalną, świeżo otrzymał wewnątrz 

polichromię. Polichromia ta bardzo ja-

skrawa, co z czasem ściemnieje, ma cały 

szereg źle rysowanych obrazów i wśród 

kolorowego sufitu jeden obraz tylko w 

szarych tonach nie miły i nieestetyczny 

kontrast wytwarza, tego wszystkiego czas 

nie poprawi. Czy nie ładniej, nie schludniej 

wygląda kościół malowany bez pretensji 

na perłowo lub jasno-żółto, na tem tle 

umieścić artystyczne stacje Viae Crucis, 

tańsze od polichromii, a więc pobudzające 

wiernych do pobożności. Ładna chrzciel-

nica murowana zwraca uwagę. 

 W Szczekarkowie, gdzie prowa-

dzone są na wielką skalę szkółki róż i 

plantacje truskawek, w gościnnym domu p. 

Kleniewskich ks. Biskup odpoczywa po-

czem udaje się do Zagłoby. Nowa to para-
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fia, wybudowano już piękną plebanię, 

naprzeciwko przygotowano plac pod ko-

ściół, a tymczasem urządzono kaplicę w 

drewnianej szopie. Na przyjazd Biskupa 

ołtarze i obrazy ubrano w wieńce róż z 

papieru i podczas celebry przewrócona 

świeca zapaliła wianki, płomień buchnął aż 

pod belki i byłaby się szopa spaliła, a przy 

uciekaniu z powodu ścisku mogłyby być 

wypadki, gdyby nie przytomność ceremo-

niarza, który złapał dzbanek z wodą, 

wskoczył na ołtarz i chlusnąwszy wodą 

zgasił już palącą się belkę. Ks. Biskup 

zachęcał parafian, aby jak najprędzej wy-

budowali kościół. 

 W Niedźwiadzie Wielkiej miej-

scowa szkoła wita ks. Biskupa wierszami i 

śpiewem, poczem przyjeżdża do Piotrawi-

na nad Wisłą, jest to miejsce cudu św. 

Stanisława. […]” 

Warto dodać, że bp Fulman pre-

cyzyjnie określił zasady skromnego przyj-

mowania wizytujących biskupów publiku-

jąc w „WDL” (nr 3 – 1921, s. 71-72) in-

struktażowy tekst Przyjęcie Biskupa – 

Wizytatora.  

Drugi artykuł ks. S. Kamieńskie-

go Parafia Wilków („WDL” nr 1 – 1927, s. 

30-32) tak charakteryzuje Powiśle i dzia-

łalność ks. Skwary: „[…] Parafia wilkow-

ska składająca się ze wsi Wilków, Dobre, 

Kłodnica, Podgórze, Rogów, Szczekar-

ków, Urządków i Zastów tych samych, 

które wylicza Długosz, jest dziś bardzo 

zamożna i bardzo ofiarna: proboszcz obec-

nie w Wilkowie ma lepsze utrzymanie, niż 

w sąsiednich parafiach z powodu ulepszo-

nego sposobu uprawy ziemi i prowadzenia 

gospodarstwa racjonalnie. Przytem lud 

parafii Wilków zachował dawną tradycję 

ludową, a szczególnie pobożność. Za-

wdzięczając tej pobożności, ostatni pro-

boszczowie bardzo dużo zrobili pod 

względem materialnym w kościele. Zbu-

dowany został ołtarz wielki z kamienia 

ciosowego, ułożona została posadzka tera-

kotowa, ostatnio zbudowano dzwonnicę 

oryginalnego stylu oraz wewnątrz kościół 

bogato pomalowany. Wprawdzie z powo-

du utworzenia parafii Zagłoba, parafia 

wilkowska się zmniejszyła, lecz oddziele-

nie kilku folwarków zupełnie nie podcięło 

egzystencji parafii wilkowskiej, główny 

ośrodek nie został naruszony. […]” 

 Ks. Skwara wyprzedzał praktycz-

nie we wszystkim wskazówki ordynariusza 

zawarte w artykule bpa Fulmana Wezwanie 

do akcji społecznej („WDL” nr 1 – 1929, s. 

5-7), jak zakładanie parafialnych kas po-

życzkowo-oszczędnościowych, samoorga-

nizowanie lokalnych społeczności, walkę z 

plagami społecznymi, np. pijaństwem. Bp 

Fulman gorąco namawiał księży do pracy z 

parafianami, aktywizacji wiernych. Zachę-

cał do organizowania jasełek, procesji na 

Boże Ciało na zewnątrz terenu kościoła (w 

„WDL” nr 5 – 1929, s. 131-133, jest na ten 

temat artykuł bpa Fulmana Boże Ciało 

datowany na 3 maja. Uzupełnieniem był 

artykuł Biskupa Straż Ogniowa w proce-

sjach i kościele z 13 czerwca 1929 r. opu-

blikowany w „WDL” nr 6 – 1929, s. 161-

162). Dobrą ilustracja tych wskazówek jest 

zdjęcie z około 1925-26 r. (ze zbiorów 

pani Kwiryny Głodkowskiej) przedstawia-

jące ołtarz w Wilkowie przygotowany 

przez strażaków na Boże Ciało. Przy ołta-

rzu siedzą: ks. Skwara z wikariuszem Sta-

nisławem Grzebalskim i – po przeciwnej 

stronie – Witold Kleniewski. 

Osobnym, trudnym problemem 

było zabezpieczenie finansowe parafii, 

dbałość o wikariuszy i organistów (bp. 

Fulman zorganizował ich w osobne stowa-

rzyszenie), ale i budowa niezbędnych in-

stytucji, jak np. Gimnazjum Biskupiego w 

Lublinie. Ks. Skwara na budowę Gimna-

zjum ze składek parafian przeznaczył do 1 

listopada 1927 r. 7,554 zł (parafia Zagłoba 

zebrała 11,074 zł). Była to na ówczesne 

czasy bardzo duża suma. W 1928 r. ks. 

Skwara przekazał kolejną kwotę – 400 zł, a 

od 1 maja 1929 r. aż do odwołania całą 

swoją pensję. 

W „WDL” z lat 20-tych znajdu-

jemy wiele artykułów na temat podstaw 

finansowych parafii i diecezji. O dodatko-

wych źródłach dochodu z zakładanych 

sadów i pasiek pisał ks. Wojciech Bojar-

czuk (Sadownictwo, „WDL” nr 3 -1928, 

wcześniej na ten temat pisał w „Głosie 

Kapłańskim”). Co ciekawe, ks. Bojarczuk 

był wikariuszem parafii wilkowskiej w 

latach 1904-09 (pisaliśmy o nim w „Powi-

ślu Lubelskim” nr 4(39) z 2010 r., s. 10) i 

zapewne tu właśnie nauczył się doceniać 

uprawę drzewek owocowych. Teksty ks. 

Bojarczuka były próbą odpowiedzi na 

pytanie, które sam zawarł w jednym z 

artykułów w „WDL”: Co może przyczynić 

się do usunięcia proletariatu wśród du-

chowieństwa. Ks. Skwara był udziałowcem 

założonej w 1921 r. spółdzielni Związku 

Kapłańskiego „Unitas” dbającego o zabez-

pieczenie bytu kapłanów emerytów. Był 

też członkiem Związku Misyjnego Kleru. 

Ale przede wszystkim ks. Skwara 

zajmował się ewangelizacją mieszkańców 

Powiśla. W lutym 1920 r. założył w parafii 

Wilków Apostolstwo Modlitwy. Działały 

już kółka różańcowe. Sam uczestniczył w 

organizowanych przez bpa Fulmana w 

seminarium lubelskim rekolekcjach dla 

kapłanów: 28 lipca 1919 r., 9-12 lipca 

1923 r., 2 lipca 1928 r. W 1929 r. uzyskał 

stopień doktora prawa kanonicznego. 

Ks. Skwara był ceniony przez ko-

legów. W 1928 r. przemawiał nad grobem 

ks. Bolesława Boratyńskiego (ur. 1897), 

dawnego wikariusza w Wilkowie. Został 

pochowany na cmentarzu w Kazimierzu 

Dolnym. Jego stryjem był ks. Hipolit Bora-

tyński (1877-1951), słynny proboszcz 

parafii kazimierskiej – na urząd wprowa-

dził go 2 lutego 1909 r. właśnie ks. Skwa-

ra, wówczas dziekan nowoaleksandyjski. 

Na pogrzebie ks. Skwara był drugim 

przemawiającym księdzem, mówił „o roli 

księdza niegdyś a dzisiaj i jednocześnie 

dziękował obecnym za serce okazane”. 

Uroczystość odnotowały „WDL”. 

 W czasie probostwa ks. Skwary w 

Wilkowie pomagało mu 3 wikariuszy. Od 

1918 r. był nim ks. Józef Gładysz (ur. 2 

lutego 1892 r., wyświęcony w roku 1915, 

we wrześniu 1925 r. został pierwszym 

proboszczem parafii Trzęsiny koło Szcze-

brzeszyna, założył tam „straż ogniową”, 

był też prezesem Zarządu straży w Czar-

nymstoku). Po ks. Józefie Gładyszu wika-

riuszem wilkowskim  był od 1925 do 1928 

r. ks. Stanisław Grzebalski (ur. 28 sierpnia 

1897 r., wyświęcony w 1925 r. Ks. Grze-

balski był w latach 1945-50 proboszczem 

parafii Zagłoba). Po ks. Grzebalski wika-

riuszem został do roku 1930 ks. Antoni 

Jaworski (ur. 25 maja1900 r., wyświęcony 

w 1924 r., zm. 7 września 1956 r.). Dnia 1 

lipca 1930 r. ks. Jaworski został mianowa-

ny administratorem w Gdeszynie. Jego 

staraniem odremontowano budynki gospo-

darcze, wymurowano dzwonnicę. W czasie 

wojny był kapelanem rejonu Krzeszow-

skiego AK. W 1946 r. został administrato-

rem parafii Zemborzyce. Naprawił wieżę 

kościoła, odmalował wewnątrz kościół, 

ogrodził siatką drucianą cmentarz. Na 

pomniku nagrobnym w Zemborzycach 

parafianie umieścili napis: „Odnowiciel 

parafii św. Marcina w Zemborzycach”. 

Choć nie miał wikariusza, kościół był 

bardzo zadbany. Ks. Jaworski zgromadził 

w nim wiele pamiątek historycznych, 

przedmiotów artystycznych i muzealnych. 

Te trzy przykłady najbliższych współpra-

cowników ks. Skwary pokazują także krąg 

i charakter jego oddziaływania. 

28 stycznia 1930 roku zmarł pro-

boszcz parafii Zakrzówek ks. Władysław 

Jan Frankowski (ur. 1855 r.). W latach 

1904-1929 był proboszczem parafii Pio-

trawin, a rok przed śmiercią został przenie-

siony do Zakrzówka. W latach 1918-19, w 

trakcie podziału na nowe dekanaty, był II 

wicedziekanem dekanatu puławskiego z 

jurysdykcją na Piotrawin, Opole, Karczmi-

ska, Kluczkowice, Wilków, Józefów, Ry-

bitwy i Prawno. To właśnie do Zakrzówka 

zimą 1930 r. bp. Fulman skierował ks. dr 
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Jana Skwarę. Do Wilkowa na zastępstwo 

przysłano wikariusza (od roku 1926) kate-

dry lubelskiej księdza Józefa Mazurka. Po 

kilku miesiącach, 4 lipca 1930 roku, objął 

naszą parafię. Dostał nowego wikariusza 

księdza Pawła Ziębę (ur. 13 stycznia 1902 

r., wyświęcony w 1929 r.) i zatrudnił no-

wego organistę Antoniego Szubartowskie-

go (za księdza Jana Skwary był Julian 

Szwajgier). O księdzu Józefie Mazurku 

pisaliśmy w „Powiślu Lubelskim” nr 2(37) 

z kwietnia 2010 roku. Biskup Marian Ful-

man wizytował nowego wilkowskiego 

proboszcza 20 maja 1934 roku. 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

– Przywrócić pamięć – 

Dr Aleksander  Ossendowski – cichy bohater lat okupacji 
 

 
Aleksander-senior (ojciec Aleksandra) i starszy 

brat Marcin (ojciec Ferdynanda Antoniego) ze 

swoimi rodzicami – zdjęcie udostępnił Krzysztof 

Lechicki, wnuk Ferdynanda Antoniego Ossen-

dowskiego 
 

O doktorze  Ossendowskim 

pierwszy raz przeczytałem w latach sześć-

dziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to w 

bibliotece zakładowej NZPOW w Zagłobie 

(prowadzonej przez panią Pilichowską) po 

wielu miesiącach wyczekiwania w zapisa-

nej kolejce chętnych, udało mi się wreszcie 

wypożyczyć jedyny dostępny egzemplarz 

książki o partyzantach z BCh . Tytuł tego 

ówczesnego bestselleru na lokalnym rynku 

czytelniczym brzmiał: Maszerują Chłop-

skie Bataliony autorstwa  Stefana Rodaka 

„Roli”, komendanta obwodu puławskiego 

BCh. Zanim przeczytałem ten „zagłobski 

biały kruk” już wcześniej wiedziałem, o 

czym ta książka jest i dlaczego jest tak 

wielu chętnych na jej wypożyczenie. Opi-

sywane zdarzenia, które miały miejsce 

także w moich rodzinnych stronach stały 

się powodem tej niebywałej fascynacji 

czytelniczej. Fakt, że w niektórych zdarze-

niach brały osoby z Powiśla, mniej znane 

mi jako młodemu chłopcu, ale bardziej 

znane mojemu ojcu Władysławowi, człon-

kowi placówki BCh w Kłodnicy, jeszcze 

bardziej podsycał moją młodzieńczą cie-

kawość poznania tych zdarzeń i osób. Po 

wielu latach nazwisko doktora Ossendow-

skiego przypomniała mi niedawno moja 

mama przy okazji wspomnień o swojej 

okupacyjnej pracy w zagłobskim zakła-

dzie, wymieniając zapamiętane nazwiska 

ludzi wysiedlonych z Poznańskiego, którzy 

także w tym czasie pracowali w Zagłobie. 

Tak więc już w epoce internetu postanowi-

łem dowiedzieć się czegoś więcej o dokto-

rze, którego wojna rzuciła w nasze strony 

lubelskiego Powiśla. Niestety, w internecie 

znalazłem bardzo mało. Dopiero dzięki 

pomocy wielu osobom udało mi się zebrać 

najważniejsze informacje o Doktorze 

Aleksandrze Ossendowskim i pragnę po-

dzielić się nimi z czytelnikami „Powiśla 

Lubelskiego”, aby przywrócić o Nim pa-

mięć. 

Aleksander Ossendowski urodził 

się 11 kwietnia 1900 roku w Petersburgu. 

Rodzina Ossendowskich mieszkała w 

Lucynie, w dawnym powiecie Inflant pol-

skich, później guberni witebskiej. Dzisiaj 

częściowo odpowiada mu terytorialnie 

okręg lucyński na Łotwie. W wydawnic-

twie Materiały do biografii, genealogii i 

heraldyki polskiej, Paryż 1964 r., pod re-

dakcją Szymona Konarskiego, czytamy: 

„Ossendowscy herbu Lis, piszą się z Nur-

ków. Dom starożytny w Koronie Polskiej, 

z którego za Władysława IV (1595-1648) 

Kasper Ossendowski w 1636 roku w Inf-

lantach nabył posesję, którego Kaspra 

prawnuk Imość Pan Ludwik Ossendowski 

z synami Felicjanem, Józefem i Wincen-

tym oraz synowcem Benedyktem  utrzy-

muje posesję Chomelmujży” (Humelmujża 

w pow. lucyńskim – przyp. WM). 

Był drugim dzieckiem Aleksandra 

i Jadwigi z domu Mackiewicz. Po ukoń-

czeniu gimnazjum w Carskim Siole w 

1917 r. wstąpił do Akademii Medycznej w 

Petersburgu. Będąc studentem brał udział 

przez dwa lata w walce przeciw tyfusowi 

w Moskwie i Smoleńsku. Po przerwie w 

studiach spowodowanej wojną polsko-

bolszewicką i powrocie z rodzicami do 

Polski, na początku lat 20. został studen-

tem Wydziału Prawa Uniwersytetu War-

szawskiego. Jednak po dwu latach studiów 

prawniczych zrezygnował z nich i prze-

niósł się na medycynę do Poznania. Za-

pewne wynikało to z faktu, że pochodził ze 

znanej i zacnej rodziny lekarskiej. Starszy 

brat jego ojca, Marcin Ossendowski był 

lekarzem medycyny w Petersburgu (to 

ojciec Ferdynanda Antoniego Ossendow-

skiego, znanego i sławnego przed II wojną 

światową pisarza i podróżnika). Młodszy 

brat Władysław był lekarzem wenerolo-

giem. Ojciec Aleksander-senior studiował 

na wydziale nauk przyrodniczych w Pe-

tersburskim Uniwersytecie i w Wojskowej 

Akademii Medycznej w Petersburgu, którą 

to ukończył ze złotym medalem za roz-

prawę o nowych metodach leczenia gruźli-

cy. Następnie został ordynatorem kliniki 

chorób wewnętrznych. Przez długie lata 

był lekarzem powiatu petersburskiego i 

cieszył się wielkim uznaniem wśród licz-

nych pacjentów. Zmarł w Gnieźnie w 1927 

r., gdy jego syn Aleksander-junior był już 

wtedy studentem medycyny na Uniwersy-

tecie Poznańskim, którą ukończył w 1931 

r. Po odbyciu rocznej praktyki w 1932 r. 

został mianowany młodszym, a potem 

starszym asystentem kliniki Neurologicz-

no-Psychiatrycznej Uniwersytetu Stefana 

Batorego w Wilnie u profesora neurologii i 

psychiatrii Maksymiliana Rose, gdzie 

specjalizował się w dziedzinie chorób 

psychiatrycznych. 

Od 1936 do 1938 r. Aleksander-

junior zajmował stanowisko ordynatora 

Szpitala Psychiatrycznego w Chełmie 

Lubelskim. W 1938 r. został starszym 

ordynatorem Szpitala i sanatorium dla 

nerwowo chorych w Kościanie koło Po-

znania. W obliczu narastającego zagroże-

nia wojennego wcześniej wysłał swoją 

żonę Mirosławę (z domu Milewska) będą-

cą w ciąży, na Lubelszczyznę do państwa 

Kleniewskich, z którymi był zaprzyjaźnio-

ny od chełmskich czasów, a sam jeszcze 

sprawował opiekę nad swymi podopiecz-

nymi aż do wybuchu wojny. W sierpniu 

1939 r. znaczna część chorych wypisała się 

do domów. Zmniejszyło to liczbę pacjen-

tów z ok. 750 do ok. 200 i zmobilizowano 

część personelu medycznego. We wrześniu 

1939 r. przyjechał do Zagłoby w powiecie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflanty_polskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflanty_polskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia_witebska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_lucy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa
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puławskim, gdzie Kleniewscy zatrudnili go 

jako lekarza zakładowego w tutejszych 

zakładach przetwórstwa owocowo-

warzywnego i zamieszkał w drewnianych 

barakach przygotowanych wcześniej przez 

Marię Kleniewską dla wysiedleńców z 

Poznańskiego. 1 listopada 1939 r. państwu 

Ossendowskim urodziła się w Lublinie 

córka, której nadano imię Aleksandra Kry-

styna, zaś 7 stycznia 1943 r. w Zagłobie 

urodził się syn, któremu nadano imiona 

Krzysztof Jerzy Aleksander Maria. 
 

 
Przed wejściem do szpitala w Abramowicach, Aleksander Ossendowski trzyma za rękę córkę a Krzysztof Jerzy Ossendowski stoi obok mamy  

 

 
Aleksander Ossendowski w swoim mieszkaniu w Kłodzku 
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Abramowice, Aleksander Ossendowski (pierwszy z prawej) siedzi obok żony Mirosławy z Milewskich, 

 na balustradzie (pierwszy z lewej) siedzi zastępca Ossendowskiego dr Tracewski 
 

W swoich życiorysach pisanych 

po wojnie dla potrzeb administracji pań-

stwowej doktor Aleksander Ossendowski 

nic nie wspomina o pracy Zagłobie. Pisze 

jedynie, że w czasie wojny po wysiedleniu 

z Poznańskiego zamieszkał w powiecie 

puławskim pracując jako lekarz. Powód 

pominięcia tego zagłobskiego okresu sta-

nie się bardziej zrozumiałym, gdy przyto-

czę fragmenty wydanych już po wojnie 

kilku pozycji książkowych, opisujących 

działania partyzanckie na Lubelszczyźnie. 

Niech więc przemówią bezpośredni świad-

kowie tamtych lat i zdarzeń. 

Na początek najobszerniejsza 

książka opisująca dzieje podziemnego 

ruchu ludowego w powiecie puławskim 

Maszerują chłopskie Bataliony (442 stron, 

wydawnictwo LSW, 1960 r.). Jej autor, 

Stefan Rodak „Rola” czterokrotnie wspo-

mina o pomocy, jakiej udzielał doktor 

Ossendowski oddziałom partyzanckim, a 

zwłaszcza rannym partyzantom. Na s. 92: 

„Jan Łukasik „Stalowy” z Rogowa, szef 

łączności komendy BCh obwodu puław-

skiego […] w jednej z akcji bojowych w 

Kazimierzu został ranny w nogę. Dzięki 

staraniom doktora Ossendowskiego wrócił 

po kilku tygodniach do zdrowia.” Na s. 

268: „W 1943 r. zorganizowano trzydnio-

wy kurs sanitarny, na którym wykładał dr 

Aleksander Ossendowski z Zagłoby. Wzię-

ły w nim udział wszystkie członkinie LZK 

[Ludowy Związek Kobiet – przyp. WM] z 

terenu gmin Kamień i Szczekarków.” Na s. 

286, 287 autor przytacza fragmenty pa-

miętnika członkini LZK z Braciejowic, 

Marii Kręciszowej (Łopatkowej) ps. 

„Zbożna” (powojenna polska działaczka 

społeczna, pisarka i pedagog, poseł na 

Sejm PRL VI i VII kadencji, senator III 

kadencji – przyp. WM): „30 czerwiec. 

Dziś w nocy był doktor Ossendowski. Z 

nogami „Stalowego” nic poważnego. Kule 

cudem nie zniszczyły kości. Odważny 

człowiek z tego doktora. W dzień leczy 

Niemców, a w nocy partyzantów […]”. 

Trzeba tu zaznaczyć, że w czasie okupacji 

zakład w Zagłobie będący własnością 

rodziny Kleniewskich przejęli Niemcy, 

nazwali go  „Konservenfabrik Zagloba” i 

produkowali w nim głównie konserwy 

warzywno-mięsne. S .309: „Na Powiślu 

nie było kłopotów ze znalezieniem miejsca 

dla rannych. Jan Łukasik „Stalowy” leczył 

się w Braciejowicach u Pastwiny, Stefan 

Lalak ”Zefir”- w Grabowcu u Dzierżaka 

[Stanisława – przyp. WM], Władysław 

Mizak „Skała” – w Kępie Choteckiej u 

Fałka. Do ich domów na każde wezwanie 

przybywał doktor Aleksander Ossendow-

ski z Zagłoby i udzielał rannym pomocy 

[…]”. 

Przedruk wspomnień Marii Krę-

cisz-Łopatkowej ukazał się także w prawie 

600-stronicowych wspomnieniach Twier-

dzą nam będzie każdy próg (LSW, 1987 r.) 

w opracowaniu Marii Jędrzejec o udziale 

kobiet ruchu ludowego w walce z hitle-

rowskim okupantem. 

Stefan Rodak „Rola” nie zapomi-

na o zasługach doktora Ossendowskiego w 

wydanej 12 lat później historii walk żołnie-

rzy BCh zatytułowanej Marszem podziem-

nym. Na s. 151 i 152 przy opisie potyczki 

zbrojnej z Niemcami w Rogowie z udzia-

łem Władysław Mizaka „Skały” (pocho-

dził z Puław, ożenił się w Rogowie u Wą-

salów – przyp. WM) Rodak pisał: „We-

zwano doktora Ossendowskiego z Zagłoby 

i doktora Krajewskiego z Karczmisk. Le-

karze obejrzeli ranę „Skały” i orzekli, że 

postrzał jest poważny. Obaj ranni [„Skała” 

i „Zawieja” – Władysław Wąsala z Rogo-

wa – przyp. WM] otrzymali zastrzyki, 

opatrunki i lekarstwa. Lekarze odmówili 

przyjęcia honorarium oświadczając, że 
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leczenie partyzantów należy do ich obo-

wiązków. Z głębokim wrażeniem wspomi-

nają nadal patriotyczną postawę obydwóch 

wspomnianych lekarzy, którzy z wielkim 

poświęceniem udzielali pomocy lekarskiej 

rannym i chorym. Właśnie dzięki pomocy i 

opiece doktora Ossendowskiego i sanita-

riusza Jana Śmiecha z Wólki Polanowskiej 

„Skała” wrócił szybko do zdrowia”. S. 

316: „LZK zorganizował wiele tajnych 

kursów sanitarnych. Kursy prowadzili 

wyspecjalizowani lekarze społecznicy, jak 

dr Feliks Skubiszewski [pracował w Puła-

wach, późniejszy profesor chirurg i pierw-

szy dziekan wydziału Lekarskiego UMCS 

w latach 1945-1946 oraz pierwszy rektor 

lubelskiej Akademii Medycznej 1950-54, 

obecny patron lubelskiego Uniwersytetu 

Medycznego – przyp. WM], dr Aleksander 

Ossendowski z Zagłoby i inni… Poza 

wymienionymi  już doktorami  Al. Ossen-

dowskim i F. Skubiszewskim, współpra-

cowali ofiarnie z LZK I BCh: dr Birula-

Białynicki z Kurowa, dr Olga Pakowska z 

Puław, dr Józef Wojtczak z Nałęczowa, dr 

Józef Tumułka z Żyrzyna, dr Tymosławski 

z Baranowa, Mazurek z Końskowoli (fel-

czer) i dr H. Rukasz z Kurowa.” 
 

 
Aleksander Ossendowski w Zagłobie w latach 

okupacji 
 

I wydawałoby się, że pomoc ze 

strony doktora Ossendowskiego skierowa-

na była głównie do partyzantów Batalio-

nów Chłopskich. Ale oto w 1982 r. ukazu-

je się pamiętnik partyzancki Gorące dni 

(wydawnictwo MON)  autorstwa Gustawa 

Alefa-Bolkowiaka, działacza PPR i party-

zanta GL i AL. Na stronie 182 czytamy: 

„W Bielsku [koło Opola Lubelskiego] 

przyjęto nas bardzo serdecznie. Towarzy-

sze przyrzekli ulokować rannych u człon-

ków partii i sympatyków. Mieliśmy tylko 

wątpliwości, czy lekarz z Zagłoby zechce 

pojechać do lasu. Postanowiono go spro-

wadzić do Bielska [od Zagłoby ok.7 km – 

przyp. WM], a stamtąd jeżeli się nie zgo-

dzi dobrowolnie to pod eskortą sprowadzić 

do oddziału.” Str.185: „Lekarz zrozumiał, 

że znajduje się nie wśród bandytów, ale 

wśród partyzantów. Roześmiał się i przy-

stąpił z całą skrupulatnością do badania 

naszych rannych. Nałożył opatrunki lżej 

rannym i wykonał szereg dość skompliko-

wanych zabiegów czterem ciężej rannym. 

Dopiero wieczorem zmachany lekarz wy-

sapał: – No, nareszcie skończyłem. Ale to 

nie koniec. Opatrunki trzeba zmieniać, a 

wasze zaopatrzenie sanitarne jest jak widać 

marne, postaram się uzupełnić – uśmiech-

nął się do nas porozumiewawczo. Podzię-

kowaliśmy serdecznie za trud i przeprosili-

śmy za porwanie. Doktor Ossendowski 

śmiał się razem z nami ze swojej przygo-

dy. Posiłek zjedliśmy w przyjacielskiej 

atmosferze. Podczas rozmowy okazało się, 

że doktor Ossendowski jest członkiem AK. 

Przyrzekł nam pomoc i dalszą opiekę nad 

rannymi. Słowa dotrzymał. Pozyskaliśmy 

w nim szczerego przyjaciela i troskliwego 

opiekuna naszych rannych i chorych. Nie 

żałował też własnych materiałów opatrun-

kowych i lekarstw. Do dziś z wdzięczno-

ścią wspominam doktora, szczerego patrio-

tę, człowieka o złotym sercu.” S. 232: „Do 

majątku w Łaziskach pod Opolem Lub., 

który był naszą bazą zaopatrzeniową, hitle-

rowcy skierowali na odpoczynek żołnierzy 

z Wehrmachtu. Postanowiliśmy więc zor-

ganizować nalot na majątek. Niestety, w 

tym czasie odnowiły się moje rany na 

nogach. Nieoceniony dr Ossendowski 

nałożył mi opatrunki i kazał na tydzień 

położyć się do łóżka.” 

W 1968 r. nakładem Zakładu Hi-

storii Ruchu Ludowego przy NK ZSL 

ukazały się wspomnienia zatytułowane 

Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji 

w opracowaniu Tadeusza Kisielewskiego i 

Jana Nowaka. Swoje wspomnienia z dzia-

łalności konspiracyjnej na terenie Powiśla 

opisał Mieczysław Kufel z Lubomirki ps. 

„Oracz”, współtwórca ROCH i BCh w 

ówczesnych gminach Szczekarków i Ka-

mień. On także dwukrotnie wymienia 

nazwisko doktora Ossendowskiego. Raz 

przy okazji pracy konspiracyjnej LZK na s. 

294: „Szkolenie sanitarne odbyło się dwu-

krotnie w Zakrzowie. Na jednym tygo-

dniowym kursie wykładał lekarz, dr 

Ossendowski z Zagłoby”. Drugi raz opisu-

jąc działania oddziałów BCh i AK prze-

ciwko konfidentom i pospolitym przestęp-

stwom na podstawie decyzji Kierownictwa 

Walki Cywilnej przy Delegaturze Polskie-

go Rządu, s. 306: „W czasie okupacji na 

Powiślu zdarzało się kilka wypadków 

złodziejstwa. Napadu rabunkowego na 

lekarza Ossendowskiego w Zagłobie do-

konała jedna z tajnych organizacji. Zabra-

no mu przyrządy lekarskie, lekarstwa i 

odzież. Nasi ludzie z oddziału bojowego 

BCh znaleźli sprawców rabunku, zabrali 

im skradzione rzeczy i zwrócili właścicie-

lowi.” 

Nazwisko doktora Ossendowskie-

go przypomina trzykrotnie na stronach 

Partyzanckie twierdze (LSW, 1974 r.) 

historiografia pod redakcją Władysława 

Gołąbka „Boryny”, traktująca o ludziach 

ruchu ludowego w latach wojny i okupacji 

na terenie Polski. Na str. 328 autor za-

mieszcza opis potyczki „Skały” i „Zawiei” 

z oddziałem niemieckiej ekspedycji w 

Rogowie, powołując się na wcześniej przy-

toczone wspomnienia Stefana Rodaka 

„Roli”. S. 329/330: „Z Zielonym Krzyżem 

współpracowało wielu lekarzy, zwłaszcza 

w zakresie szkolenia sanitarnego, jak i 

udzielania pomocy chorym i rannym par-

tyzantom. Poza wymienionymi już dokto-

rami, Aleksandrem Ossendowskim i Felik-

sem Skubiszewskim współpracowali ofiar-

nie z LZK i BCh  inni.” 

Należy podkreślić, że w powiecie 

puławskim Bataliony Chłopskie były 

szczególnie zaangażowane w akcję scale-

niową z oddziałami AK, czego efektem 

było scalenie niektórych plutonów party-

zanckich BCh z AK na terenie Powiśla i 

środkowej części powiatu puławskiego w 

kwietniu 1944 r. Wprawdzie umowa scale-

niowa została zerwana przez BCh na po-

czątku lipca tego samego roku, ale współ-

praca z AK przyniosła pozytywne skutki w 

czasie wspólnych bitew i potyczek z oku-

pantem. Najlepszym przykładem jest naj-

słynniejsza akcja zatopienia 31 maja 1944 

r. niemieckiego statku „Tannenberg” na 

Wiśle między Zastowem a Machowem. 

Brał w niej udział oddział BCh „Drzazgi” 

Jana Jabłońskiego i oddział AK „Argili” 

Bolesława Frańczaka. 

Z zagłobskiego okresu warto jesz-

cze odnotować fakt pomocy, jakiej udzielał 

doktor Ossendowski wraz z kilkoma in-

nymi mieszkańcami okolicznych miejsco-

wości (m.in. Zastowa, Zagłoby i Braciejo-

wic) ukrywającemu się kilkunastoletnie-

mu, osieroconemu  chłopcu pochodzenia 

żydowskiego (był synem lekarza – majora 

rez. WP, zamordowanego w Charkowie, 

przeżył wojnę i został lekarzem, aby także 

pomagać innym). 
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Po wkroczeniu na teren lubelskie-

go Powiśla pod koniec lipca oddziałów 

Armii Radzieckiej, doktor Ossendowski 

czyni starania o przeniesienie się do Lubli-

na. W październiku 1944 r. zostaje miano-

wany kierownikiem i zastępcą profesora 

Kliniki Psychiatrycznej UMCS i Państwo-

wego Szpitala dla nerwowo i psychicznie 

chorych w podlubelskich Abramowicach. 

Za zorganizowanie od podstaw kliniki i 

szpitala został w 1946 r. odznaczony Zło-

tym Krzyżem Zasługi. Stanowisko w Kli-

nice sprawuje przez 4 lata, zaś stanowisko 

dyrektora Szpitala do września 1952 r. W 

międzyczasie w kwietniu 1948 r. zostaje 

mianowany przez Ministerstwo Zdrowia  

kierownikiem filii Państwowego Instytutu 

Higieny Psychicznej w Lublinie, którą to 

filię zorganizował, a po jej przekształceniu 

w Centralną Wojewódzką Poradnię Zdro-

wia Psychicznego w Lublinie zostaje jej 

dyrektorem i prowadzi ją do 1 marca 1952 

r. Od stycznia 1948 r. do 31 sierpnia 1951 

r. prowadzi wykłady z psychopatologii na 

Wydziale Filozofii KUL. W okresie pracy 

w Lublinie został wybrany członkiem 

zarządu lubelskiej Okręgowej Izby Lekar-

skiej (kadencja 9 październik 1947 – 26 

sierpień 1950 r.). 

Dnia 1 września 1952 r. obejmuje 

stanowisko Dyrektora Państwowego Szpi-

tala dla nerwowo i psychicznie chorych w 

Gorzowie Wielkopolskim oraz kierownika 

oddziału Wojewódzkiej Poradni Zdrowia 

Psychicznego w Gorzowie. Stanowiska te 

sprawował do końca sierpnia 1954 r. Od 1 

września 1954 r. do 31 sierpnia 1958 r. był 

ordynatorem oddziału neurologiczno-

psychiatrycznego Szpitala Zespolonego w 

Kłodzku (woj. wrocławskie). Od 1957 r. 

prowadził wykłady z seksuologii w Aka-

demii Medycznej w Lublinie (1 raz w 

miesiącu). Z dniem 1 października 1958 r. 

otrzymał nominację na Dyrektora Pań-

stwowego Sanatorium Neuro-Psychiatrii 

Dziecięcej w Żarach k/Żagania. Po 3 mie-

sięcznej delegacji powrócił do Kłodzka  i 

został ponownie ordynatorem oddziału 

neurologiczno-psychiatrycznego w kłodz-

kim szpitalu, w którym pracował aż do 

śmierci. Zmarł 20 kwietnia 1962 r. i został 

pochowany na cmentarzu w Kłodzku. 

 

 
Mieszkanie Ossendowskich w Kłodzku, siedzą: 

Aleksander Ossendowski i jego przyjaciel Łu-

bieński. Z tyłu Krzysztof Jerzy Ossendowski syn 

Aleksandra 
 

Czy ten artykuł jest wystarczają-

cym, aby uczcić pamięć doktora Aleksan-

dra Ossendowskiego? A może naszą spo-

łeczność lokalną będzie stać na więcej? 

Możemy być dumni, że w okresie kilku lat 

okupacji niemieckiej nasza powiślańska 

ziemia dała schronienie wielu wysiedleń-

com z Poznańskiego, w tym doktorowi 

Ossendowskiemu i jego rodzinie. To tu, w 

otoczeniu naszych rodziców i dziadków, 

postać doktora była jedną z najjaśniejszych 

w tamtych mrocznych czasach. Powinni-

śmy podziękować doktorowi Aleksandro-

wi Ossendowskiemu za to, że ukazał na-

szym rodzicom i dziadkom, jak nawet w 

tak dramatycznych czasach, można godnie 

i szlachetnie żyć i pracować, nie zapomi-

nając o innych, którzy potrzebują pomocy. 

Wdzięczność nasza jest tym większa, że za 

taką pomoc, jaką udzielał doktor Ossen-

dowski, w tamtym czasie, od panów tam-

tych czasów mógł się spodziewać jedynie 

podziękowania w postaci wywiezienia do 

obozu koncentracyjnego, a nawet wyroku 

śmierci. Ale widocznie dla doktora Alek-

sandra Ossendowskiego liczyły się inne 

nieprzemijające wartości i potrafił wierzyć 

w innego Pana, skoro narażając nie tylko 

swoje życie, ale także życie swojej najbliż-

szej rodziny, udzielał pomocy innym bliź-

nim, nie patrząc na ich pochodzenie, naro-

dowość czy ich poglądy społeczne i poli-

tyczne. „Powiśle Lubelskie” z niniejszym 

artykułem postanowiłem wysłać do Rady 

Miejskiej w Kłodzku, aby przywrócić 

pamięć o cichym bohaterze  i uprzytomnić 

także władzom i społeczności lokalnej 

Kłodzka, że na ich ziemi spoczywają do-

czesne szczątki odważnego i dobrego 

Człowieka, Doktora, który nie tylko leczył, 

ale lecząc walczył. 

 

Władysław Mądzik 
 

Niniejszym składam serdeczne podzięko-

wania wszystkim osobom, które pomogły 

mi w różnych etapach powstawania niniej-

szego artykułu: 1. Dr Annie Łosowskiej – 

Kierownik Archiwum i Muzeum UMCS w 

Lublinie, 2. Witoldowi Stanisławowi Mi-

chałowskiemu z Warszawy, 3. Krzysztofowi 

Lechickiemu z Kędzierzyna-Koźla, 4. Ur-

szuli Nurek z Dzierżysławic k/Głogówka, 5. 

Monice Katarzynie Ossendowskiej z Gło-

gówka – wnuczce pana  doktora,  6. 

Krzysztofowi Jerzemu Ossendowskiemu z 

Wałbrzycha – synowi pana doktora. 

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

Wspomnienie dawnych Świąt 
 

Dziś święta, zarówno Bożego Na-

rodzenia jak i Wielkanocy, nie mają takiej 

atmosfery jak to bywało kiedyś. Teraz 

modne są trendy zapożyczane z innych 

kultur. Przekazywane przez telewizję i 

Internet reklamy tworzą oprawę świą-

teczną, a tak naprawdę mamy komercję. 

Dawniej, późną jesienią po zbiorze 

wszystkich płodów rolnych nastawał okres 

zimy. Pustoszały pola, zagrody, ludzie byli 

bardziej wyciszeni, senni, odpoczywali. To 

przyroda i pora roku decydowała o aktyw-

ności ludzi i zwierząt. Tak jakby wszystko 

zapadało w sen zimowy, odpoczywała 

ziemia zaorana na zimę, drzewa gubiły 

liście zasypiając do wiosny. Słońce tak 

jakby wolniej i później wstawało, zacho-

dząc zaraz po południu.  

Gdy nastawał czas adwentu wszy-

scy oczekując Narodzin Pana czynili swoje 

przygotowania. Gospodarze doglądali 

inwentarza, przygotowywali wina i nalew-

ki, czasami zacierek, aby święta i nadcho-

dzący po nich karnawał był radosny. Go-

spodynie zaczynały wypieki; ciastka, pier-

niczki koniecznie z dziurką, aby można 

było zawiesić na choince. Dzieci robiły 

łańcuchy i przeróżne cudeńka do ozdoby 

świątecznego drzewka. Wszystkie ozdoby 

choinkowe były wykonywane z bibuły i 

słomy. Zawsze była rywalizacja o to, kto 

zrobi najdłuższy łańcuch, najładniejszą 

ozdobę: gwiazdkę czy koszyczek na orze-

chy. Babcia zawsze służyła radą i pomocą, 

było dużo śmiechu i zabawy. Babcia opo-

wiadała o swoim dzieciństwie o zwycza-

jach i zabawach zimowych, które pamięta-

ła z dzieciństwa.    
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W drugiej połowie adwentu za-

czynały się świniobicia. Potem wyrabianie 

kiełbas, marynaty na wędzonki, czuć było 

zbliżające się święta. Kolejno zabierano się 

do krzątaniny związanej z pieczeniem 

chleba i ciast. Palono w piecu chlebowym, 

najpierw pieczenie chleba, potem ciasta. 

Oczywiście najczęściej robiono drożdżowe 

placki, czasami kruche. Na święta ko-

niecznie musiała być strucla makowa, 

sernik, szarlotka. Nie były to ciasta takie 

jak dziś kupowane w sklepie. Najpopular-

niejsze było zawijane ciasto drożdżowe 

nadziewane serem, makiem, jabłkami lub 

powidłami śliwkowymi. Niektóre gospo-

dynie piekły podpłomyki i  buraczaki,  

które były podawane  z mlekiem, najczę-

ściej na kolację. Podpłomyki były to cien-

kie placki zrobione z mąki, sody, mleka 

świeżego (lub zsiadłego mleka) i odrobiny 

cukru, pieczone na trzonie (czyli na pole-

pie pieca bez użycia blachy). Gdy paliło 

się w piecu nie wolno było się kręcić po 

domu. Kategorycznie zabronione było 

otwieranie drzwi i robienie przeciągów 

żeby ciasto nie opadło.  

 W ciągu adwentu rygorystycznie 

przestrzegany był post. Mięso gotowane 

było na niedzielny obiad, najczęściej rosół 

z kury lub kaczki. W ciągu tygodnia jadało 

się kapuśniak, barszcz biały, barszcz z 

ćwikły z gotowanymi ziemniakami, naj-

częściej w mundurkach. Podstawą wyży-

wienia były płody rolne: ziemniaki, kapu-

sta, groch, cebula, i inne oraz swoje mleko, 

masło, sery, jaja.  

 Nikt nie znał innego sposobu 

przechowania żywności jak kiszenie, pa-

steryzowanie w słojach i suszenie szcze-

gólnie owoców. Kiełbasy i mięsa były 

mocno solone lub wędzone potem suszone 

lub zatapiane w słojach zalewanych smal-

cem. Ludzie żyli biednie, ale spokojnie. 

Rozrywkami na wsi były darcie pierza, 

przędzenie wełny na kołowrotku, cięcie 

zniszczonych ubrań, z których to skraw-

ków robiono chodniki na krosnach. Z weł-

ny robiono kilimy, swetry, zapaski (rodzaj 

fartucha), czapki, szaliki nawet chustki 

zwane samodziałem. W ostatnim tygodniu 

adwentu robiono generalne sprzątania 

bardzo często połączone z bieleniem (ma-

lowanie ścian i sufitów wapnem). W do-

mach drewnianych najczęściej była jedna 

duża izba, która pełniła rolę kuchni, pokoju 

i jadalni zarazem. To tam koncentrowało 

się życie rodziny. W niektórych domach 

były jeszcze i mniejsze izby zwane alko-

wami, tam spali rodzice lub dziadkowie. 

Dzieci małe sypiały w kołyskach, starsze 

po kilkoro w łóżkach. Wyposażenie i wiel-

kość domu zależała od zamożności gospo-

darza. Gdy nadchodził dzień wigilii, wszy-

scy członkowie rodziny brali udział w 

przygotowaniach. Milkły spory i waśnie, 

każdy starał się być miły dla drugiego, 

zwłaszcza dzieciom nakazywano być 

grzecznym, bo gdy się oberwało od rodzi-

ca, to taki miał być cały następny rok. W 

każdym domu, rodzinie były swoiste zwy-

czaje i obrzędy przekazywane z pokolenia 

na pokolenie, a nie jak teraz, dyktowane 

modą.  
 
 

 
Wigilia w chłopskiej chacie, 

 rycina z „Kłosów” z 1878 r. 
 

 W naszej rodzinie od rana mama z 

babcią, krzątając się po domu przygoto-

wywały wigilijne potrawy. Koniecznie z 

wszystkiego co urosło w polu, aby się 

darzyło w następnym roku i zbiory były 

obfite. Tato przynosił choinkę, słomę i 

sianko pod obrus, koniecznie biały. Słomą 

po kolacji wigilijnej okręcał drzewa owo-

cowe rosnące koło domu, miało to zapew-

niać dobre zbiory w następnym roku i 

chroniło drzewa przed przemarzaniem, gdy 

nadchodziły styczniowe mrozy. Niektórzy 

gospodarze starym zwyczajem podchodzili 

do drzewa i  pytali – „Będziesz rodziła, bo 

jak nie to cię zetnę” – po trzy razy przy 

każdym drzewie, a potem okręcali słomą i 

przewiązywali powrósłem. W ten sposób 

zawierali pakt z drzewem, aby wydało 

dorodne owoce na następny rok. Siano 

symbolizowało żłóbek i stajenkę, w której 

narodził się Zbawiciel. Dzieci ubierały 

choinkę wykorzystując zrobione wcześniej 

ozdoby. Na choince nie mogło zabraknąć 

jabłek, orzechów, ciastek i cukierków, 

które upieczone lub zakupione wcześniej 

chowane były przez rodziców w obawie 

przed dzieciakami – łasuchami. Choinka 

była zawsze kolorowa, pachnąca i we 

wszystkie wieczory, aż do Matki Boskiej 

Gromnicznej była w centrum zaintereso-

wania całej rodziny. Największym powo-

dzeniem cieszyły się cukierki, ciastka, a 

potem jabłka i orzechy.  

 Gdy zapadł zmrok, wigilijny 

wieczór nabierał magicznego czaru, wraz z 

pojawieniem się pierwszej gwiazdki wszy-

scy odświętnie ubrani zasiadali przy stole. 

Na środku stołu na sianku leżał opłatek. 

Kolację rozpoczynało się od dzielenia się 

opłatkiem i składania życzeń, zawsze za-

czynała najstarsza osoba w domu. Potem 

spożywanie potraw zawsze kolejno według 

określonego porządku. Ważne, aby 

wszystkiego spróbować, bo to gwaranto-

wało dobre zdrowie. Nie wolno było od-

kładać łyżki przed ukończeniem jedzenia, 

bo ściągało to choroby. Pilnowano też, aby 

przynajmniej jedno danie było we wspól-

nej misie, aby członkowi rodziny razem 

jedli z niej potrawę, by rodzina była zaw-

sze razem, wspólne jedzenie – wspólne 

życie. Ważne było, aby na stole było 

podane 12 potraw. Dobrze było jak przy 

stole była parzysta liczba gości no i ko-

niecznie nakrycie dla spóźnionego wę-

drowca. Wszyscy bardzo chętnie zjadali 

przygotowane dania, nie tylko ze względu 

na wróżby, ale najbardziej dlatego, że byli 

głodni, bo cały dzień krzątaniny i oczeki-

wania na wieczór pochłaniało wszystkich 

w ciągu tak krótkiego dnia i nikt nie myślał 

o jedzeniu. Najbardziej lubiłam kluski z 

makiem i zawsze z niecierpliwością ocze-

kiwałam, kiedy będą podane. Gdy wszyscy 

nasycili głód zaczynało się śpiewanie ko-

lęd, odpakowywanie prezentów, skrom-

nych, (ale ile dawały wtedy radości!). 

Biesiadowanie przedłużało się do późnego 

wieczora, potem rodzice wybierali się na 

pasterkę, a dzieci do spania. Gdy pozwolo-

no mi pierwszy raz pójść na pasterkę po-

czułam się bardzo dorosła, to tak jak otrzę-

siny, przejście do dorosłego, odpowie-

dzialnego życia. Po kolacji zawsze tato 

zanosił opłatek różowy dla bydła i resztki 

ze stołu dla psów, aby i one czuły nadcho-

dzące święta. Podobno w wigilię zwierzęta 

mówią ludzkim głosem. Zapewne niejeden 

leniwy gospodarz nie chciałby usłyszeć od 

swej zwierzyny, co ma do powiedzenia.  

 Jedzenie wigilijne zawsze postne, 

ale jak smaczne, w żadnym innym dniu 

roku nie smakuje tak jak w ten magiczny 

wieczór. Zawsze u nas w domu było po-

dawane na wigilię (i staram się aby nadal 

było): kapuśniak z grzybami i ziemniakami 

w mundurkach odsmażanych na oleju z 

cebulką, karp smażony, pierogi z kapustą i 

grzybami, kluski z makiem, bigos z kiszo-

nej kapusty, oraz śledzie pod kilkoma 

postaciami i drożdżowe racuchy. Dawniej 

podawano też groch z wywarem z suszo-

nych owoców. Obecnie do picia przygoto-
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wujemy kompot z suszu zwany dawniej 

polewką. Zapach unosi się długo w całym 

domu, a smakuje jak najprzedniejsze trun-

ki. 

Święta to czas spotkań rodzinnych 

wzajemnych odwiedzin, życzeń i prezen-

tów. Obowiązkowe uczestnictwo we mszy 

św. i koniecznie odwiedzenie szopki bożo-

narodzeniowej. 
 

 

 
Kolędnicy noworoczni,  

rycina Michała Elwiro Andriollego z 1876 r. 
 

 Po świętach nastawał czas karna-

wału. Chodzili kolędnicy, robiono zabawy 

zimowe i bale, czekano na przyjście wio-

sny. Dni stawały się coraz dłuższe i cie-

plejsze. Wszyscy czynili przygotowania do 

nadejścia najpiękniejszej pory roku, która 

budziła nowe życie, plany i zamierzenia, 

nadzieje na nowe, lepsze jutro.  

 W czasie zimy podstawę wyży-

wienia stanowiły płody rolne: warzywa i 

owoce, które spożywano pod różnymi 

postaciami. Mięsa jedzono mało, więcej 

wykorzystywano słoninę do kraszenia i 

zaprawiania potraw. 

 Oto kilka przepisów, które są w 

mojej rodzinie od pokoleń. Są to potrawy 

tanie, proste i zdrowe, a zarazem smaczne, 

choć czasami pracochłonne. 
 

 Kluski z makiem. Składniki: 

kluski – koniecznie domowej roboty, mak, 

miód, w zależności od upodobań, rodzynki 

bakalie. Przygotowanie: mak zalać gorącą 

wodą, po ok. 30 minutach moczenia goto-

wać na wolnym ogniu ok. 40-50 minut. 

Ugotowany, odsączony i przestudzony 

mak ucieramy w donicy (makutrze) drew-

nianym wałkiem, aż będzie jednolita masa. 

Następnie dodajemy cukier lub miód i 

bakalie do smaku. Tak przygotowaną masę 

makową mieszamy z kluskami. Można 

podawać ciepłe lub zimne zależy od 

upodobań domowników. Danie bardzo 

lubiane przez dzieci. Podawane, jako danie 

wigilijne najbardziej smakuje po powrocie 

z pasterki. Masę makową można podawać 

również z kulkami (z ciasta drożdżowego 

wykrawamy bardzo małe kulki, najlepiej 

wychodzą wykrawane naparstkiem, potem 

smażymy na głębokim tłuszczu, odsącza-

my i mieszamy z masą makową – pycho-

ta!). 
 

 Kluski – pyzy z surowych ziem-

niaków (nazywane kładziokami). W 

zależności od ilości porcji potrzebujemy 

ok. 2 kg ziemniaków, które obieramy, a 

następnie ucieramy na tarce o bardzo 

drobnych oczkach (zmielone w elektrycz-

nej maszynce nie są takie smaczne). 

Otrzymaną masę wyciskamy przez lnianą 

ściereczkę odsączając wodę. Tak otrzyma-

ną masę łączymy z mąką pszenną, tylko 

tyle oby zagnieść ciasto, można dodać 

jedno jajko. Z ciasta wyrabiamy kluseczki, 

okrągłe małe kulki spłaszczone lub po-

dłużne owalne. Gotujemy w lekko osolonej 

wodzie około 5-10 minut. Można wyro-

bione ciasto wrzucać na wrzątek łyżką za 

każdym razem zanurzając łyżkę w wodzie, 

aby ciasto nie przywierało. Kluski nie są 

wtedy tak kształtne jak wyrabiane, ale jest 

to mniej pracochłonne. Takie kluski poda-

jemy ciepłe polane stopioną słoniną z ce-

bulką lub odgrzewane na drugi dzień na 

tłuszczu i podlewane słodką śmietaną. 

Otrzymamy smaczny aromatyczny sos, 

który można przyprawiać według wła-

snych upodobań. 
 

Potrawa z ziemniaków i mar-

chwi. Równe ilości obranych ziemniaków i 

marchewki gotujemy w osolonej wodzie 

do miękkości. Następnie odlewamy wodę i 

ubijamy tłuczkiem na jednolitą masę. 

Otrzymane piure można podawać zalane 

mlekiem lub polane tłuszczem. Smakuje 

też ogrzewane na tłuszczu następnego 

dnia. Można podawać też do mięs drobio-

wych z surówkami. 
 

 Lomięska – fusier – psiocha. 

Bardzo popularna i lubiana potrawa przy-

gotowywana w wielu domach, szczególnie 

w okresie zimy, gdy jest więcej czasu, bo 

jest pracochłonna. 

Około kilograma ziemniaków 

obranych i pokrojonych na mniejsze ka-

wałki gotujemy w dużym naczyniu zale-

wając większa ilością wody niż zwykle. 

Gdy ziemniaki będą miękkie nie odlewa-

my wody, tylko tłuczemy wszystko na 

jednolitą papkę wsypujemy około dwie 

szklanki mąki pszennej i ucieramy gotując 

na mały ogniu, zaparzamy mąkę podobnie 

jak na ciasto ptysiowe. Gdy masa będzie 

jednolita, szklista i zacznie wypuszczać 

bąble powietrza jest gotowa. Dobrze jest 

gotować na kuchni węglowej, bo naczynie 

się dobrze trzyma na fajerach, gotując na 

kuchni gazowej czy elektrycznej potrzebu-

jemy pomocy do przytrzymania naczynia. 

Z tak przygotowanego ciasta, łyżką formu-

jemy kształty kuli i podajemy polane so-

sem śmietanowym z podsmażonymi 

skwarkami z cebulką lub odgrzewane na 

tłuszczu po ostudzeniu. 
 

 Łazanki z kapustą. Potrzebuje-

my kiszoną kapustę, suszone grzyby, bo-

czek lub słoninę i składniki na domowy 

makaron. Kapustę gotujemy do miękkości 

razem z grzybami, po ugotowaniu odce-

dzamy. Na patelni smażymy boczek lub 

słoninę, następnie dusimy z kapustą do-

prawiając solą i pieprzem lub dowolnie 

zależnie od upodobań (np. innymi przy-

prawami lub ziołami). Zagniatamy ciasto 

kluskowe, wałkujemy na cienkie placki i 

kroimy ciasto w kwadraciki wielkości 1x1 

cm. Kwadraciki z ciasta gotujemy w oso-

lonej wodzie, następnie odcedzone łączy-

my z przygotowaną wcześniej kapustą. 

Połączone składniki jeszcze kilka minut 

dusimy na wolnym ogniu. Można podawać 

odgrzewane następnego dnia. 

 Smacznego! 

 

Wiesława Bednarz 
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