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                      Kapliczka w Kątach 
 
 Sprawa zakazu stawiania krzyży i figur przydrożnych sprzed ponad wieku, której opis Henryka Wier-
cieńskiego publikujemy w niniejszym numerze „Powiśla Lubelskiego”, mówi nam co najmniej o dwóch rze-
czach. Mówi o przywiązaniu mieszkańców Powiśla do wiary i tradycyjnego sposobu jej manifestowania, oraz 
przypomina nam o roli i sile symboli. Bo znaczące są dziś ciągła opieka i dekorowanie przydrożnych powiślań-
skich kapliczek; bo kryło się coś istotnego w zamazanej (ale nie zniszczonej!) w czasach PRL tablicy na wilkow-
skiej dzwonnicy, upamiętniającej walczących z bolszewikami; bo znaczące było zachowanie młodzieży w szkole 
w Dobrem popierającej w marcu 1968 roku protestujących studentów. A był to jeden z naprawdę nielicznych 
znaków niezgody polskiej wsi, tamtej pełnej napięcia wiosny. 
 Wokół czego ogniskuje się nasza tożsamość? Na równi z miejscem, rodziną, historią, środowiskiem two-
rzą ją symbole, bardzo często to miejsce dookreślając. I chociaż wszystkie te znaki są tylko znakami, ważne jest 
jakie wywołują reakcje i jakie powołują relacje. Relacje społeczne, a więc zasady współżycia i kanon wartości, 
jakie nim rządzi. Bo czasami częste, ostentacyjne manifestowanie postaw, nadużywanie symboli, łatwo przera-
dza się w pusty rytuał, staje się grą na pokaz i podważa wiarygodność naszych zachowań. Symbol staje się waż-
ny, jeżeli twardo i konsekwentnie realizujemy kryjące się za nim zobowiązania. Jeżeli przywiązanie do niego 
idzie w parze z pozytywnymi dla ogółu działaniami. 

        Wojciech Włodarczyk 
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Konie, krowy, świnie 
  

Nie tęsknię za dawną wsią. Bo jak 
tu tęsknić za ostrym odorem świńskiej 
gnojówki, zakopywaniem zdechłych na 
biegunkę prosiąt, nieobliczalnością ciętego 
przez bąki na pastwisku bydła, rozlewem 
krwi na pniaku z racji zamówionego na 
rosół koguta, złośliwością gniadej, wyko-
rzystującej każdy moment nieuwagi, by 
chapnąć cię zębiskami za ramię. A poza 
tym była karygodnym nygusem i tylko 
sprytnie symulowała pracę ciągnąc w pa-
rze z kasztanką. I żadna to przyjemność 
idąc przez podwórze co krok nadeptywać 
na ptasie odchody, bacząc przy tym, by nie 
zostać zdradziecko zaatakowanym przez 
syczącego gąsiora. Nie, stanowczo nie 
miało to nic wspólnego z idyllą. A jednak 
konfrontacja tamtego obrazu wsi, który 
znikł na naszych oczach, z dzisiejszym jej 
obrazem wymaga, uważam, pewnego na-
mysłu.  
 Dzisiaj, gdy idę przez wieś, mijam 
puste zadbane podwórza. Tylko na nielicz-
nych przechadzają się kwoki z kurczętami, 
paradują indyki, robią rejwach perliczki. 
Ale i w tych obejściach obora została 
przemieniona na garaż, a smród amoniaku 
wyparły opary ropy i benzyny. Już nikt nie 
wstaje po nocach do źrebiącej się klaczy i 
nie chwyta za zgrzebło i szczotkę przed 
niedzielnym wyjazdem do kościoła. Znikły 
też krowy, a wraz z nimi kopy siana w 
sadach i na wale przeciwpowodziowym. W 
zasadzie zostały jedynie psy i koty. Ale 
zasadność trzymania tych ostatnich staje 
się coraz bardziej wątpliwa. Do ciepłych 
stajni, obór i chlewni, gdzie zawsze można 
było się pożywić resztkami z koryta czy 
żłobu, ściągały szczury, po stodołach peł-
nych ziarna harcowały myszy. Szczury 
przeniosły się w inne okolice, a myszy z 
braku ziarna przerzuciły się na korzenie i 
korę młodych drzew. 
 Tak właśnie to wygląda. Koń i 
krowa stały się w naszych stronach nie-
malże wymarłymi gatunkami stworzeń 
niczym mamuty i tury. Obywamy się bez 
nich, mleko, ser i masło kupując w sklepie, 
pola zaś obrabiając ciągnikami. 
 Gniada 
 Zamiana gniadej na traktor nie 
jest tylko wybraniem pod cywilizacyjną 
presją lepszego, silniejszego i bardziej 
wydajnego narzędzia pociągowego. Jest 
zamianą własności na użytkowanie. Pełnej 
własności towarzyszy pełna wolność, wła-
sności ograniczonej, jak w przypadku 
użytkowania, wolność ograniczona. Rzecz 
łatwo wytłumaczyć. 

 Gospodarz posiadający w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia dwa 
konie musiał je czymś żywić. W tym celu, 
jak na przykład mój Teść, zbierał z sadów 
siano, a część pola przeznaczał pod zboże. 
Posiadając konie karmił je tym, co we 
własnym gospodarstwie urobił. W tym 
sensie można powiedzieć, że był pełnym 
właścicielem swojej siły pociągowej. Tę-
żyzna i zdrowie koni zależały od troskli-
wości gospodarza, ale gospodarz wybiera-
jący się do orki czy zwózki nie był od 
niczego i nikogo uzależniony. Jeśli dbał o 
swoje konie, mógł być pewien realizacji 
terminarza prac polowych przez lat bez 
mała dwadzieścia, a przy umiejętnej poli-
tyce hodowlanej kopiował i gatunkowo 
doskonalił inwentarz pociągowy. 
 Utrzymywanie ciągnika w niena-
gannym stanie technicznym bynajmniej nie 
daje nam takiej gwarancji. Ciągnik pracuje 
dzięki paliwu, bez ropy jest tylko kupą 
złomu. Oleju napędowego rolnik nie wy-
twarza, tak jak niegdyś wytwarzał obrok 
czy siano dla gniadej. Olej kupujemy na 
stacji benzynowej, gdzie znalazł się u 
końca ostatniego etapu drogi z kraju wy-
dobywającego ropę. Nazwijmy ów kraj dla 
krótkości Eksporterem. To Eksporter 
(Arabia Saudyjska, Wenezuela, Rosja, 
Norwegia itd.) umożliwia nam produkcję 
rolną. W związku z tym zaniechanie wy-
dobycia równoznaczne byłoby z upadkiem 
tej produkcji. Gotowość Eksportera do 
wydobywania  i sprzedaży podtrzymuje 
cały skomplikowany system umów mię-
dzynarodowych i zobowiązań gospodar-
czych. Ostatecznym argumentem jest 
zbrojne podbicie kraju wydobywającego 
ropę i okupacja jego pól naftowych. Teore-
tycznie jednak jest tak, że posiadacz cią-
gnika nie ma władzy ani kontroli nad za-
chowaniem się Eksportera, będąc w pełni 
uzależniony od jego zaniechania bądź 
gotowości (również gotowości do zasto-
sowania dyktatu energetycznego). Dlatego 
właśnie zostało powiedziane, że rolnik 
jedynie użytkuje posiadany przez siebie 
ciągnik, dodajmy, użytkuje zgodnie z 
przyzwoleniem Eksportera. 
 Kwestię  braku bądź dostatku 
ropy warto uzupełnić kwestią wyznaczenia 
zaporowych cen na ropę. Nietrudno obli-
czyć, przy jakich cenach paliwa produkcja 
rolna przestaje być opłacalna, a wciąż 
zachodzi konieczność wyżywienia się 
rodziny chłopskiej z gospodarstwa. Otóż 
zależność jest tego typu, że przy braku 
produkcji nie ma możliwości wyżywienia 
się z posiadanej ziemi, chyba że przecho-

dząc na pracę wyłącznie ręczną czyli cofa-
jąc się w cywilizacyjnym rozwoju o całe 
stulecia, jeśli nie tysiąclecia. A jest tak 
dlatego, że nawet za małą ilość ropy trzeba 
zapłacić, dochód zaś płynie właśnie z pro-
dukcji, z której rezygnacja na skutek cen 
zaporowych pozbawia rolnika środków 
płatniczych. I znów widać tu istotną różni-
cę pomiędzy koniem a ciągnikiem. Przy 
utrzymujących się niskich cenach produk-
tów rolnych lub też z innych przyczyn 
rolnik mógł ograniczyć się do uprawiania 
końmi jedynie części pola na swoje po-
trzeby. Dzisiaj posiadanie ziemi bynajm-
niej nie daje takich gwarancji. Musimy 
produkować choćby dlatego, by mieć na 
paliwo. 
 Krasula 
 Można iść o zakład, że wiele 
gospodyń pozbywszy się ostatniej krowy 
odetchnęło z ulgą. Skończyły się poranne i 
wieczorne udoje. Nie trzeba już podpasać 
zwierzęcia na spłachciach słodkiej trawy. 
Można nawet zamknąć dom i całe obejście 
i wyjechać na tydzień lub dwa, co przed-
tem było niemożliwe, gdyż krasula wyma-
gała codziennej opieki.  
   A mowa tu o stworzeniu praw-
dziwie niezwykłym. Nie bez powodu na-
zwano krowę żywicielką. Kto miał krowę, 
mógł nie bać się nawet zawieruchy wojen-
nej. Miał mleko, a więc właściwie wszyst-
ko do przeżycia. Ale krowa nie tylko żywi-
ła. W skrajnych wypadkach mogła być 
używana i była używana w rolnictwie jako 
zwierzę pociągowe. „Zrazu robił krowami, 
zaś potem dochrapał się konia”, czytamy w 
jednym z chłopskich pamiętników. Sło-
wem, krowa była gwarantem stabilizacji i 
bezpiecznego jutra. 
 Pozbywając się ostatniej krowy, 
utraciliśmy tym samym niezależność kon-
sumpcyjną. Moja Teściowa nie chodziła do 
sklepu po mleko, ser czy masło, które 
pracowicie tłukła w kierzence. Ani też po 
wędlinę, smalec i mięso, bo wszystko to 
miała po zabiciu wyhodowanego przez 
siebie tucznika. Praktycznie w ogóle mogła 
nie odwiedzać sklepu spożywczego, gdyż 
w kuchni był również piec chlebowy, kury 
zaś prześcigały się w znoszeniu jaj. Od 
tamtego czasu rola sklepu spożywczego na 
wsi niepomiernie wzrosła i w zasadzie 
wciąż rośnie. Wiejski sklep tego typu nie-
wiele już różni się od sklepu miejskiego, 
czyli miejsca gdzie mieszkaniec miasta 
nabywa produkty niezbędne do przeżycia, 
jak również służące luksusowej konsump-
cji. Produktów tych obecnie jest obfitość, 
ale nie zawsze tak było i nie zawsze tak 
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będzie, bo nic w historii nie jest raz na 
zawsze zapewnione. Wystarczy przypo-
mnieć ostatnią wojnę, czasy peerelu czy 
stan wojenny i kartki na żywność. 
 Paradoks polega na tym, że pro-
ducenci żywności w swoich zachowaniach 
konsumpcyjnych dotyczących żywności 
upodobnili się już w poważnym zakresie 
do mieszkańców miast, a więc stali się 
podatni na te same zagrożenia. Podczas 
ostatniej wojny warszawiacy przemycali z 
terenów wiejskich potrzebne im do prze-
życia artykuły, jak mięso, nabiał i jaja. 
Wieś ratowała miasto, ale miała je czym 
ratować. Ja i moi liczni sąsiedzi mogliby-
śmy służyć jedynie jabłkami, a zatem w 
kryzysowych czasach musielibyśmy po-

szukiwać żywności tak samo jak miesz-
kańcy miast. 
 Dotykamy tu jednej z najważniej-
szych kwestii bezpieczeństwa narodowego. 
Specjalizacja gospodarstw rolnych, nasta-
wienie ich dochodowość stworzyło zupeł-
nie nową jakość. Fragmentaryzacja pejza-
żu rolnego sprawia, że krowy-żywicielki 
znajdują się w wydzielonych enklawach 
gospodarstw mleczno-hodowlanych. To 
samo dotyczy trzody chlewnej i ptactwa 
domowego. Są zatem i poza miastami całe 
rejony pozbawione bezpośredniego dostę-
pu do tych podstawowych źródeł żywienia. 
Wydaje się, że polityka rolna powinna 
uwzględniać ten aspekt i zadbać o jak 
największe  i równomierne rozproszenie 

owych skupisk, właśnie z uwagi na bez-
pieczeństwo państwa i jego obywateli. 

Zważywszy też, z jaką nonszalan-
cją najwyżsi urzędnicy państwowi traktują 
kwestię rezerw paliwowych, umarzając 
wielomilionowe kary nałożone na nie 
dotrzymujące umów spółki importujące 
ropę, nie byłoby chyba nieracjonalnym 
zachowaniem posiadanie w gospodar-
stwach jakiegoś rozsądnego żelaznego 
zapasu oleju napędowego. Bo nie wystar-
cza sam ciągnik, choćby najlepszy, tak jak 
jeszcze wczoraj w zupełności wystarczał 
pracujący w uprzęży koń. 

 
Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

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

 

„Marcowy” protest na Powiślu lubelskim 
 

Obchodzona właśnie 40 rocznica 
wydarzeń 1968 roku przypomina nam o 
rzadkim wówczas w Polsce proteście na 
polskiej wsi. A miał on miejsce w Dobrem, 
w kilka dni po manifestacji studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego 8 marca. 
  

 
Jan Madej jako czołgista 29 pułku czołgów 
średnich w XI Pancernej Dywizji Drezdeń-

skiej w Żaganiu 
 
Żeby zrozumieć tamten sprzeciw 

kilkunastoletnich chłopców z Dobrego, 
trzeba przypomnieć atmosferę tamtych lat. 
Była to dekada coraz ostrzejszej walki 
komunistycznych władz z Kościołem, 
pogarszającej się sytuacji w gospodarce i 
protestów intelektualistów. W Dobrem 
starsi mieszkańcy dyskutowali o tym pry-

watnie. Zbierali się wieczorami „na 
schadzkę” do domu Władysława Madeja, 
który słuchał, jak i wielu innych ze wsi, 
zakazanych i zagłuszanych przez władze 
radiostacji: „Radia Wolna Europa” i „Gło-
su Ameryki”. Do Madeja przychodziło 
kilku znajomych, m.in. Dyzman Bielecki i 
Stefan Stateczny. Rozmawiali o bieżących 
wydarzeniach, polityce i wspominali 
straszne lata po drugiej wojnie światowej. 
Komentowali także świeży bunt studen-
tów. Takiej właśnie rozmowie starszych 
przysłuchiwał się syn Władysława, Jan 
Madej, wówczas 15-latek, uczeń 8-ej, 
ostatniej klasy szkoły podstawowej w 
Dobrem.  
 Następnego dnia korzystając z 
wolnej lekcji bez nauczyciela, zaczął opo-
wiadać co usłyszał o strajkach studenckich 
w Warszawie swoim kolegom: Bogdanowi 
Czaroncie, Stanisławowi Czupycie, Maria-
nowi Śmiechowi, który był akurat klaso-
wym dyżurnym, Marianowi Czopkowi i 
paru innym. Wykorzystując duży kreślar-
ski karton napisał „redisówką” hasło odda-
jące ówczesne nastroje młodych chłopców: 
„Nie bójcie się studenci warszawiacy, bo z 
wami są dobrzacy”. Ktoś powiesił karton 
wysoko w holu głównym nowej, dopiero w 
poprzednim roku oddanej do użytku, szko-
le „tysiąclatce”. W przerwie po wolnej 
lekcji dyrektor „podstawówki” Tadeusz 
Gozdór kazał oczywiście natychmiast 
hasło zdjąć, ale nikt nie chciał tego zrobić. 
Nauczyciele podnieśli więc kogoś z młod-
szych lat i dzieciak karton zerwał. Ale 
natychmiast pojawił się nowy i nowe hasło 
„Precz z Gomułką i jego komunizmem” – 
dokładnie w tym samym miejscu. Ponie-
waż nikt z uczniów nie chciał go zdjąć, 
nauczyciele sami zerwali napis. Jednak 

błyskawicznie zaczęły pojawiać się na-
stępne, spontanicznie przygotowywane 
przez kolejne grupy uczniów. Szkoła wrza-
ła, o żadnych lekcjach nie było nawet mo-
wy. Ponieważ nauczyciele zaczęli pilno-
wać holu, grupa inicjatorów przeszła się po 
klasach i „wdeptała” wszystkie wiszące na 
ścianach portrety I sekretarza PZPR Wła-
dysława Gomułki i premiera Józefa Cy-
rankiewicza do koszy na śmieci. Ktoś 
rzucił myśl, aby powiesić w klasie krzyże, 
ale w szkole żadnych krzyży nie było. 
Ostatecznie lekcje zostały odwołane, w 
szkole pojawili się jacyś obcy mężczyźni 
w cywilu. 
 

 
Szkoła w Dobrem, w której powieszono 

transparent popierający protesty studen-
tów w marcu 1968 r. 

 
 W domu okazało się, że o wypi-
sywanych hasłach wie już cała wioska. 
Następnego dnia zaczęto wzywać do poko-
ju nauczycielskiego uczniów najstarszych 
klas. Pytano osobno i odprowadzano tak, 
aby przesłuchiwani uczniowie nie mogli 
się miedzy sobą porozumiewać. Pytały trzy 
osoby: Gozdór i dwóch nieznanych męż-
czyzn. Uczniów bito po rękach elektrycz-
nym kablem. Jan Madej dostał „po łapach” 
sześć mocnych razów od dyrektora: „Wy-
biję ci z głowy głupoty”. Nieznajomych 
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interesowało tylko: „Kto was do tego na-
mówił?”. Madeja pytali: „Czy ty pisałeś?”. 
Ale Madej konsekwentnie do niczego się 
nie przyznawał.  
 Potem Jana Madeja, Bogdana 
Czarnotę i jeszcze jednego kolegę wzywa-
no z rodzicami do Lublina na przesłucha-
nia do Urzędu Bezpieczeństwa. Madeja 
wzywano dwa razy. I znowu chodziło 
tylko o jedno – kto inspirował uczniów. 
Madej do niczego się nie przyznawał. 
Jednak żadnych sankcji wobec uczniów 
nie było.  
 

 
Kartka wielkanocna Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy drukowana w podziemiu i kolporto-

wana przez Jana Madeja w Lubinie w 
latach 80-tych 

 

Ta „marcowa” lekcja musiała 
wpłynąć na postawę młodych, bo kiedy 
Jan Madej służył w 29 pułku czołgów 
średnich w XI Pancernej Dywizji Drezdeń-
skiej w Żaganiu, zachował się podobnie. 
Żołnierzy wezwano wówczas na kursy 
Dywizyjnej Szkoły Aktywu Partyjnego. 
Ponieważ Madej otrzymał od wykładowcy 
z dywizji odpowiedź, że kurs nie jest obo-
wiązkowy, przestał na niego uczęszczać. A 
na apelu wieczornym, podczas wręczania 
dyplomów ukończenia kursu, podarł przed 
frontem kompanii swój dyplom i powie-
dział – „Mnie PZPR nie interesuje”. 
Oczywiście oficer polityczny musiał za-
wiadomić o tym wojskową prokuraturę i 
cała sprawa zaczęła wyglądać niebez-
piecznie. Jednak ten sam politruk, zapewne 
obawiając się, że konsekwencje takiego 
„politycznego wychowania” mogą dotknąć 
i jego samego, poinstruował Madeja jak 
powinien odpowiadać na pytania prokura-
tora. Madeja przestano się ostatecznie 
czepiać. 
 Ale dobrskie wydarzenia z marca 
1968 r. zostały Madejowi przypomniane 
jeszcze raz. Mimo, że już o nich zupełnie 
zapomniał. Jako jeden z czołowych działa-
czy Solidarności Zagłębia Miedziowego 
(był wiceprzewodniczącym Komisji Za-
kładowej NSZZ Solidarność w Zakładach 
Górniczych w Polkowicach) współorgani-
zował w stanie wojennym w 1982 r. słynną 
manifestację z okazji drugiej rocznicy 
podpisania porozumień 31 sierpnia 1980 r. 
Manifestacja była krwawo stłumiona przez 
milicję, zastrzelono 3 osoby, a ponad 20 
było rannych od milicyjnych kul. 3 wrze-
śnia o świcie ZOMO-wcy i „ubecy” wy-
ciągnęli Madeja z domu i zaraz z aresz-
tanckiego „dołka” zaczęto wzywać go na 
wielokrotne, godzinami ciągnące się prze-

słuchania. Najpierw pytano go o lubińską 
manifestację, ale później zaskoczono go 
pytaniem, na które nie potrafił wówczas 
odpowiedzieć: „Co narozrabiałeś w szko-
le?”. Przypominał sobie różne szkoły, 
nawet kurs w wojsku, ale na myśl mu nie 
przyszło, że ubekom może chodzić o szko-
łę w Dobrem. Po godzinie przepytywań na 
temat tej jakiejś szkoły, w końcu rzucili: 
„A co było w szkole podstawowej w Do-
brem? Byłeś jednym z głównych prowody-
rów. Kto cię inspirował?”. Ostatecznie 
przed wyrokiem „uratował” go wtedy atak 
serca, jakiego doznał w więziennej celi, 
potem długi pobyt w szpitalu, a następnie 
rekonwalescencja w sanatorium. Ale po-
nieważ, nie zrezygnował z walki, w 1985 r. 
dostał wyrok 2 lata więzienia za rozpo-
wszechnianie wiadomości szkalujących 
system komunistyczny, „ubecy” złapali go 
wówczas z „bibułą”. Przesiedział prawie 
10 miesięcy, wypuszczono go w grudniu 
na mocy amnestii. A w 1989 r., już pod-
czas obrad „okrągłego stołu” zatrzymano 
go jeszcze raz, prewencyjnie na 48 godzin. 
 Jan Madej wrócił do rodzinnego 
Dobrego ze Śląska w 1993 r. Został rad-
nym gminy II kadencji. Kiedy namawia-
łem go na rozmowę o wydarzeniu w marcu 
1968 r. w dobrskiej szkole, powiedział: 
„Pewnie bym o nim zupełnie zapomniał, 
ale przypomnieli mi je skutecznie „ubecy” 
podczas przesłuchania w stanie wojen-
nym”. A dokumenty powiślańskiego „mar-
ca” czekają zapewne w Instytucie Pamięci 
Narodowej, w dawnych aktach Urzędu 
Bezpieczeństwa lub w teczkach uczestni-
ków dobrskich wydarzeń. 
 

Wojciech Włodarczyk

 
 

Powiśle lubelskie w Pamiętnikach  
Henryka Wiercieńskiego (2) 

 
(Od redakcji: z pisanych od końca XIX w. przez Henryka Wiercieńskiego (1843-1923) wspomnień, wydanych w 

1973 r. przez Wydawnictwo Lubelskie jako Pamiętniki, wybraliśmy kolejne fragmenty dotyczące Powiśla lubelskiego. Na 
temat funkcjonowania opisywanego przez Wiercieńskiego sądu gminnego w Polanówce zob.: A. Korbowicz, Sądy gmin-
ne w Królestwie Polskim w świetle reformy po powstaniu styczniowym [w:] Gmina wiejska i jej samorząd, red. 
H.Brodowska, Warszawa 1989) 
 
Sądy w Polanówce (s. 481-483) 
 Po reformie sądowej [1876 r.] 
wymagano od członków sądu jakiego 
takiego wykształcenia: od sędziów śred-
niego, od ławników przynajmniej elemen-
tarnego. Ludność jednak, mając dziesięcio-
letnie doświadczenia, nie miała zaufania 
do sędziów ze sfery włościan. Wybierali 

na sędziów przedstawicieli inteligencji, 
przeważnie ziemian na ławników, oprócz 
ziemian z innych sfer także. 
 W naszym powiecie puławskim 
utworzono pięć okręgów sądowych, każdy 
z ludnością 20-25 tysięcy głów, a nasza 
gmina [Szczekarków] weszła w skład 
okręgu IV. Zarządzono wybory. Przy po-

parciu władz miejscowych wybrano na 
sędziego dymisjonowanego generała wojsk 
rosyjskich, Kurlandczyka, barona Offen-
berga, który na parę lat przedtem nabył 
dobra Polanówkę nad Wisłą powyżej Ka-
zimierza; na ławników dwóch właścicieli 
ziemskich – Henryka Gerlicza z Kraczewic 
i mnie; trzecim ławnikiem został włościa-
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je za swoje i połączyli się węzłem małżeń-
skim. 

 
Wiercieński sędzią w Polanówce (s. 487)  
 Na wakujące po nim [baronie 
Offenbergu] stanowisko mieszkańcy okrę-
gu wybrali mnie. W ponawianych co 3 lata 
wyborach, wybierany co każde następne 3-
lecie, dotrwałem na stanowisku sędziego 
do 1 stycznia 1910 roku. Sądzenie drob-
nych spraw ludności nie przedstawiało nic 
ciekawego, nic takiego, o czym by szerzej 
pisać było można. Nie mogę pominąć 
milczeniem paru epizodów z 30-letniej z 
góry mej służby sądowej. 
 
Kunigkajt, nowy właściciel Polanówki i 
działalność komisarzy włościańskich (s. 
490-491)  
 Że pan Kunigkajt [spolszczone 
popularne niemieckie nazwisko Kunigkeit] 
nie zasługiwał na sympatię nie tylko komi-
sarza [do spraw włościańskich], ale i całe-
go otoczenia, dziwić się nie można. Był to 
Niemiec, bez wychowania, niegdyś bra-
karz leśny, który przez ożenienie się z 
wdową po właścicielu mająteczku gdzieś 
pod Warszawą został ziemianinem, a 
sprzedawszy mająteczek żony czy też jej 
dzieci nabył Polanówkę. Chociaż cudzo-
ziemcom ani nabywać ziemi, ani zarządzać 
majątkiem nie było wolno, umiał on prze-
cież – bądź przez obejście prawa, bądź 
przez protekcję – uchylić się od tych zaka-
zów i władze miejscowe patrzyły na to 
przez palce. Szukał on stosunków przede 
wszystkim z wojskowymi – oficerów 
wojsk stacjonujących w Puławach i Iwan-
grodzie [Dęblinie] zapraszał do siebie na 
polowania, poił, a przez to ułatwiał sobie 
dalsze stosunki; nie zaniedbywał i War-
szawy, gdzie w razie potrzeby znajdował 
opiekę konsula niemieckiego. Natomiast z 
sąsiadami nie żył zupełnie, a z włościana-
mi w ciągłej był wojnie. 
 Zagadkowa to była dla mnie oso-
bistość. Przypuszczać można, że był on 
jednym z owych informatorów królew-
skich, przed którymi ostrzegała rosyjska 
prasa przed paroma lat dziesiątkami. Z 
komisarzem miejscowym był w nieporo-
zumieniu. O co poszło między nimi, tego 
nie wiem; wiem tylko tyle, że Kunigkajt 
odzywał się o komisarzu zawsze ujemnie, 
natomiast komisarz nie ominął sposobno-
ści dokuczenia mu przy rozstrzyganiu 
skarg o użytkowanie służebności. Rozzu-
chwalił on włościan serwitantów w mająt-
ku do tego stopnia, że ci bezkarnie plądro-
wali po lasach. To rozwydrzenie włościan 
kilku wsi jednocześnie było niebezpieczne 
dla porządku i spokoju w majątkach są-
siednich, mających serwituty nie uregulo-
wane. Sąd więc, do którego odwoływał się 

poszkodowany właściciel, nie mógł tole-
rować nadużyć i pomimo wnoszonych za 
włościanami do komisarza karał te nad-
użycia. Włościanie usłyszawszy wyrok 
udawali się z płaczem do protektora pro-
sząc o ratunek. Komisarz chcą ich osłonić, 
a przynajmniej odwlec egzekucję, nakazał 
wójtowi, ażeby egzekucyjne nakazy sądo-
we złożył do komisarza, gdzie spoczywały 
w szufladzie. 
 [...] Wobec tego nie pozostało 
[sądowi] nic, jak donieść prokuratorowi o 
samowoli komisarza. To poskutkowało. 
Prokurator otrzymawszy raport odniósł się 
do gubernatora, który telegraficznie wydał 
rozkazy do komisarza, aby natychmiast 
odesłał nakazy do wójta, a do naczelnika 
powiatu, ażeby pod osobistą odpowie-
dzialnością dopilnował wyegzekwowania 
nakazów. 
 
Sekretarze sądu w Polanówce (s. 494)  
 Pracę moją sądową ułatwiło to, że 
z wyjątkiem paru lat ostatnich miałem 
cenną i życzliwą pomoc w sekretarzach 
(prioszach) sądu. Pierwszy z nich, Edward 
Jakubowski, najzacniejszego charakteru i 
nieskazitelności, był oddanym mi przyja-
cielem. Jego dbałości zawdzięczam, że po 
każdej niemal rewizji sadu rewidenci wy-
powiadali zdanie, iż sąd jest wzorowy. 
Przesłużyliśmy z nim lat 22 do roku 1904, 
w którym zmarł on nagle. Po nim miejsce 
jego zajął młody prawnik, pan Korsak, 
który tylko co ukończył Uniwersytet War-
szawski i w sądzie gminnym jako pisarz 
odbywał praktykę. I on również prawy, 
ambitny, starał się, ażeby sąd był bez za-
rzutu. Mogłem spać spokojnie przy tych 
pomocnikach, nie obawiając się, że mnie 
narażą na przykrości lub odpowiedzialność 
za niedbalstwo służbowe. Ale pan Korsak 
po paru latach przeniósł się do Lublina i 
poświęcił się zawodowi obrończemu. 
 
Sprawa figur przydrożnych na Powiślu 
jesienią 1894 r. (s. 495-498)  
 W guberni naszej, a może i w 
innych także, władze rosyjskie zabroniły 
stawiać figury przydrożne. Starzejące się 
łataliśmy do czasu, jak można; to odnowiło 
się część słupa wkopaną w ziemię i umo-
cowało się na niej zdrowszą część wyższą, 
to dało się ramiona, które wcześniej od 
słupa pionowego uległy zniszczeniu, ale 
wreszcie przychodził czas, kiedy podłużna 
część krzyża zaczęła rozsypywać się w 
proch i nie dało się podciągnąć odnowienia 
krzyża pod miano reperacji. W wielu też 
miejscach figury poobalały się, a szczątki 
ich zebrane pobożną ręką na kopkę nisz-
czały do reszty. Pozwolenia na postawienie 
nowych figur trudno było uzyskać. Gdy 
jednak wybuchła cholera w roku 1891 i 

1892 i rozniosła panikę wśród ludności, 
władze zaczęły udzielać pozwoleń. Korzy-
stając z tego każda wieś, uzyskawszy po-
zwolenie na jedną figurę, stawiał ich po 
kilka. Patrzano na to w ciągu paru lat przez 
palce. W roku 1894 jednak władze poli-
cyjne pospisywały wszystkie figury świeżo 
postawione i złożyły o tym raport guberna-
torowi. Gubernator lubelski ówczesny, pan 
Tchórzewski, gorliwie zwalczający wszel-
ki odruch katolicki w guberni, a tym sa-
mym niemile widzący ten objaw religijny 
ludu naszego, wydał rozporządzenie, ażeby 
wszystkie figury przydrożne, na które nie 
było pozwolenia, były usunięte. Wolno je 
było przewieźć na cmentarze. Lud przecież 
tego rozporządzenia nie wykonywał. To 
uchylanie się ludności od spełnienia rozpo-
rządzeń władzy stało się powodem proce-
sów wytaczanych przez nie właścicielom 
gruntów, na których nielegalnie stały figu-
ry. 

 
 
Sądy gminne zawalone były tymi 

skargami; w każdym było ich po kilka 
dziesiątków. Kolej ta nie ominęła i nasze-
go sądu. Pamiętam, jak na pierwsze z rzę-
du posiedzenie sądowe naznaczone były 
dwie takie sprawy. Wśród włościan, jacy 
zebrali się przed sądem, krążyły wieści, że 
oskarżeni będą ukarani grzywną po kilka-
dziesiąt rubli, a może nawet i więzieniem. 
Dowody ich winy były jawne; strażnicy 
przywołani na świadectwo ten nastrój 
jeszcze potęgowali. 

Tylko co sąd zasiadł do obrad, 
gdy przed budynkiem stanęła bryczka, z 
której wysiadł wójt gminy [Ignacy Nowak] 
i pisarz, weszli do sądu i oświadczyli, że w 
kościele parafialnym w Wilkowie, o pół 
mili od sądu odległym, zakupione jest 
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przez gminę nabożeństwo na uproszenie 
niebios uzdrowienia monarchy i zachowa-
nie jego życia, że on jako wójt gminy, 
jedzie na to nabożeństwo i z urzędu swego 
zawiadamia sąd, ażeby także przyjął udział 
w nabożeństwie [cesarz Rosji Aleksander 
III zmarł 1 listopada 1894 r. Panował od 
roku 1881. Następcą został jego syn Miko-
łaj II, który abdykował w 1917 r. i został 
rozstrzelany wraz z rodziną przez bolsze-
wików 17 lipca 1918 r.]. 

 

Kapliczka w Wilkowie 
 

Wobec tego wezwania trzeba było 
zawiesić posiedzenie, ażeby dać możność 
tym, co chcieli wziąć udział w nabożeń-
stwie, udanie się do kościoła, zarówno 
członkom sądu jak i zebranej publiczności. 
Ja osobiście chory od kilku lat na reuma-
tyzm głowy i w chłodnej porze nie bywa-
jąc w kościele, nie pojechałem, lecz zapo-
wiedziałem zebranym, że mogą iść do 
kościoła, gdyż sprawy zaczną być rozpa-
trywane dopiero od godziny 2 po południu. 
Zaczął się szmer na sali. Ludzie zaczęli 
wychodzić. Mimochodem usłyszałem, jak 
jeden włościanin odezwał się do drugiego: 
„Każą nam się modlić do pana Boga za 
cysarza, a Boga nam zabierają”. 
 Ławnicy-włościanie wyszedłszy 
do sali narad są jakby wystraszeni. „Jakże 
to, panie sędzio, zmuszać naród, żeby 
wykopywał Mękę Pańską” – powiada 
jeden. – „A to bym bał się, choć to już 
zimno, żeby piorun nie spadł na mnie z 
nieba za to świętokradztwo: jakże to ich 
karać za to”. Drugi ławnik potwierdza 
zdanie swego kolegi. 

 Rozpoczynamy posiedzenie o 
godzinie drugiej. Przywołujemy sprawę z 
kolei. Na pierwszy ogień przyszła sprawa 
niemłodego już gospodarza, na którego 
gruncie stała niedozwolona figura. Chłop 
przyznał się, że pozwolił postawić ją gro-
madzie, ale wykopywać nie będzie, bo to 
grzech. Towarzyszący ojcu młody wie-
śniak, niedawno widocznie przybyły z 
wojska, przerywa ojcu i woła: „Proszę 
sądu mnie ukarać, bo ta ja figurę postawi-
łem.” Sprawia to sensację w sądzie. Po-
nieważ jednak policja go nie oskarża, sąd 
się nim nie zajmuje, a badanie świadków 
udowadnia, ze oskarżony nie stosował się 
do rozporządzenia władzy i figury nie 
usunął, do czego wreszcie i sam się przy-
znał. Druga sprawa również była jasna co 
do niewykonania podobnego rozporządze-
nia. Sąd skazał obwinionych, o ile pamię-
tam, po rublu kary lub po 2 czy 3 dni 
aresztu za niewykonanie rozporządzenia 
władzy. 
 Wyrok ten wywołał na sali miłe 
zdziwienie; nie spodziewano się bowiem, 
ażeby mógł być tak łagodny. W oczach 
oskarżonych widać było jakby radość z 
wypełnienia obowiązku i zasłużenia się 
Bogu. Tym się skończyły dwie pierwsze 
sprawy z liczby kilkudziesięciu tego rodza-
ju. 
 

Kapliczka w Kątach z napisem: „Od po-
wietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas 
Panie. Michał Pisula i Katarzyna. Dnia 15 

września 1928 r.” 
 

Wprost z posiedzenia sądu gmin-
nego musiałem udać się do Lublina na 
posiedzenie Zjazdu. Tam zaraz pierwszego 
dnia, kiedy zdążyliśmy wysłuchać 2 czy 3 

spraw, wpada do Zjazdu woźny z odezwą 
prezesa Sądu Okręgowego Lubelskiego, 
zapraszając Zjazd w całym komplecie na 
uroczyste nabożeństwo, które zaraz ma się 
odbyć w sali Sądu Okręgowego celem 
błagania stwórcy o życie i zdrowie cesarza. 
Robimy więc przerwę posiedzenia i uda-
jemy się na ulicę Królewską, gdzie Sąd 
Okręgowy wówczas się mieścił. Zastajemy 
tam cały personel Sądu Okręgowego w 
komplecie. Nadeszli również miejscowi 
sędziowie pokoju. Niebawem rozpoczęło 
się nabożeństwo według obrządku cerkwi 
wschodniej, którego wysłuchaliśmy wszy-
scy bez względu na różnicę wyznań. 

Skorzystałem z tej okoliczności. 
Zaraz po nabożeństwie udałem się do ga-
binetu prokuratora, ażeby mu wykazać 
niewłaściwość walki z krzyżami w tak 
ciężkiej chwili. Szczęśliwym dla mnie 
zbiegiem okoliczności prokuratorem sądu 
był pan [Mikołaj] Jerakow, dobry znajo-
my, bo będąc podprokuratorem zasiadał 
stale w Zjeździe. Wielkorus, prawego 
charakteru, patriota rosyjski, ale bez nie-
nawiści do Polaków, przyjaciel osobisty 
dawnego prezesa Zjazdu Riznicza, życzli-
wego dla mnie, a przez to sam dla mnie 
życzliwy. Powitał mnie bardzo serdecznie i 
wskazał fotel. Zaczęła się między nami 
rozmowa, naturalnie w języku urzędowym 
[rosyjskim], którą możliwie ściśle powta-
rzam. 
 Pan Jerakow: „Czem mogę słu-
żyć?” 
 Ja: „Przychodzę do pana z powo-
du dzisiejszego nabożeństwa. Modlimy się 
do Boga, padamy przed krzyżem błagając 
Boga o zdrowie monarchy, a jednocześnie 
wojujemy z krzyżem”. 
 Jerakow: „Jak to?” 
 Ja: „A to tak, że z rozkazu guber-
natora nakazano powykopywać krzyże, na 
postawienie których nie dał on pozwolenia. 
Ponieważ ludność uważa, że wykonanie 
rozporządzenia tego byłoby świętokradz-
twem, przeto nie wykopuje, w następstwie 
czego policja stosownie do rozporządzenia 
gubernatora pociąga do odpowiedzialności 
karnej właścicieli gruntów, na których 
krzyże stanęły.” 
 Pan Jerakow: „Cóż ja na to mogę 
poradzić? Przecież prawo...”. 
 Ja: „Choćby było i takie prawo, to 
niech pan raczy wziąć pod uwagę, jak 
niestosowna jest dziś chwila do upomina-
nia się o przestrzeganie takiego prawa. 
Oddziaływa to tak źle na ludność, która 
zrozumieć nie może takich sprzeczności, 
jak z jednej strony zalecenia modłów za 
cesarza, a z drugiej usuwanie świętości, 
przed którą lud modły składa.” 
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 Opowiedziałem mu następnie całe 
przejścia, jakich byłem świadkiem w są-
dzie gminnym z powodu spraw o krzyże. 
 Zamyślił się prokurator. Widać 
było, że ścierają się w nim jakieś głębokie 
przekonania, że walczy sam ze sobą. Nie 
przerywałem mu tej zadumy. Po pewnej 
chwili rozpogodziła mu się twarz, wstał i 
zawołał z mocą: 
 - Tak, to bardzo niewłaściwe; 
pomyślę jak temu zapobiec i w tym celu 
pomówię jutro z gubernatorem. 
 Przeszliśmy potem do rozmowy o 
innych rzeczach, o zdrowiu, powodzeniu 
itp. Spiesząc się na posiedzenia Zjazdu 

pożegnałem go więc niebawem. Odprowa-
dzając mnie do drzwi gabinetu i żegnając 
powiedział: 
 - Bezwarunkowo będę jutro u 
gubernatora. 
 Z tym go pożegnałem. 
 Widocznie przedstawienie proku-
ratora odniosło skutek, bo wkrótce sądy 
zostały zawiadomione urzędowo, że wła-
dze cofają skargi wytoczone o krzyże. 
Okazało się raz jeszcze, jak gubernatoro-
wie liczą się ze zdaniem prokuratorów, 
skoro nawet taki prześladowca wszystkie-
go co polskie i katolickie, jak gubernator 
[Włodzimierz] Tchorzewski, który swoją 

karierę służbową zawdzięczał poparciu 
duchowieństwa prawosławnego za to wła-
śnie prześladowanie, nie upierał się przy 
swoim i ustąpił wobec przedstawień pro-
kuratora. [Za czasów pracy w sądzie Hen-
ryka Wiercieńskiego w Polanówce guber-
natorami lubelskimi byli: Konstantin Lisz 
(5 VI 1875 – 18 X 1880), Leonid Stame-
row (2 XI 1880 – 18 III 1886), Włodzi-
mierz Tchórzewski (18 III 1886 – 1905) i 
Jewgienij Mienkin (19 III 1905 – 1912)] 
    
  Henryk Wiercieński 

 
 
 

Piotr baron von Offenberg – właściciel dóbr polanowskich 
w latach 1871-1882 

  
Wspomniany w Pamiętnikach 

Henryka Wiercieńskiego sędzia i właści-
ciel Polanówki baron von Offenberg to 
Piotr Offenberg, syn Iwana (Emmericha) 
Offenberga. Ród baronów Offenbergów 
herbu własnego (Offenberg to w języku 
niemieckim „otwarta góra”) wywodzi się 
z Szwajcarii. Znaczącą postacią tej ro-
dziny był Johann von Offenberg, na-
miestnik Styrii i ambasador cesarza 
Maksymiliana II przy Iwanie Groźnym. 
Jego syn Lorenz von Offenberg osiadł w 
Liflandii pod koniec 1576 r. (podobno 
przybył tam ze Szwecji). Liflandia to 
polskie Inflanty, od  1561 r. lenno króle-
stwa polskiego, od XVII w. w większo-
ści pod panowaniem Szwecji, a od XVIII 
w. – Rosji, dziś część Łotwy. Inflanty 
graniczyły od południa z Kurlandią, 
którą Polska utraciła w wyniku III roz-
bioru. Tytuły baronowskie Cesarstwa 
Niemieckiego Offenbergów potwierdzo-
ne zostały w 1853 i 1862 r. Protestanccy 
Offenbergowie należeli w XIX w. do 
elity carskiej Rosji, pełniąc wysokie 
funkcje w administracji (stryjeczny brat 
Piotra był gubernatorem), dyplomacji 
(konsulem i ambasadorem w Stanach 
Zjednoczonych był jego inny stryjeczny 
brat) i wojsku. 

Iwan (Emmerich) Piotrowicz 
Offenberg, ojciec Piotra, urodził się w 
1792 r. W wojsku znalazł się już w roku 
1807. W latach 1812-14 brał udział w 
kampanii antynapoleońskiej podczas 
której był dwukrotnie ranny i wielokrot-
nie odznaczony. W latach 1823-28 był 
dowódcą Jamburskiego pułku ułanów. 2 

sierpnia 1830 r. został mianowany do-
wódcą 2 brygady 1 dywizji ułanów. Z 
brygadą brał udział w tłumieniu powsta-
nia listopadowego i odznaczył się w 
szturmie Warszawy w 1831 r. za co 
otrzymał kolejne odznaczenia. W latach 
1832-37 był dowódcą Konno-
jegerskiego pułku lejbgwardii 1 brygady 
2 dywizji kawalerii lekkiej. W 1837 r. w 
uznaniu zasług w walce przeciw polskim 
powstańcom otrzymał dobra Kidule w 
obwodzie mariampolskim w ekonomii 
Kidule (Mariampol – obecnie na terenie 
Litwy tuż przy granicy z Polską, po 1815 
r. miasto było w województwie augu-
stowskim, potem w guberni suwalskiej). 
Był to majorat, a więc majątek przewi-
dziany do dziedziczenia przez najstar-
szego potomka. W latach 1832-49 w 
randze generała lejtnanta dowodził 2 
dywizją kawalerii lekkiej. W latach 
1850-56 dowodził 2 korpusem rezerwo-
wym, a w latach 1856-62 oddzielnym 
korpusem kawalerii. 25 marca 1851 
awansowany został na generał-majora. 
Od 1852 r. został członkiem Rady Wo-
jennej przy carze (car Aleksander II 
panował w latach 1855-81, zginął w 
wyniku zamachu bombowego dokona-
nego przez Polaka J. Hryniewieckiego). 
12 grudnia 1862 r. został inspektorem 
kawalerii armii rosyjskiej przyczyniając 
się do jej modernizacji i umocnienia 
rosyjskich tradycji kawaleryjskich. 
Zmarł po długiej chorobie w r. 1870, 
pochowany został w rodzinnej Mitawie 
w Kurlandii. Ożeniony był z Jekateriną 
Fiodorowną Repnińską (1804-1852). 

Mieli troje dzieci: Julię zmarłą  w wieku 
13 lat w 1853 r., także młodo zmarłego 
Fiodora (1839-1872) i Piotra, właści-
ciela Polanówki w latach 1871-1882. 

Fiodor – brat Piotra – urodził 
się w roku 1839. Dowodził eskadronem 
lejb-gwardii. Był właścicielem majątku 
Aliabjewo koło Nikolskowo-
Wiaziemskowo, który to majątek w 1871 
r. chciał kupić od niego Lew Tołstoj z 
żona Sofią. W korespondencji z tym 
znanym pisarzem wymieniany jest także 
„nasz” Piotr. Fiodor zmarł zaraz po na-
byciu przez Piotra Polanówki. 

 

Herb baronów Cesarstwa Niemieckiego 
von Offenbergów z Kurlandii 

 
Piotr Offenberg był, jak naka-

zywała tradycja rodzinna, wojskowym. 
Doszedł do stopnia generała-majora. 
Dowodził 5 Aleksandryjskim pułkiem 
huzarów (tzw. czarni huzarzy) stacjonu-
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jącym w Warszawie, ale w latach 1865-
75, zapewne ze względu na walki po-
wstańcze na Lubelszczyźnie, przeniesio-
nym (sztab i pułk) do Lublina.  

31 grudnia 1867 r. władze przy-
znały Piotrowi Offenbergowi specjalną 
ulgę pieniężną dawaną w latach 1866-70 
wojskowym obdarowanym przez carat 
polskimi majątkami za zasługi wojenne. 
Ulgę przyznawano z powodu strat jakie 
ich dobra ponosiły w wyniku uwłaszcze-
nia chłopów w 1864 r. Piotr Offenberg 
otrzymał ulgę pieniężną w wysokości 
204 rubli srebrnych z racji posiadania 
folwarku Bożany i 98 rubli srebrnych z 
części leśnictwa Szlanów. Razem jego 
dochód z racji ulg wynosił 760 rubli 
srebrnych. Możliwe, że folwark Bożany 
(lub o zbliżonej nazwie, ponieważ „Bo-
żany” nie figurują w żadnych spisach 
majątków i miejscowości) leżał właśnie 
w obrębie dóbr rządowych Kidule. Być 
może był on ofiarowany Piotrowi Offen-
bergowi za zasługi w zwalczaniu po-
wstania styczniowego, lub był częścią 
dóbr majorackich nadanych jemu ojcu, 
bo leśnictwo Szlanów, z którego też miał 
ulgę, było właśnie w powiecie mariam-
polskim. 

Wkrótce po śmierci swego ojca 
Piotr Offenberg wycofał się z wojska i 

około 1871 r. nabył od Mieczysława 
Łabęckiego dobra polanowskie. Na ku-
piony przez Offenbergera majątek skła-
dały się według Słownika geograficzne-
go Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich następujące folwarki i 
wsie: Polanówka, Dobre, Kępa, Rogów, 
Podgórz, Wilków Polanowski, Zastów 
Polanowski, Dąbrówka, Kosiorów, 
Męćmierz i Żmijowiska. W 1880 r. 
Offenberg wydzielił ze swoich posiadło-
ści Dąbrówkę i Podgórz i sprzedał je 
osobno. Nie znamy daty urodzin Piotra 
von Offenberga, wiadomo, że żył jeszcze 
w 1891 r. 

Ciekawym wyjątkiem w tej ro-
dzinie zdominowanej przez służbę w 
armii był urodzony także w Mitawie 
stryj barona Emmericha Offenberga – 
Heinrich (1752-ok.1828). Poza wieloma 
innymi tytułami, w latach 1786-1827 
posiadał także tytuł honorowego członka 
Pruskiej Akademii Sztuk, sekcji pla-
stycznej. Uprawiał malarstwo, wykony-
wał pastele. W 1786 r. brał nawet udział 
w wystawie Akademii. 
 Informacje o rodzinie Offenber-
gów uzyskałem od pani Agnieszki Po-
spiszil, której w tym miejscu chciałbym 
serdecznie za nie podziękować i z książ-
ki Jerzego Kukulskiego, Generałowie 

carscy i ich majątki ziemskie w Króle-
stwie Polskim (1835-1920), „Neriton”, 
Warszawa 2007. Jako uzupełnienie war-
to przeczytać prace dr Krzysztofa La-
tawca z lubelskiego UMCS: Rosyjskie 
siły zbrojne na obszarze guberni lubel-
skiej w latach 1864-1914, „Teka Komisji 
Historycznej Oddziału PAN w Lubli-
nie”, t. III, Lublin 2006, s. 124-144; 
Bałtowie w administracji ogólnej i spe-
cjalnej w południowych i wschodnich 
guberniach Królestwa Polskiego w la-
tach 1864-1914 [w:] Ważna obecność. 
Przedstawiciele państw i narodów euro-
pejskich wśród mieszkańców międzyrze-
cza Bugu i Pilicy w XVII-XIX w., red. 
A.Górak, K. Latawiec, Radom – Radzyń 
Podlaski 2006, s. 199-223; W służbie 
imperium...Struktura społeczno-
zawodowa ludności rosyjskiej na terenie 
guberni lubelskiej w latach 1864-1915, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, Lublin 2007. Krzysz-
tof Latawiec jest też autorem artykułu 
Rosjanie w Opolu lubelskim w latach 
1831-1915 [w:] Dzieje i kultura Opola 
lubelskiego i okolic, red. M. Ausz i H. 
Mącik, Lublin-Opole Lubelskie 2006, s. 
107-122. 
 

Wojciech Włodarczyk
 
 
 

Krzysztofa Jastrzębskiego „Opole Lubelskie.  
Historia miasta i powiatu”, tom I 

  
 

 

Pod sam koniec 2007 r. ukazał 
się nakładem Wydawnictwa Jantar 
(Puławy, ul. Sieroszewskiego 7, 
tel./fax: 081 888 36 29, e-mail: jantar-
pulawy@.o2.pl ) pierwszy tom anon-
sowanej od dawna historii Opola Lu-
belskiego i powiatu opolskiego autor-
stwa Krzysztofa Jastrzębskiego 
(Krzysztof Jastrzębski, Opole Lubel-
skie. Historia miasta i powiatu, tom I, 
Warszawa-Puławy 2007, s. 635, il. + 
literatura, indeks nazwisk i miejscowo-
ści). Tom ten zapowiadała już wcze-
śniejsza książka Jastrzębskiego Opole 
lubelskie. Nil nisi verum, Warszawa 
2006, którą obszernie recenzowaliśmy 
w „Powiślu Lubelskim” nr 1 (styczeń) 
2007. Tom pierwszy Opola Lubelskie-
go. Historii miasta i powiatu składa się 
z 8 rozdziałów: I. W starożytności (do 

VI wieku naszej ery), II. Od Chodlika 
do Opola. Wczesne średniowiecze (VI 
w. – ok. 1160 r.), III. Późne średnio-
wiecze (II poł. XII w. – 1471 r.), IV. 
Opole Jana Słupeckiego (1471-1509), 
V. Jan Łukasz Słupecki (1509-1543), 
VI. Stanisław Słupecki i jego Opole 
(1543-1575), VII. Opole kalwińskie 
Zbigniewa i Feliksa Słupeckich (1575-
1616), VIII. Za ostatnich Słupeckich 
(1617-1663). 

Autor zamierza wydać kolejne 
opracowania historii Opola i okolic. 
Drugi tom, który według zapowiedzi 
Jastrzębskiego ukaże się jeszcze w roku 
bieżącym, ma zawierać kolejne według 
numeracji tomu pierwszego, następujące 
rozdziały: IX. Panowie: Borkowski, 
Butler, Żydowski (1663-1684/1701), X. 
Tarłowie (1684-1750), XI. Opole książąt 
Lubomirskich (1750-1804), XII. Czasy 
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Rzewuskich (1804-1847), XIII. Szkoła 
średnia w Opolu w latach 1801-1848, 
XIV. Kazimierz Wydrychiewicz. Kres 
miejskości (1848-1870). Planowany tom 
trzeci historii Opola ma objąć lata 1870-
1970. Warto przy okazji dodać, że jed-
nocześnie z ukazaniem się tomu I dzie-
jów Opola i powiatu Krzysztof Jastrzęb-
ski wydał 45-stronicową zszywkę Spisy. 
Załącznik do książki Opole Lubelskie. 
Nil nisi verum, zawierającą indeks na-
zwisk i miejscowości występujących w 
przywołanym tomie, którego brak wyty-
kaliśmy autorowi w recenzji sprzed roku. 

Autorowi należy się pochwała 
już za samą decyzję, aby w pojedynkę (i 
bez oglądania się na gratyfikację) podjąć 
się opisania w trzech tomach dziejów 
miasta i powiatu, i to aż na blisko – za-
pewne – 2 tysiącach stron. Widać już po 
pierwszym tomie ogrom pracy archiwal-
nej, moc literatury, wielość spisanych 
świadectw, wymagające lat pracy gro-
madzenie przyczynków, tropienie coraz 
to nowych wątków. Jastrzębski wydaje 
się zresztą tymi właśnie pobocznymi 
wątkami najbardziej zainteresowany. 
Deklarowana przez niego w pierwszej 
książce o Opolu koncepcja uprawiania 
historii regionalnej ma tu swoje potwier-
dzenie. Jeszcze bardziej niż w osobistej i 
mniej „naukowej” pierwszej książce 
Jastrzębskiego, jest tu widoczny kontrast 
między historiografią profesjonalistów, a 
– w najlepszym tego słowa znaczeniu – 
historią pisaną przez dilettanti. Autor 
dosyć swobodnie przekracza granice 
chronologiczne wyznaczane tytułami 
rozdziałów. Bez wahań porusza się po 
terenie Opolszczyzny nie analizując jej 
zmieniających się przecież granic teryto-
rialnych i nie proponując jak należałoby 
je określać. Z uporem powtarza pewne 
koncepcje (np. ciągłej dominacji Rawi-
czów czy charakterystykę Grota Się-
gniewica), na które nie ma chyba dość 
mocnych argumentów naukowych. To 
sprawia, że na prawdziwie profesjonalne 
opracowanie historii Opola, a zwłaszcza 
powiatu, będziemy musieli jeszcze po-
czekać. Ale też przez długie jeszcze lata 
będziemy zaglądali do książki Jastrzęb-
skiego, może bardziej po to, aby ponow-
nie sprawdzić wszystko w książkach i 
archiwaliach, na które się powołuje. 
 Krzysztof Jastrzębski pojmuje 
uprawianie historii przez perspektywę jej 

skutecznego propagowania, zaciekawie-
nia czytelnika, budowania lokalnej „mi-
tologii”, a nie jako pracę ściśle naukową 
obwarowaną rygorami scjentystycznej 
poprawności i naukowej ostrożności. 
Stara się być cząstką lokalnej historii, a 
nie analizować ją z pewnym dystansem. 
Dla regionalisty to pierwsze jest być 
może ważniejsze. Bo wówczas swobod-
na różnorodność i nie zawsze uzasadnio-
na drobiazgowość stają się zaletami. 
Dzięki temu autor „schodzi” w swej 
pracy do „poziomu codzienności”, kon-
kretnych mieszkańców, rodzin, miejsc – 
a to stanowi fundament filozofii regiona-
lizmu. Próba powiązania faktów histo-
rycznych z osobami i miejscami rozpo-
znawalnymi w dniu dzisiejszym, odnale-
zienie takich żywych związków z prze-
szłością nadaje przecież sens lokalnej 
historii. A przez to historię „wielką” 
czyni mieszkańcom Opola bardziej zro-
zumiałą i pociągającą. 
 To co najbardziej ciekawi czy-
telników „małej” historii to sprawy oby-
czajowe. I one głównie dominują w 
książce Jastrzębskiego. Pełno jest sma-
kowitych przykładów zachowań i wy-
stępków, brak natomiast mniej zazwy-
czaj zajmujących czytelnika spraw natu-
ry administracyjnej, gospodarczej czy 
ściśle politycznej. A to sprawia, że dla 
historii Powiśla lubelskiego książka 
Jastrzębskiego nie jest aż tak przydatna, 
jak można byłoby się tego po tytule spo-
dziewać. Brak jednolitych kryteriów 
badawczych i precyzyjnego określenia 
zakresu materiału chociaż czasami mile 
zaskakują jakąś ciekawostką, nie pozwa-
lają jednak na porównania zjawisk z 
nawet najbliższych okolic Opola z po-
dobnymi, na przykład w Wilkowie czy 
Łaziskach. Utrudniają historyczną staty-
stykę, która dla regionalisty jest bardzo 
często jedyną drogą uzupełnienia wiedzy 
o swojej okolicy. Mimo tego i mimo iż 
autor skupił swoją uwagę przede 
wszystkim na historii samego Opola 
(wszak to stolica regionu i miejsce uro-
dzenia autora), możemy jednak i z tak 
skomponowanej książki wyciągnąć wie-
le interesujących dla nas rzeczy. Na 
przykład mamy w ten sposób zarysowa-
ny ciekawy kontekst (zarazy, protestan-
tyzm, działalność i wizyta biskupa Ma-
ciejowskiego) budowy kościoła w Wil-
kowie na początku wieku XVII i w kon-

sekwencji interesujący przyczynek do 
pobożności mieszkańców Powiśla. 
 Pisząc tak nasyconą szczegółami 
książkę trudno nie ustrzec się błędów. 
Wskażę na pierwszy z brzegu, ze str. 18-
19 dotyczący nieistniejącej już rzeczki 
Gomulichy. Mamy tam nie – jak chce 
podpis pod ilustracją – mapę Mayera von 
Heldensfelda (nazwiska nie ma zresztą w 
indeksie na końcu książki), a wydaną 30 
lat później Mapę Kwatermistrzostwa. 
Nie uznawał bym jednak nazwy rzeczki 
Gomulichy z mapy Perthéesa (w książce 
błędny zapis nazwiska i też nie odnoto-
wane zostało w indeksie) z 1786 r. za 
pomyłkę jak chce tego autor. Trzeba 
pamiętać, że pod sam koniec wieku 
XVIII Lubomirscy puścili Chodelkę 
świeżo wykopanym kanałem (od Żmi-
jowisk do Dobrego) zmieniając zasadni-
czo stosunki wodne na Powiślu, co 
umożliwiło założenie nowej wioski na 
teraz już bardziej suchych terenach Po-
wiśla południowego – właśnie Lubomir-
ki (wcześniej „Lubomirsko”). Zanik 
Gomulichy tak zastanawiający autora, to 
wynik prac melioracyjnych właścicieli 
Opolszczyzny  porządkujących stosunki 
wodne Powiśla. Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego mówi, że Opole 
leży „nad strumykiem bez nazwy”. Ten 
jeden przykład (czy inne, jak np. – trzy-
mając się tylko problemów „wodnych” – 
data i skutki powodzi 1833 r.) to tylko 
część wątpliwości jakie zawiera książka 
Jastrzębskiego. Błędy dotyczą zwłaszcza 
zapisów nazw, nazwisk i imion. Końco-
wy indeks nazwisk staje się przez to 
bezużyteczny. Ilość opuszczeń można w 
nim bowiem liczyć niestety w dziesiątki. 
 Jednak mimo tych wątpliwości i 
moim zdaniem zbyt fantazyjnych kon-
strukcji interpretacyjnych, trudno nie 
uznać książki (i przyszłych tomów) 
Krzysztofa Jastrzębskiego za wydarzenie 
pierwszorzędne w skali naszego małego 
regionu. I piszę tak nie dlatego, że Ja-
strzębski określa wydawane przez RTP 
„Powiśle Lubelskie” jak „pismo posiada-
jące niezwykle wysoki poziom meryto-
ryczny” (s. 96), ale dlatego, że przyświe-
cają nam podobne cele i podobnie rozu-
miemy posłannictwo bezinteresownego 
służenia swemu miejscu. 
 
 

Wojciech Włodarczyk
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Zespół metaboliczny jako stan przedcukrzycowy 
 i ryzyko sercowo-naczyniowe 

  
 
Zespół metaboliczny (ZM) jako 

stan zagrożenia zdrowia został zdefinio-
wany po raz pierwszy przez Reavena w 
1988 r. 
 Rozpoznanie ZM wiąże się z 20-
krotnym wzrostem ryzyka wystąpienia 
cukrzycy i 3-4-krotnym wzrostem ryzy-
ka sercowo-naczyniowego. 
 Definicja zespołu metaboliczne-
go (według WHO Adult Treatment Panel 
III) to stwierdzenie co najmniej 3 spo-
śród następujących kryteriów: 
 - otyłość brzuszna – obwód pasa 
kobiety > 88 cm, mężczyzn > 102 cm, 
 - nietolerancja glukozy (insuli-
nooporność), 
 - nadciśnienie tętnicze – RR > 
130/85, 
 - TG (trójglicerydy) > 200 mg 
%, 
 - HDL < od 39 mg % u kobiet, 
 - mikroalbuminemia (obecność 
śladowych ilości białka w moczu). 
 Największym problemem epi-
demiologicznym jest obecnie występo-
wanie nadwagi lub otyłości. Przyczyna 
nadmiernej masy ciała jest przede 
wszystkim siedzący tryb życia współcze-
snego człowieka w połączeniu z wyso-
kokaloryczną dietą i nieregularnym spo-
żywaniem posiłków. 
 ZM charakteryzuje się współist-
nieniem zaburzeń przyspieszających 
rozwój miażdżycy i jest związany ze 
zwiększoną kilkakrotnie zapadalnością i 
śmiertelnością z powodu chorób układu 
krążenia w odniesieniu do osób bez tego 
zespołu. 
 Szczególnie groźne dla wzrostu 
ryzyka sercowo-naczyniowego jest 
współistnienie nadciśnienia tętniczego z 
nietolerancją glukozy lub wręcz cukrzy-
cą regulacyjną. 
 Otyłość brzuszna jest szczególną 
postacią nadwagi, gdyż tkanka tłuszczo-
wa międzyjelitowa zawiera znacznie 
zwiększoną ilość małych gęstych tzw. 
złośliwych LDL („zły” cholesterol). 
Małe gęste LDL uszkadzają w większym 
stopniu naczynia krwionośne, prowadząc 
do powstania bloczek miażdżycowych, 

niż inne postaci LDL, przeważające w 
obwodowej tkance tłuszczowej. 
 Glukoza, a szczególnie podwyż-
szone jej stężenie po posiłkach (nietole-
rancja glukozy, insulinooporność) jest 
niezależnym czynnikiem ryzyka serco-
wo-naczyniowego. Wywołuje zwężenie 
drobnych naczyń krwionośnych, zwięk-
szenie oporów obwodowych – w ten 
sposób znacznie przyczynia się do roz-
woju nadciśnienia i obciążenia serca 
nadmierną pracą. Niekontrolowane pod-
wyższenia poziomu cukru u ludzi bez 
rozpoznanej dotąd cukrzycy prowadzi 
często do gwałtownej zwyżki ciśnienia 
tętniczego, dotąd skutecznie leczonego 
lub uprzednio prawidłowego. 
 Leczenie ZM to prawdziwe 
wyzwanie XXI wieku. Marzeniem każ-
dego pacjenta jest możliwość podania 
jednej cudownej tabletki regulującej 
wszystkie zaburzenia i zapobiegającej 
ryzyku wystąpienia poważnych powi-
kłań. Jest to na razie niemożliwe. 
 Postępowanie lekarskie w ZM to 
przede wszystkim profilaktyka otyłości i 
modyfikacja prozdrowotna stylu życia, 
w tym najważniejszym jest codzienna 
aktywność fizyczna. 
 Do ustalenia konieczności in-
terwencji lekarskiej niezbędne jest usta-
lenie stopnia ryzyka. Jeżeli stwierdzamy 
w ZM obecność choroby układu serco-
wo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, 
szczególnie poranne, dużą nietolerancję 
glukozy lub wręcz cukrzycę, mikroal-
buminemię, podwyższony poziom chole-
sterolu i – lub trójglicerydów – to pa-
cjent jest w grupie wysokiego ryzyka i 
oprócz modyfikacji stylu życia wymaga 
leczenia farmakologicznego przez kar-
diologa i diabetologa, bezwzględnie 
musi zaprzestać palenia tytoniu, zredu-
kować znacznie wagę ciała i zastosować 
racjonalny i regularny wysiłek fizyczny 
(spacer, jazda na rowerze, pływanie), 
przestrzegać zalecanej diety. W grupie 
chorych z wysokim ryzykiem dążymy do 
obniżenia poziomu ogólnego cholestero-
lu TCH < 155 mg %, TG < 150 mg %, 
cukru na czczo < 110 mg %, cukru 2 

godziny po posiłku < 135 mg %. Hemo-
globiny glikowanej ChbA1c < 6,5 %, 
podwyższenie HDL u kobiet > 45 mg %, 
podwyższenie HDL u mężczyzn > 40 mg 
%, utrzymanie ciśnienia tętniczego < 
130/80. 
 W grupie niskiego ryzyka – gdy 
nie ma współistnienia wszystkich w/w 
obciążeń zdrowotnych zalecamy w ZM 
intensywną modyfikację prozdrowotną 
stylu życia oraz powtórną ocenę czynni-
ków ryzyka, corocznie lub co dwa lata. 
W tej grupie ciśnienie tętnicze nie po-
winno przekraczać 140/90, TCH < 160 
mg %, TG < 160 mg %, LDL < 115 mg 
%, cukier na czczo < 110 mg %. 
 ZM wiąże się z nadkrzepliwo-
ścią krwi, która pojawia się szczególnie 
po spożyciu wysokotłuszczowego posił-
ku – w związku z tym należy pamiętać o 
regularnym przyjmowaniu aspiryny w 
dawce 75-150 mg na dobę, a w przypad-
ku jej nietolerancji – innego leku zleco-
nego przez lekarza. 
 Na zakończenie – na pociesze-
nie informuję, że istnieje już lek, którego 
działanie polega na blokowaniu recepto-
rów układu endokanabinoidowego 
(ECS). ECS jest układem mającym 
związek z regulacją apetytu i zachowa-
niem równowagi energetycznej, a także 
zmiana reakcji na stres, a nawet stwier-
dzono jego znaczenie w uzależnieniu się 
od palenia tytoniu. Nadmierna aktyw-
ność układu ECS przyczynia się do po-
wstawania otyłości, a sama otyłość jest 
odpowiedzialna za zwiększenie aktyw-
ności układu ECS w mechanizmie sprzę-
żenia zwrotnego. Dobrze poznanym, na 
podstawie wieloośrodkowych badań w 
Europie i USA antagonistą układu ECS 
jest rimonabant (nazwa chemiczna). Lek 
ten jest jeszcze niedostępny w Polsce. 
Może to będzie ta jedyna wymarzona 
tabletka zapobiegająca i lecząca ZM? 
 Na razie nic nie zastąpi proz-
drowotnego trybu życia, w tym utrzyma-
nie racjonalnej i regularnej aktywności 
fizycznej. 
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TABLICA: 
ZESPÓŁ METABOLICZNY         CUKRZYCA TYP 2 

Nadwaga                                         Hyperglikemia 
Dyslipidemia                                   Nadwaga 
Nadciśnienie tętnicze                      Dyslipidemia 
Zaburzenia krzepliwości                 Nadciśnienie tętnicze 
Nietolerancja glukozy                     Zwiększenie krzepliwości 

 
Zaburzenia są uszeregowane wg znaczenia diagnostycznego i prognostycznego 
Słownik: 
Hyperglikemia – podwyższony poziom cukru we krwi 
Dyslipidemia – podwyższenie poziomu cholesterolu lub trójglicerydów lub obu przy obniżonym poziomie HDL („dobrego” choleste-
rolu) 
 

Barbara Bogdańska kardiolog 
Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,  

Al. Kraśnicka 100 
 
 

Przed wyborami władz RTP 
 

W niedzielę 29 czerwca br. czeka-
ją nas wybory nowych władz „Regional-
nego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie 
nad Wisłą”. IV Walne Zgromadzenie 
członków RTP wybierze na 3-letnią ka-
dencję kolejny, już IV Zarząd Towarzy-
stwa, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeń-
ski. Datę IV Walnego Zgromadzenia usta-
lił Zarząd RTP na swym posiedzeniu w 
dniu 16 marca br. 
 Krótką historię założonego w 
lutym 1966 r. Regionalnego Towarzystwa 
Powiślan przypomnieliśmy w specjalnym 
rocznicowym numerze „Powiśla Lubel-
skiego” nr 2 z 2006 r. Obchody tej roczni-
cy były jednym z głównych naszych zadań 
w minionej kadencji. Inne warte odnoto-
wania owoce naszej działalności to kolejna 
książeczka wydana w 2005 r. przez RTP: 
Księga Akt Zaślubionych w Parafii Wil-
kowskiej, 1741-1797, oraz cztery specjalne 
edycje naszego pisma: z okazji sprowa-
dzenia relikwii św. Floriana do wilkow-
skiej świątyni, z okazji wspomnianej 10-tej 
rocznicy RTP (obie z 2006 r.), z okazji 
100-lecia wmurowania kamienia węgiel-
nego pod kościół w Zagłobie,  i z okazji 
100-lecie pierwszych odkryć archeolo-
gicznych na Powiślu (obie z r. 2007). 

Przyznawaliśmy też nagrody RTP. W 
minionej kadencji uhonorowaliśmy księ-
dza Jerzego Hanaja, archeologa Pawła 
Lisa, inicjatora powołania RTP wójta Hen-
ryka Nowaka i pierwszego prezesa RTP 
doktora Jana Gizę. 
 W minionej kadencji liczba 
członków RTP zwiększyła się z 37 do 42. 
To niewiele, ale tym większa ich zasługa, 
że swoimi niewielkimi składkami pod-
trzymują nasze Towarzystwo. Inne naj-
ważniejsze instytucje, firmy i osoby wspie-
rające finansowo naszą społeczną działal-
ność to: Starostwo Powiatowe w Opolu, 
gmina Łaziska, zakłady spółki „Sokpol-
Koncentraty” w Zagłobie, ksiądz pro-
boszcz Jerzy Hanaj, państwo Monika i 
Jacek Lejwodowie z Wilkowa, firma „Ce-
farm” w Lublinie i pan Miłosław Wosik z 
Lasu Dębowego. Do tego trzeba dodać 
mniejsze sumy ofiarowane dodatkowo, 
niezależnie od składek, przez wielu człon-
ków RTP. Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy. Naszą edytorską działalnością moż-
liwą dzięki hojnym sponsorom budujemy 
obraz Powiśla, który zapewne przetrwa 
dłużej niż samo Towarzystwo. Namawia-
my wszystkich do wspierania i do wstępo-

wania do Regionalnego Towarzystwa 
Powiślan. 
 Nasze plany pozostają niezmien-
ne. Uważamy, że powinniśmy upamiętnić 
działalność księdza Józefa Błażowskiego, 
proboszcza Wilkowa i powstańca stycz-
niowego. Powinniśmy również upamiętnić 
ofiary terroru lat powojennych. Ciągle 
myślimy o zorganizowaniu Muzeum Powi-
śla Lubelskiego. Niebawem ukaże się 
kolejna nasza publikacja przygotowana z 
okazji 120-lecia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wilkowie – pisze ją Hubert Włodar-
czyk. Przygotowujemy też z tej okazji 
numer specjalny „Powiśla Lubelskiego”. 
Pracujemy nad kolejnymi książkami: Księ-
gą akt chrztów parafii Wilków, 1742-1781 
i Szkolnictwem na Powiślu lubelskim w 
wieku XX autorstwa Grażyny Włodarczyk. 
W dalszych planach mamy publikację 
zawierającą przedruk wszelkich notek i 
tekstów na temat Powiśla jakie ukazały się 
w prasie lubelskiej przed 1939 r.: Powiśle 
lubelskie na łamach prasy lokalnej.1803-
1939. Na zrealizowanie tych zamiarów na 
pewno nie starczy najbliższej 3-letniej 
kadencji.  
 

Wojciech Włodarczyk 
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