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10 kwietnia 2010 roku, w sobotę rano, pod Smoleńskiem, rozbił się samolot wiozący polską delegację na obchody 

70-rocznicy stalinowskiego mordu w Katyniu. Zginęło 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, wicemarszał-

kowie Sejmu i Senatu, ministrowie, urzędnicy Kancelarii Prezydenta, dowódcy wszystkich rodzajów wojsk, posłowie i 

senatorowie, biskup i duchowni, członkowie Rodzin Katyńskich, obsługa samolotu i członkowie Biura Ochrony Rządu. 

Wiele osób związanych było z Lubelszczyzną, niektórzy z Powiślem. 

Jeszcze długo będziemy rozpamiętywać tę katastrofę, zadawać pytania o jej przyczyny, analizować konsekwencje. 

Tragedia ta wywołała niespotykaną od śmierci Jana Pawła II falę społecznych emocji, autentycznego przeżywania pol-

skości, dyskusję na temat kreowanego przez media wizerunku prezydenta, polityków, roli historycznego mitu, znaczenia 

patriotyzmu, naszych stosunków z Rosją, wreszcie samych środków masowego przekazu. 

Zwracano uwagę, że ważne postaci sceny politycznej to także zwykli ludzie i ukazywanie ich w tej prywatnej roli 

może zdecydowanie zmienić ich wizerunek. Podniosły się głosy krytyki wobec mediów przedstawiających polityków jedno-

stronnie, kreujących wyimaginowane, nieprzystające do rzeczywistości ich portrety.  

Dobrze byłoby jednak, aby – na odwrót – w zwykłych ludziach także umieć dostrzec ich wyjątkowość. I szanować 

ich opinie, którym są wierni. A symboliczny charakter wydarzeń, niosących w sobie niezwykłą siłę motywacyjną, dostrzec 

w najbliższym otoczeniu. Prawdziwa siła patriotyzmu tkwi w codziennym praktykowaniu, nie może być ograniczona do 

odświętności czy państwowego rytuału. I tu należy szukać odpowiedzi na pytanie podstawowe w tej kwestii: czym zastąpić 

PRL? Bo na to pytanie nie ma zgodnej odpowiedzi od 20 lat. Łatwiej jest dać na nie odpowiedź w sferze zbiorowej mi-

tycznej świadomości, ale jak realizować je w praktyce? Dziś. Jaką pracą, posłannictwem, służbą, obowiązkiem? 

Podmiotowość społeczeństwa jest ciągle najważniejszym choć odległym celem niepodległej Polski. Po rozchwia-

niu więzi społecznych w czasach komuny, wielką rolę, kto wie czy nie największą, w odbudowywaniu tej współodpowie-

dzialności i suwerenności każdego z nas, ma lokalna zbiorowość i jej dzieje. To są najmocniejsze korzenie, tu są pierwsze 

wzorce.  

Patriotyzm zaczyna się tu.  

Wojciech Włodarczyk 
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Obchody rocznicy katyńskiej w Wilkowie 
 

W poprzednim numerze naszego 

pisma opublikowaliśmy artykuł pani Ewy 

Śmiech Ocalić od zapomnienia… o za-

mordowanym w Katyniu mieszkańcu Po-

wiśla kapitanie Stanisławie Kołodziejczy-

ku. Pochodził z Kępy Choteckiej. Autorka 

artykułu, kuzynka zamordowanego, a także 

władze RTP, wyrażali nadzieję, że kapitan 

Kołodziejczyk zostanie na Powiślu odpo-

wiednio uhonorowany. Obchody 70-tej 

rocznicy mordu katyńskiego połączone 

więc zostały w gminie Wilków z uroczy-

stością posadzenia tzw. „Dębu Katyńskie-

go” upamiętniającego kapitana Kołodziej-

czyka. Uroczystości odbyły się 30 kwiet-

nia. Dodatkowy wymiar tamtej zbrodni, 

dała tragiczna katastrofa samolotowa 10 

kwietnia i śmierć 96 osób, państwowej 

delegacji zdążających na katyńskie obcho-

dy. 

Obchody rocznicy zbrodni katyń-

skiej w gminie Wilków rozpoczęła Msza 

św. w intencji zamordowanego kapitana 

Kołodziejczyka odprawiona w kościele 

parafialnym przez proboszcza księdza 

Krzysztofa Szcześniaka. W homilii ksiądz 

proboszcz wykorzystał część przemówie-

nia przygotowanego dla Rodzin Katyń-

skich przez zabitego w katastrofie samolo-

towej biskupa polowego generała Tade-

usza Płoskiego. Po nabożeństwie młodzież 

z transparentami udała się przed gmach 

gimnazjum, gdzie ksiądz Szcześniak po-

święcił młodziutki dąb. Drzewkiem będą 

opiekowali się uczniowie z wilkowskich 

szkół. 

 

 
 

Następnie, już w gmachu gimna-

zjum, odbyła się część artystyczna – „Apel 

Katyński”, przygotowany przez młodzież 

pod kierunkiem nauczycieli gimnazjum. 

Oprawę słowno-muzyczną nadzorowały 

panie: Rena Wicha, Monika Mędrek, Ewa 

Czapla i Beata Sierpień, a oprawę pla-

styczną: Marta Lorek, Joanna Rządkowska 

i Marta Kramek. Na umieszczonym obok 

sceny ekranie przygotowano specjalny 

pokaz slajdów. Z taktem wyreżyserowana 

akademia, precyzyjnie odegrana przez 

młodzież, zakończona została przemówie-

niem pani Ewy Śmiech. Całość zakończyło 

wystąpienie wójta Grzegorza Teresińskie-

go. 

W uroczystościach wzięła udział 

bliscy zamordowanego: pani Ewa Śmiech 

z Opola i rodzina Markowskich z Kępy 

Choteckiej. Zostali zaproszeni oficjalni 

przedstawiciele instytucji gminnych, a 

także władze Regionalnego Towarzystwa 

Powiślan i Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Ale najbardziej cieszył w tej uroczystości 

pełen powagi i skupienia tłumny udział 

młodzieży. To dla nich jedna z lepszych 

lekcji historii i najpewniej zapamiętana 

będzie na długo. 

Wojciech Włodarczyk 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Ksiądz Piotr Wiracki administratorem parafii Zagłoba 
 

1 lipca 2009 roku administratorem 

parafii Zagłoba został ksiądz Piotr Tomasz 

Wiracki wspomagając w ten sposób pro-

boszcza księdza kanonika Jerzego Hanaja. 

Ksiądz Wiracki urodził się 22 września 

1971 r. w Poniatowej, wychował w Kra-

czewicach. Liceum Ogólnokształcące 

ukończył w Poniatowej. Studiował teolo-

gię w Katolickim Uniwersytecie Lubel-

skim, jest magistrem teologii. Święcenia 

kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 r. Był 

między innymi wikariuszem parafii św. 

Józefa w Kraśniku i parafii św. Wojciecha 

w Lublinie. Jest członkiem Archidiecezjal-

nego Zespołu do spraw Duszpasterstwa 

Niepełnosprawnych.  

Redakcja 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zima 
  

Odrębną sekwencją czasową 

chłopskiej egzystencji jest zima. Ta pora 

roku posiada również cechę stanowiącą o 

jej wyjątkowości. Na przeciąg kilkunastu 

tygodni zamierają prace polowe, a rolnik 

nagle stwierdza, że ma nadmiar wolnego 

czasu. Bo jak czytamy w Chłopach Wła-

dysława Reymonta, „czasu zimową porą 

nikomu nie brakowało”. 

Zimowej przerwy w pracach po-

lowych nie należy mylić z miejskim urlo-

pem. Urlop łączy się ściśle z określonym 

pomysłem na spędzenie urlopu. Standar-

dowy pomysł na urlop to wyjazd, czyli 

terminowe wyzwolenie się z dotychczaso-

wego przestrzennego i zawodowego uwi-

kłania z perspektywą konieczności powro-

tu. Urlopowicz wzbogaca swe doznania i 

podwyższa ich jakość. Podstawowym 

jednak doświadczeniem jest potwierdzenie 

wolności. Praca zniewala, urlop jest więc 

wolnością od pracy. To, że będąc na urlo-

pie popadamy w inną niewolę, na przykład 

biur turystycznych, rzadko kiedy jest 

uświadamiane. Miesiąc w Grecji lub na 

Majorce daje nam pozór spotęgowania 

podmiotowości i o to w gruncie rzeczy tu 

chodzi. 

 Na wsi sytuacja jest odmienna. 

Żaden z wilkowskich czy zakrzowskich 

gospodarzy nie powie, że praca niewoli. 

Praca może być niewdzięczna, brudna, 

ponad siły, mało dochodowa, lecz nie jest 

niewolą chociażby z tego względu, że nie 

ciąży nad nią dyktat przymusu innego 

człowieka bądź instytucji. Rolnik, konsul-

tując się na bieżąco z przyrodą, sam kreuje 

swoje obowiązki. Element przymusu tkwi 

jedynie w tej oczywistej prawdzie o czło-

wieczym losie, iż aby żyć, trzeba praco-

wać. I otóż zima wyzwalając z pracy za-

cieśnia ową perspektywę swobody, którą w 

swojej pracy rolnik zawsze odnajduje. Pole 

zawęża się do obejścia, ścieżki skracają 

się, dom wraz z jego ciepłem staje się 

punktem centralnym. 

 To dramatyczne skurczenie się 

przestrzeni i reaktywacja życia domowego 

ma swoje kulturowe konsekwencje. Przede 

wszystkim mowa tu o okresie przeciętnie 

trzy razy dłuższym niż w przypadku miej-



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 2(37), kwiecień 2010 r.________________________ 

3 

 

skiego urlopowicza. Jest to okres wystar-

czający na regenerację sił fizycznych. 

Mężczyźni dłużej śpią, kobiety większą 

aktywność wykazują w kuchni. Jadłospis 

staje się bogatszy, przybywa posiłków, 

troskę o zdrowie można zadokumentować 

(bo czas na to pozwala) wizytą u lekarza. 

Podkreślmy jednak rzecz najważ-

niejszą. Zimowe życie domowe sprawia, 

że członkowie rodziny są bliżej siebie: mąż 

bliżej żony, rodzice bliżej dzieci, sąsiad 

bliżej sąsiada, starsze pokolenie bliżej 

młodszego. Ludzie stają naprzeciwko 

siebie w bezpośredniej bliskości, wraca do 

łask rozmowa, gawęda, biesiada lub 

wspólna modlitwa. Ale też łatwiej z uwagi 

właśnie na tę bliskość o waśń, swary, agre-

sję, kłótnię małżeńską, gdyż taka już jest 

ludzka natura. W każdym bądź razie w 

okresie zimowym stosunki międzyludzkie 

na wsi nabierają bogatszej treści i większej 

intensywności. 

Dawniej symbolicznym obrazem 

zimowego domowego bytowania było 

przędzenie kądzieli (wełny, lnu) w izbie 

ogrzewanej ogniem płonącym na kominie. 

Taką sceną rozpoczyna się Potop Henryka 

Sienkiewicza, podobnych scen znajdujemy 

kilka w Chłopach Reymonta. Wszystkie 

one przedstawiają bycie razem połączone 

jak najściślej z ochotą przebywania ze 

sobą. Ornamentem pożytecznego działania 

(przędzenie, wyszywanie, tkanie, dzierga-

nie, darcie pierza) jest rozmowa, która 

nigdy nie była w wiejskich domach celem 

samym w sobie, to jest wymianą poglą-

dów. Młode i starsze kobiety „chodziły z 

kądzielą” dla pogaduszek, plotek, wspól-

nego śpiewania pieśni. Również po naukę, 

jak w przypadku młodych mężatek, które 

od kobiet bardziej doświadczonych dowia-

dywały się o sekretach życia seksualnego 

czy macierzyństwa. 

Pisał w 1830 roku Łukasz Gołę-

biowski o zwyczajach lubelskiego gminu: 

„Zimą, gdzie obszerniejsze chaty, zbierają 

się na wieczernice: tam dziewczęta przędą 

na wyścigi, śpiewają, nowinki szepczą, 

bajki opowiadają; parobcy niektórzy przę-

dą równie, inni sieci wiążą, przewiąsła 

kręcą. Tu się znajomość bliższa i związki 

miłosne kojarzą. [...] Częstokroć ta zaba-

wa, z pracą połączona, trwa do północy.” 

Kilkadziesiąt lat później w Rey-

montowych Lipcach w chałupie Kłębów 

mroźnym lutowym wieczorem też warczą 

(warkoczą, furkoczą, dudnią) wrzeciona, 

młodzieńcy skręcają powrósła, a jedna z 

kobiet (Jagusia) wycina z papieru „czy to 

strachy, czy króle, czy upiory, czy smoki, 

czy inne różności”. Nadal kołowrotek jest 

rzadkością („nowomodnym wymysłem”) - 

prządki bardziej ufają wrzecionom. Nadal 

kładzie się nacisk na połączenie zabawy z 

pracą. Kobiety przychodzą z kądzielą, 

„bych ino nie dać pozoru, jako się zeszły 

po próżnicy, na rajcowanie”. Nadal wie-

czornica jest po to, by „się zgwarzyć spo-

łecznie”, „społecznie zabawić”. 

 Zima zbliża ludzi, odkrywa jed-

nych przed drugimi, narzuca społeczne 

(wspólnotowe) zachowania. 

Dziś w coraz mniejszej liczbie 

domów, opalanych piecami centralnego 

ogrzewania, słychać szumiący i trzaskają-

cy ogień. Oczywiście do historii przeszły 

kołowrotki i „przęślicowe wieczornice” i 

nie ma sensu z tego powodu ronić łez. Cóż 

zatem może być owym elementem skupie-

nia domowników? Pytamy w istocie o 

pomysł na zimę czyli na zimowe wiejskie 

odpoczywanie. 

Pomysłem przeciętnego urlopo-

wicza jest zanurzenie się w świecie i cza-

sie. Jednym ze skutków otwarcia się na 

świat i czas jest duchowe rozproszenie. 

Wiejski odpoczynek sprzyja innej postawie 

- ustanowienia duchowej integralności. 

Zimą sporządza się remanenty. I bynajm-

niej nie tylko te w zapasie ubrań czy na-

rzędzi rolniczych, lecz również rodzinne i 

pamięciowe. Zimą, kiedy czas na głębszą 

refleksję, poznaje się prawdę o swojej 

sytuacji materialnej, międzyludzkiej i 

zdrowotnej. Zimą wreszcie jest kolęda, 

gdy uświęcone krople roszą mieszkalne 

wnętrze, przez co staje się ono nieskazitel-

ne przynajmniej na ten jeden moment. 

Zima w ogóle bogata jest w sacrum. 

Wciąż jednak jeszcze współcze-

sność nie wyłoniła równie twórczego po-

mysłu na wiejskie zimowe spędzanie wol-

nego czasu jak „przęślicowa wieczornica”. 

Zapewne zabrzmi to skandalicznie, ale 

nawet karczma, jeśli pojmować ją nie tylko 

jako miejsce alkoholowych ekscesów, nie 

ma obecnie na wsi godnego odpowiednika. 

Kultura wiejska znajduje się w fazie przej-

ściowej, poniekąd też kryzysowej. Resztki 

dawnego obyczaju sąsiadują z insygniami 

nowoczesności, jak telewizor czy internet. 

Z internetem być może należy wiązać 

pewne nadzieje, gdyż zapewnia on szeroką 

podmiotowość działań. Dlatego życzyliby-

śmy sobie, by szybkie i tanie łącze interne-

towe znalazło się jak najprędzej w każdym 

domu na Powiślu Lubelskim. 

 

Janusz Węgiełek - Las Dębowy 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

„Wiślany szlak” Janusza Węgiełka 
 

(Od redakcji: Przygotowując do 

druku powieść Wiślany szlak poprosiliśmy 

znanego literaturoznawcę prof. dr hab. 

Krzysztofa Dybciaka o posłowie omawia-

jące twórczość literacką Janusza Węgiełka. 

Zostało ono umieszczone na końcu powie-

ści. Jesteśmy za nie niezwykle wdzięczni. 

Krzysztof Dybciak jest historykiem i teore-

tykiem literatury, eseistą, autorem wierszy. 

Obecnie w Uniwersytecie Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego w Warszawie, wcze-

śniej pracował w IBL PAN i Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Członek Stowa-

rzyszenia Pisarzy Polskich, laureat Nagro-

dy Kościelskich w 1981 r., Nagrody Fun-

dacji POLCULU w 1987 r., stypendium 

Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu w 

1994 r. Autor m. in. książek: Gry i kata-

strofy, Warszawa-Kraków 1980, Persona-

listyczna krytyka literacka…, Wrocław 

1981, Panorama literatury na obczyźnie, 

Kraków 1990, Trudne spotkanie. Literatu-

ra polska XX w. wobec religii, Kraków 

2005. Najwybitniejszy znawca literackiej 

twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

– m. in. autor pierwszej na świecie pełnej 

monografii twórczości i recepcji Karol 

Wojtyła a literatura, Tarnów 1991 oraz 

antologii: Elementarz Jana Pawła II, Kra-

ków 2001, Nowy elementarz JP II na trze-

cie milenium, Kraków 2005, Jan Paweł II 

w literaturze polskiej, Warszawa 2008. Od 

profesora Dybciaka trzymaliśmy też krótką 

opinię o Wiślanym szlaku ułatwiającą Re-

gionalnemu Towarzystwu Powiślan uzy-

skanie sponsorów. Drukujemy ją poniżej 

jako zapowiedź książki, która niebawem 

znajdzie się w naszych rękach.) 

 

 

Nowy tom Janusza Węgiełka jest 

wydarzeniem literackim. Wybitny prozaik 

(m. in. laureat Nagrody Fundacji Kościel-

skich w 1980 roku) po kilkunastu latach 

przerwy w publikowaniu utworów fabular-

nych przekazał do druku oryginalną po-

wieść. Wiślany szlak jest nie tylko arty-

stycznie wartościowym utworem, ale także 

dziełem cennym w wymiarze ogólnokultu-

rowym i socjologicznym. Zawiera wiele 

wiedzy o współczesnej Polsce „widzianej z 

dołu” i w małej skali społeczności lokalnej 

z jej specyficznym kolorytem i dziejami.  
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A obecnie – w środowiskach literackich i 

naukowych – przeważa przekonanie  o 

braku tego typu utworów, ponieważ litera-

tura III RP, to głównie postmodernistyczne 

gry konwencjami estetycznymi albo pre-

zentacja subiektywnych problemów i obse-

sji, nie interesujących odbiorców, a często 

nikogo poza autorem.  

 Zupełnie inaczej w omawianym 

teraz przypadku – powieść Janusza Wę-

giełka przedstawia lokalne środowisko 

lubelskiego Powiśla, uwspółcześniając 

świetną tradycję polskiego piśmiennictwa 

nazywaną regionalizmem albo literaturą 

małych ojczyzn – od romantycznych szkół 

litewskiej i ukraińskiej po dzieła Żerom-

skiego, Stryjkowskiego, Miłosza, Vincen-

za… Już to wyliczenie nazwisk klasyków 

wspomnianego nurtu wskazuje, że najwię-

cej utworów przedstawiało regiony kreso-

we.  

Natomiast Janusz Węgiełek lokuje 

akcję powieści w środku Polski, nie uła-

twiając sobie zadania nagromadzeniem 

barwnych realiów egzotycznego pograni-

cza etnicznego, językowego, religijnego. 

 W utworze Węgiełka, oprócz kre-

acji współczesnych postaci z sadownicze-

go (a ostatnio i winiarskiego) centrum 

kraju oraz budowniczych autostrady, ma-

my funkcjonalnie wprowadzone retrospek-

cje ukazujące niedawną (czasem i dawną) 

historię Polski. Ten bogaty semantycznie 

utwór przynosi sporo wiedzy proponując 

model nowego realizmu, ponadto stanowi 

również dzieło sztuki powieściowej kunsz-

townie łącząc kilka wzorów gatunkowych: 

nieco metafizyczny kryminał, psycholo-

giczny romans z elementami fantastyki, 

zaskakująco aktualną reportażową powieść 

o pracy na wielkiej budowie, wreszcie 

utwór filozoficzny. Autor przejmująco 

prawdziwie przekonuje czytelników o 

przenikaniu się w ludzkim życiu racjonal-

ności i mitu (nawet szaleństwa), pragmaty-

ki i emocji. W losach bohaterów widzimy, 

jak mityczna opowieść rządzi jednostkową 

egzystencją (rola legendy o wiślanym 

retmanie w wyobraźni Martyny Turskiej), 

jak pierwiastki mityczne nie są akcepto-

wane przez trzeźwych reprezentantów 

stechnicyzowanej cywilizacji (lekarz Stan 

Toporski oraz inżynier Robert Pawlusiak). 

W sumie mamy do czynienia z głęboką 

powieścią o zazwyczaj daremnych próbach 

nawiązywania trwałych relacji międzyoso-

bowych i samotności, o błędnych moralnie 

strategiach życiowych oraz wartości 

wspólnot sąsiedzkich i zawodowych, o 

sensie ludzkiego istnienia.  

 Zdecydowanie popieram wniosek 

o przyznanie grantu wydawniczego edyto-

rowi książki Janusza Węgiełka, która jest 

zarysem uwspółcześnionej epopei o losach 

Polaków na przełomie stuleci. 

 

Krzysztof Dybciak

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Powieść nie tylko o Powiślu 
 

10 kwietnia 2010 r. – znamienna 

data – na łamach dziennika „Rzeczpospoli-

ta”, znany pisarz Marek Nowakowski, 

opublikował artykuł Jak dzięcioł opukiwać 

– diagnozę stanu współczesnej polskiej 

literatury. Pisze: „[…] Literatura polska, 

mając tak wielką szansę po upadku komu-

nizmu, popadła w nową niewolę i mówiąc 

Gombrowiczem nie odkryła dotąd ani 

własnej „ojczyzny ani synczyzny”. 

Państwo trochę na niby. Wizja 

przyszłości trochę na niby. Klasa politycz-

na – to samo. Autorytet na niby. No i lite-

ratura na niby. Tak mało pisarstwa, które 

toczy bój z tym co złe, szuka tego co do-

bre. A przede wszystkim wyrasta stąd. Z 

naszej lawy. I czystej. I plugawej. Dlatego 

tak fascynuje mnie hrabstwo Yoknapa-

tawpha, które stworzył William Faulkner 

ze swego Południa. Z delty Missisipi. Z 

bawełny, trzciny cukrowej. Z białych i 

czarnych mieszkańców tamtej krainy. Z 

historii bliskiej i dalekiej. Z czasu wojny 

secesyjnej, konfederacji, dziedzictwa do-

brego i złego. Mówił w swej prozie róż-

nymi głosami – prostaczków, ciemniaków, 

mędrców, szaleńców, ludzi zwyczajnych i 

niezwyczajnych. Nie uległ modom, prą-

dom i wzorcom z obcego nadania. Był 

samoswój. I był wielki przez prowincjona-

lizm, zaściankowość i uniwersalizm zara-

zem. 

To jest Literatura. Pisarz winien 

strzec swej niepodległości i nie opowiadać 

się po żadnej stronie doraźnego politycz-

nego sporu. Winien sięgać głębiej. Jak 

dzięcioł opukiwać i sprawdzać: pusto czy 

pełno. Toczy się bój o słowo. Żeby przyle-

gało do rzeczy. Żeby było nośnikiem 

prawdy swego czasu. Uczciwe, odpowie-

dzialne. Żeby nie było bańką mydlaną.” 

Książka Janusza Węgiełka Wiśla-

ny szlak, która właśnie opuszcza drukarnię, 

pierwsza po wielu latach milczenia (ale nie 

przerwy w pisaniu) pisarza, zdaje się od-

powiadać na wezwanie Nowakowskiego. 

Węgiełek znany jest czytelnikom „Powiśla 

Lubelskiego” ze swoich esejów publiko-

wanych na łamach naszego kwartalnika. 

Wiślany szlak to pierwsza powieść, której 

akcja dzieje się niemal w całości na Powi-

ślu lubelskim. Co prawda były już utwory, 

których akcja zahaczała o nasz region, np.: 

Tadeusza Łopalewskiego Cud w Piotrawi-

nie, Jarosława Iwaszkiewicza Heydenre-

ich, czy Marii Kuncewiczowej Dwa księ-

życe. Ale powieść Węgiełka nie będzie w 

pełni zrozumiana, nie ukaże swego pełne-

go sensu, jeżeli nie uwzględni się przy jej 

czytaniu realiów naszego regionu. Powiśle 

nie jest bowiem w utworze Węgiełka tylko 

tłem akcji. Już osoba z pierwszego zdania 

powieści – Edward Pokraka – jest postacią 

prawdziwą, był wójtem gminy Szczekar-

ków w latach 30-tych. Był też dziadkiem 

żony Janusza Węgiełka. Na stronach 

książki pojawiają się postaci historyczne 

związane z naszym regionem: światły 

ziemianin Jan Kleniewski (chociaż endek i 

stuprocentowy katolik – i może właśnie 

dlatego „światły”?), pułkownik husarii 

Aleksander Polanowski. Topografia Powi-

śla jest na kartach powieści Węgiełka od-

dana niezwykle precyzyjnie i nie zostawia 

wątpliwości – jeżeli chce się w pełni zro-

zumieć przesłanie powieści, trzeba tę oko-

licę i jej historię poznać. Ale nie można 

bohaterów powieści utożsamiać z kimkol-

wiek żyjącym dziś na Powiślu. To literatu-

ra, a nie reportaż czy dokument. Postaci z 

Wiślanego szlaku, choć mogą przypominać 
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konkretne osoby, są jednak fikcyjne i sym-

boliczne. Odwołanie się do Faulknera, a 

czyni to także w Posłowiu wydawanej 

przez nas powieści Węgiełka prof. Krzysz-

tof Dybciak, nie jest więc bezzasadne. 

Podobna jest tam i tu filozofia literatury, 

podobne rozumienie posłannictwa pisarza 

– dziś wyjątkowe. 

Jeżeli literatura ma być – jak chce 

Nowakowski – „nośnikiem prawdy swego 

czasu”, to musi zastanawiać nieobecność 

Janusza Węgiełka na dzisiejszej scenie 

literackiej. Czasy III RP to lata, w których 

Janusz Węgiełek pisze kolejne powieści, 

ale ich nie wydaje. Wcześniej wyróżniony 

za udany debiut, nagrodzony za granicą 

przez niezależne gremia, zaangażowany w 

polityczne podziemie, od niemal lat 20-tu 

nie publikuje. Nie tylko dlatego, że jest 

pochłonięty ciężką pracą w rodzinnym 

sadzie żony na Powiślu. Tu znowu można 

powołać się na Williama Faulknera i przy-

pomnieć jego list z 1950 r. (zresztą w roku 

otrzymania przez Faulknera nagrody No-

bla) do Amerykańskiej Akademii Sztuk i 

Literatury, w którym odmówił przyjęcia 

zaszczytnego wyróżnienia tej instytucji: 

„O tej porze jestem farmerem. Do czasu 

zebrania i sprzedania wszystkich plonów 

żaden farmer ze stanu Missisipi nie ma ani 

czasu, ani pieniędzy, by móc podróżować 

gdziekolwiek”. W tej opinii jest zawarta 

hierarchia wartości, rozpoznania rzeczywi-

stości: fikcyjnej współczesnej literatury i 

kultury, i otaczającej nas realności. Spo-

łecznej i politycznej. Jest też w tym prze-

konanie, że zawodowstwo jako cel osłabia 

literaturę, osłabia każdą prawdziwą twór-

czość. Węgiełek, jak się wydaje, uznał, że 

tak dziś potrzebna Polsce i polskiej kultu-

rze duchowa diagnoza – a więc duchowa 

opozycja – nie może być zrealizowana 

przez obecnych decydentów, ani przedsta-

wicieli kultury z telewizyjnych audycji. 

Ona jednak w Polsce jest. Na przykład na 

Powiślu. I nie ma nic wspólnego z „patrio-

tyzmem pejzażu”. Niezależność wymaga 

jednak czegoś więcej niż ostrości oka i 

ciętego pióra – wymaga właściwych dla 

swoich czasów zachowań. Czasami mil-

czenia, a nie hałaśliwej obecności. To 

rzadki dziś, wynikający z dogłębnego 

zrozumienia spadku po PRL-u i będący 

udziałem niewielu wniosek. 

Janusz Węgiełek oddaje należne 

miejsce straconym i przegranym, ale prze-

granym tylko w perspektywie krótkiej, 

doczesnej, np. akowcom czy ziemianom, 

wiernym swoim wartościom, bo wierność 

wydaje się być dla nich rdzeniem kultury, 

nawet jeżeli nie bardzo są tego świadomi. 

Przypomina to innego pisarza, Jana Józefa 

Szczepańskiego, który w swoim dzienniku 

pod datą 20 marca 1956 r. zanotował: 

„Myślałem naiwnie, że  w ostatecznym 

rachunku prawda zwycięża. To jest 

uproszczenie, prawda sama w sobie jest 

zwycięstwem. Można w nim uczestniczyć 

albo i nie. W każdym razie, dopóki jej 

rozeznanie istnieje, choćby w świadomości 

kilku ludzi, ludzkość jest bezpieczna.” (J. 

J. Szczepański, Z Dziennika 1945-1956, 

Kraków 2009). 

Dlatego tak ważną rolę odgrywa 

Literatura. 

Na przykład Wiślany szlak. 

 

 

Wojciech Włodarczyk 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kryzys powiślańskiego chmielarstwa 
 

Można powiedzieć, że po sadow-

nikach, nadszedł czas na chmielarzy. 

Obecny kryzys w chmielarstwie widoczny 

jest w postaci coraz większej ilości pozo-

stawionych odłogiem plantacji, albo prze-

znaczaniem chmielników pod inne upra-

wy, np. maliny. A przecież chmiel upra-

wiano na Powiślu od średniowiecza. W 

drugiej ćwierci XIX wieku chłopi z 4 wsi 

dóbr karczmiskich (m.in. Zastowa Karcz-

miskiego i Chodlika) zobowiązani byli do 

dostarczenia 6 garncy (24 litry) chmielu. 

Ale prawdziwy wybuch chmielarstwa 

nastąpił za sprawą Jana Kleniewskiego, 

kiedy to w 1888 r. udało mu się w rządzie 

rosyjskim przeforsować korzystną dla 

polskich producentów stawkę celną. Od 

tego czasu Powiśle lubelskie stało się 

prawdziwym zagłębiem chmielarskim. 

Dziś z gminy Wilków pochodzi ok. 40% 

krajowych upraw chmielu. 

Obecny kryzys rozpoczął się w 

2008 r., po wyjątkowo korzystnym roku 

2007, kiedy cena za chmiel osiągnęła nie-

spotykany pułap i była wywindowana 

400%. Jednak w 2008 r. nie udało się już 

sprzedać całego zbioru i część chmielu do 

dziś pozostała w magazynach. W 2009 r. 

sytuacja stała się wręcz katastrofalna, ceny 

za chmiel były niższe od kosztów – prze-

cież niemałych – samej produkcji. W tej 

sytuacji jesienią 2009 r. nadwiślańscy 

plantatorzy zawiązali komitet strajkowy. 

Nie mają pieniędzy na spłatę wcześniej 

podjętych zobowiązań – np. opłat za pre-

paraty do oprysków. W listopadzie 2009 r. 

sprzedali zaledwie kilka procent zbiorów. 

Browary tłumaczą, że światowa nadpro-

dukcja chmielu sięga 40%. Plantatorzy nie 

wykluczają protestów przed browarami i 

punktami skupu, a jednocześnie myślą o 

likwidacji plantacji. Zgłaszają wnioski do 

Ministerstwa Rolnictwa. 

Na początku 2010 r. Polski 

Chmiel SA, największa w regionie firma 

skupująca chmiel zgłosiła do Sądu Gospo-

darczego wniosek o upadłość. 

Skoro przy prywatyzacji polskich 

browarów nie zabezpieczono interesów 

polskich chmielarzy i browary mogą teraz 

dowolnie pomijać naszych producentów, 

rozwiązaniem może być z jednej strony 

konsolidacja polskiej branży chmielarskiej, 

a z drugiej - wprowadzenie rekompensat 

dla plantatorów za dobrowolną rezygnację 

z produkcji chmielu. Nawet uruchomienie 

lokalnego browaru na Powiślu – a był taki 

pomysł na początku lat 90-tych XX wieku 

– nie rozwiąże problemów z tak wielką 

skalą tutejszej produkcji. 

 

Wojciech Włodarczyk
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sezon na szparagi 
 

W kwietniu zaczyna się sezon na 

szparagi. Unikalne ze względu na różno-

rodne typy gleby Powiśle Lubelskie i dla 

tej wyjątkowej rośliny okazuje się łaskawe. 

Szparagi wymagają lekkiej gleby i wyso-

kiego poziomu wód gruntowych. Powi-

ślańskie piaski doskonale się do tego nada-

ją. Szparagi rosną pasem w pewnym odda-

leniu od Wisły, od ziem najbardziej ży-

znych bo naniesionych przez rzekę: od 

Dobrego, przez Wólkę Polanowską aż po 

Trzciniec. 
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Chociaż nazwa szparag (Aspara-

gus L. – rodzaj bylin należących do rodzi-

ny szparagowatych) pochodzi od greckiego 

„asparagus czyli „nie siany” – starożytni 

Grecy nie musieli go uprawiać, znajdowali 

go po prostu na nieużytkach – to współ-

cześnie wymaga on specjalnych miejsc do 

uprawy i pracochłonnych zabiegów pielę-

gnacyjnych. Trudności z uprawą szpara-

gów, ale i ich atrakcyjność, dostrzegano na 

Lubelszczyźnie już 200 lat temu. Obok 

publikujemy zalecenia z „Dziennika Eko-

nomicznego Zamoyskiego” z numeru 12 z 

1803 roku. Pierwsze zbiory są w dwa lata 

po posadzeniu plantacji. Szparagi zbiera 

się dwa razy dziennie wcześnie rano i pod 

wieczór. Od kwietnia do św. Jana pod 

koniec czerwca. Trzeba niemałej umiejęt-

ności aby na wygładzonych zboczach 

szerokich, podłużnych kopców kryjących 

szparagi, dostrzec niewielkie pęknięcia 

zapowiadające pojawienie się rośliny. I 

równie dużych umiejętności, aby specjal-

nym nożem wyciąć szparag głęboko pod 

ziemią.  

Szparagi są stosunkowo drogie  i 

w związku z tym są warzywami eksklu-

zywnymi. Tak było już w starożytnym 

Rzymie, słynne w tamtych czasach szpara-

gi uprawiano w Rawennie. Od XVI wieku 

notowane są na północ od Alp. Dziś naj-

większym producentem szparagów jest 

Peru, gdzie szparagi zbiera się dwa razy w 

roku. W Europie przodują Holandia i 

Niemcy, w Polsce – Wielkopolska i okoli-

ce Szczecina. Obecnie pod szparagami jest 

w kraju około 1500 ha.  

 
Choć wartość odżywcza szpara-

gów jest nieduża (100 g dostarcza nam 15 

kalorii), to zawierają one karoten, witami-

nę C, witaminy B, B2, magnez, fosfor, sole 

potasowe, sód, wapń, asparaginę. Specjali-

ści zwracają uwagę, ze substancje azotowe 

i siarkowe pobudzająco działającą na ner-

ki, a zarazem są pomocne w leczeniu ka-

micy nerkowej. Ale jednocześnie dodają, 

że szparagi zawierają dużo związków 

purynowych i nadmierne ich spożycie 

może być szkodliwe. Zaletą szparagów jest 

też obecność błonnika. 

 

 
 

W Dolnej Saksonii, głównym re-

gionie uprawy szparagów w Niemczech, 

wytyczono kilka lat temu 750-cio kilome-

trową wycieczkową pętlę: „Dolnosaksoń-

ski Szlak Szparagowy”. Szlak słynie z 

wysokiej jakości szparagów, wspaniałych 

krajobrazów, zabytków, festiwali, jarmar-

ków i licznych imprez związanych z upra-

wianą rośliną, dzięki którym warto tam 

pojechać nie tylko w okresie szparago-

wych żniw. Wycieczki po Dolnosaksoń-

skim Szlaku Szparagowym gwarantują 

szparagowe atrakcje kulinarne, zakupy, 

uczestnictwo w zbiorach warzywa. 

Tak jak w Niemczech, szparagi 

mogą się stać lokalną specjalnością ściąga-

jącą na Powiśle turystów, a miesiące maj-

czerwiec – przyciągać amatorów wyszuka-

nej kuchni. Szparagi pasują doskonale do 

białego wina, a odradzające się na Powiślu 

winnice, właśnie w białym winie będą się 

specjalizowały. Dzisiejsze drobne powi-

ślańskie rolnictwo nie może poprzestać 

tylko na samej surowej produkcji rolnej – 

płody trzeba umieć sprzedać jako produkt 

o wysokich wartościach kulturowych, jako 

element tradycji, bo tylko ona gwarantuje 

najwyższą jakość. I pieniądze. 

 

Wojciech Włodarczyk 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Winnica w Małym Dobrym 
 

Do jabłkowych sadów, chmielu, 

szparagów, malin i truskawek dochodzi na 

Powiślu Lubelskim nowa uprawa. A wła-

ściwie odradza się na nowo. To winorośl. 

Do pierwszej w rejonie Małopolskiego 

Przełomu Wisły „Winnicy Pańska Góra” w 

Podgórzu, dołącza nowa, blisko dwu i pół 

hektarowa „Winnica Małe Dobre” w Ma-

łym Dobrym. Wykorzystuje te same co w 

Podgórzu walory wapiennej gleby i stro-

mego stoku. Adam Pobóg Marszewski 

(prezes „Winnice Nadwiślańskie” Sp. z o. 

o.), współwłaściciel z Januszem Jakubow-

skim nowozakładanej winnicy (obaj z 

Warszawy) opublikował na temat nasadza-

nej właśnie teraz plantacji artykuł Moja 

przygoda z winnicą, czyli zintegrowane 

zarządzanie środowiskowe w praktyce, 

„Wiadomości uczelniane. Czasopismo 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania” nr 

1 (17) luty 2010, s. 21-22, il. Obok winni-

cy wybudowana zostanie w Małym Do-

brym piwnica do wyrobu wina i dom pro-

jektowany przez znanego warszawskiego 

architekta Konrada Drzewieckiego. Powi-

śle zmienia więc swoje oblicze. 

 W zakładanej winnicy cieszy to, 

że wysokiej jakości architektura i nowi 

mieszkańcy chcą uczynić ze swojej inwe-

stycji normalne, wysoko wyspecjalizowane 
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gospodarstwo szanujące miejscową trady-

cję i tę tradycję wzbogacające. A nie – tak 

jak dzieje się to zazwyczaj wokół i na 

samym Powiślu z przyjezdnymi – letni-

skowy domek bardzo często szpecący 

okolicę i nie respektujący rygorów zabu-

dowy w Parku Krajobrazowym. Jakubow-

ski i Marszewski chcą kształtować nowe 

oblicze Powiśla, zrobić coś wartościowego 

dla tego regionu nie niszcząc naszego 

unikalnego krajobrazu. Ten krajobraz musi 

pracować dla nas wszystkich, a nie być 

dewastowany przez egoistycznych i bez-

karnych letników-pseudoinwestorów. 

 

 

Wojciech Włodarczyk 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ksiądz kanonik Józef Mazurek 
 

Ksiądz kanonik Józef Mazurek, 

kanonik honorowy Kapituły Kolegiaty 

Zamojskiej, był w latach 1930-1974 pro-

boszczem parafii Wilków. To jedna z naj-

dłuższych posług plebańskich – prawie pół 

wieku. Dlatego w kościele wilkowskim – 

jak głosi napis – „wdzięczni parafianie” 

umieścili kamienną tablicę poświęconą 

jego pamięci. Wdzięczni za opiekę nad 

zbiorowością parafialną w czasach najcięż-

szych: II wojny światowej, w okresie stali-

nizmu i szczególnie trudnych dla Kościoła 

polskiego – latach nowenny milenijnej. 

Ksiądz Mazurek urodził się 17 

sierpnia 1893 r. w Mogielnicy koło Sie-

dliszcza w Chełmskiem. Miał czworo 

rodzeństwa. Siostrę Genowefę, po mężu 

Chełchowską, znaną stomatolog w Lubli-

nie (była po II wojnie światowej prezesem 

lubelskiego towarzystwa stomatologiczne-

go) i trzech braci: Andrzeja, Jana i Włady-

sława. Andrzej mieszkał w Warszawie i 

był specjalistą od gastronomii; Jan był 

lekarzem ginekologiem także w Warsza-

wie, Władysław – zginął w czasie wojny, 

zostawił dwóch synów: Andrzeja opiekuna 

zieleni miejskiej w Lublinie i Leszka – 

redaktora powojennego „Kuriera Lubel-

skiego”. Dzieci i wnuki rodzeństwa księ-

dza Mazurka często spędzały wakacje na 

plebani w Wilkowie. 

Ksiądz Mazurek ukończył semi-

narium lubelskie. Święcenia kapłańskie 

otrzymał 23 czerwca 1917 r. Studiował w 

Gregorianum w Rzymie i na uniwersytecie 

we Fryburgu szwajcarskim. W 1925 r. miał 

już licencjat z teologii i był katechetą w 

szkołach Lublina. W seminarium duchow-

nym lubelskim uczył łaciny i teologii mo-

ralnej. Był wikariuszem katedry lubelskiej. 

Stała przed nim wielka kariera kościelna. 

W 1930 r. przyjechał na parę mie-

sięcy na zastępstwo po księdzu Janie 

Skwarze, który był proboszczem wilkow-

skim od 1919 r. Spodobał mu się Wilków i 

został. Probostwo objął 4 lipca. W tym 

czasie parafia wilkowska (zmniejszona po 

erygowaniu w 1924 r. parafii Zagłoba) 

uważana była za jedną z bogatszych. 

„Wiadomości diecezjalne” nr 1 z 1927 r. 

pisały: „Parafia wilkowska […] jest dziś 

bardzo zamożna i bardzo ofiarna: pro-

boszcz obecnie w Wilkowie ma lepsze 

utrzymanie, niż w sąsiednich parafiach z 

powodu ulepszonego sposobu uprawy 

ziemi i prowadzenia gospodarstwa racjo-

nalnie. Przytem lud parafii Wilków za-

chował dawną tradycję ludową, a szcze-

gólnie pobożność. Zawdzięczając tej po-

bożności, ostatni proboszczowie bardzo 

dużo zrobili pod względem materialnym w  

kościele.” Faktem jest, że ksiądz Skwara 

(wcześniej pełnił funkcję dziekana) wybu-

dował dzwonnicę i odkupił w 1922 r. od 

Witolda Kleniewskiego „Powiślak”, który 

stał się teraz plebanią. Kleniewscy zresztą 

cały czas dbali o parafię, na święta z ma-

jątku szczekarkowskiego zajeżdżały wozy 

pełne jedzenia przekazywane proboszczo-

wi wedle starego „wielkodworskiego zwy-

czaju”.  

 

 
 

Ksiądz kanonik Józef Mazurek (1983-1973) 

  

Nowy proboszcz przyjechał do 

Wilkowa ze swoją gospodynią Anną Ka-

wiak, która pozostała przy nim do końca 

jego dni. Pani Anna chodziła razem z Ge-

nowefą Mazurek do szkoły sióstr kanoni-

czek w Lublinie. Najpierw zamieszkał w 

Powiślaku. Organista mieszkał naprzeciw-

ko, po drugiej stronie drogi w nieistnieją-

cej już dziś drewnianej organistówce. Po-

nieważ warunki mieszkaniowe w Powiśla-

ku nie były najlepsze, ksiądz Mazurek 

rozpoczął budowę dzisiejszego, częściowo 

podpiwniczonego, drewnianego, ośmio-

izbowego domu (później była mieszka-

niem organisty, a dziś mieszkaniem księ-

dza kanonika Jana Mazura). Budowano ją 

w czasie wojny, wykończono już po 1945 

r. Pod koniec wojny ksiądz Mazurek został 

wysiedlony do Rogowa i przez rok za-

mieszkał u rodziny Pietrasów. Podczas 

ofensywy sowieckiej latem 1944 r. bomba 

zniszczyła część świątyni. Posługę para-

fialną musiał wówczas pełnić w kaplicy w 

Polanówce. Tam chrzcił i udzielał ślubów. 

Budynki parafialne zajęła na pewien czas 

nowa władza. 

Od samego początku swego poby-

tu na Powiślu ksiądz Mazurek bardzo za-

angażował się w umacnianie wiary para-

fian i w naukę religii w szkole. A po woj-

nie musiał przede wszystkim odbudować 

kościół. W czasie wizytacji biskupiej w 

1948 r. ksiądz Stefan Wyszyński tak opi-

sywał parafię wilkowską: „Ksiądz Pro-

boszcz [Mazurek] i w tej sprawie [odzy-

skania budynku przylegającego do domu 

plebańskiego] dołoży starań, zwłaszcza że 

kościół i życie parafialne mają swoje po-

trzeby, którym bez sali zaradzać trudno. 

Tutaj należy skupić życie stowarzyszeń 

religijnych, świetlice i czytelnię pism oraz 

bibliotekę. […] Stan gospodarczy parafii 

jest dobry. Pomimo zniszczeń wojennych 

parafia powoli odbudowuje się. […] Wiel-

kie zniszczenia wojenne pozostawiły na 

świątyni swoje ślady. […] dziś świątynia 

jest całkowicie wyremontowana. […] 

Wewnątrz świątynia jest zeszpecona li-

chymi malowidłami, reprodukcjami róż-

nych dzieł sztuki i tapetowymi wzorami 

polichromii. Z czasem należy je gruntow-

nie odnowić, zatrzeć ślady malowań, 

utrzymać w gładkim tonie, możliwie spo-

kojnym. Wtedy Kościół zyska na dostojno-

ści i pięknie. […] Ołtarze w dobrym stanie, 

tylko niepotrzebnie zastawione licznymi 

obrazami. Wystarczy dwa, cztery bukiety z 

gustem ułożone. W ołtarzu głównym pole-

ciliśmy zestawić znad tabernakulum dość 

banalne postacie aniołów z kandelabrami, 

by nie zasłaniały ładnego krucyfiksu w 
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dobrej oprawie ołtarzowej. […] Proboszcz 

bardzo starannie dba o szkołę. Nauczanie 

religii jest prowadzone wzorowo.” Biskupa 

Wyszyńskiego podczas wizytacji witały 

pracownice Zarządu Gminy, co w tamtych 

czasach nie było zbyt powszechne. „Po-

mimo wielkich przeszkód atmosferycz-

nych wizytacja osiągnęła w pełni swój cel. 

[…] Umiał [ksiądz Mazurek] koło siebie 

skupić wszystkich parafian, utrzymuje 

dobre stosunki z nauczycielstwem i zarzą-

dem gminnym. Praca ta daje owoce, gdyż 

lud jest przywiązany do Kościoła św.”  

Jako „dobre” określił biskup Wyszyński 

uczestnictwo parafian w nabożeństwach. 

„Dzieci czynniejszego udziału we Mszy 

św. na razie nie biorą. […] W pracy nad 

Kółkami Różańcowymi należy pamiętać o 

odrębnym zwoływaniu zebrań dla zelato-

rów i zelatorek, by pouczać ich jak mają 

prowadzić zebrania Różańcowe.” 
 

 
 

Chór parafii wilkowskiej. Fotografia z ok. 1960 r. Od lewej siedzą: 1 – Henryka Giza z Kątów,  2 – Józef Kijak z Wilkowa, 3 – Helena Czapla 

(żona Stanisława) ze Szczekarkowa, 4 – Stanisław Czapla ze Szczekarkowa, 5 – ks. wikariusz Zenon Nowicki, 6 – ks. proboszcz Józef Mazurek, 7 

– Robert  Bogdański organista w Wilkowie, 8 – Michał Giza z Kątów (nie żyje), 9 – Władysław Kuś z Zarudek. W drugim rzędzie od lewej: 1 – 

Zofia Włodarczyk z Zastowa K., 2 – Jan Nowak ze Szczekarkowa, 3 – NN, 4 – NN, 5 – Danuta Siedliska z Zarudek, 6 – Henryk Kuś ze Szczekar-

kowa, 7 – Lucyna Bulzak ze Szczekarkowa, 8 – Alina Giza ze Szczekarkowa, 9 – NN, 10 – Irena Kufel z Zarudek, 11 – Celina Śmiech ze Szcze-

karkowa, 12 – Helena Kuś (żona Władysława) z Zarudek, 13 – Jadwiga Grądziel z Kątów, 14 – Adela Nowak z Zastowa K., 15 – Stanisław Nie-

wiadomski z Urządkowa, 16 – Krystyna Lasota z Urządkowa, 17 – Daniel Czarnecki (brat Józefa) z Kłodnicy, 18 – Józef Czarnecki (brat Daniela) 

z Polanówki, 19 – Tadeusz Pietras ze Szczekarkowa (nie żyje). W najwyższym rzędzie od lewej: 1 – Adolf Kulig z Kłodnicy, 2 – Jadwiga Drąg z 

Wilkowa, 3 – Bronisława Wolska z Wilkowa, 4 – Helena Giza z Zastowa K., 5 – Cecylia Nowak ze Szczekarkowa, 6 – Czesław Rożek z Kłodnicy. 
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Fotografia z lat 60-tych wykonana podczas odpustu św. Floriana. Przed 

gankiem plebani od lewej: organista wilkowski Robert Bogdański, ks. 

Mazurek w charakterystycznej sutannie z pelerynką (na wzór włoski, 

pozostałość po studiach w Rzymie) i dwaj inni organiści z sąsiednich 

parafii, którzy ówczesnym zwyczajem także zjeżdżali na odpust. 

 

 
 

Ks. Józef Mazurek wyjeżdża wozem sprzed plebani w Wilkowie na Mszę 

św. w kaplicy w Polanówce. Fotografia z lat 60-tych. 
 

 
 

Na ganku dawnej plebani, później organistówki, a dziś domu ks. Jana 

Mazura. Od lewej: ks. proboszcz Józef Mazurek, gospodyni Anna Ka-

wiak, Elżbieta Mazurek – córka Jana, brata księdza Mazurka i ks. wika-

riusz Jan Mazur. Fotografia z ok. 1968 r.

Do czasów wojny ksiądz Mazurek 

miał wikariusza księdza Stanisława Górec-

kiego (zmarł w 1942 r. w wieku zaledwie 

45 lat), ale po wojnie aż do 1953 r. był 

sam. Dopiero w latach 1953-58 uzyskał 

kolejnego wikariusza, świeżo wyświęco-

nego księdza Jana Nietrzpiela, w latach 

1958-1962 wikariuszem był ksiądz Zenon 

Nowicki, a od 1962 – ksiądz Jan Mazur. 

Ale mimo tych niesprzyjających warun-

ków i presji komunistów wywieranej na 

księży, udało mu się postawić w 1953 r. 

kapliczkę w Podgórzu (wezwanie św. 

Piotra i Pawła nadał ksiądz Mazurek), a w 

1956 – zbudować ołtarz w kaplicy w Pola-

nówce i zelektryfikować kościół i plebanię. 

W 1963 roku doprowadził światło do ka-

plicy w Polanówce. W 1966 r. zakupił do 

Wilkowa 3 dzwony wykonane w Przemy-

ślu w firmie Jana Felczyńskiego (poświecił 

je biskup Piotr Kalwa), a w 1969 r. zainsta-

lował piętnastogłosowe organy warszaw-

skiej firmy Dominika Biernackiego. Być 

może sprzyjało mu i to, że należał do 

„księży patriotów”. W dekanacie opolskim 

(dziekan ksiądz prałat Karol Mareś (1894-

1984) był zdecydowanie niechętnie nasta-

wiony do komunistów, podobnie jak bi-

skup Piotr Kałwa (1893-1974)) było jed-

nak kilku proboszczów zaangażowanych w 

ruch popierany przez władze: ksiądz Wik-

tor Pomarański z Prawna, ksiądz Tomasz 

Rusek z Rybitw czy ksiądz Czesław Furtak 

z Józefowa. Dzięki temu członkostwu 

mogli czasami więcej załatwić dla parafii, 

ale mieli także rządowe ubezpieczenia i 

emerytury, których pozbawieni byli inni 

księża. Na wojewódzkie zjazdy „księży 

patriotów” zawożono ich czarnymi służ-

bowymi wołgami. Ksiądz Mazurek nie 

traktował swego członkostwa zbyt poważ-

nie. Uwagi na ten temat kwitował krótko: 

„Ja i tak będę swoje myślał, a oni niech mi 

dadzą spokój”. A naciski ówczesnej wła-

dzy na kościół bywały bezwzględne, księ-

żą byli pod ciągłą presją, niepokorni mogli 

obawiać się najgorszego, łącznie z pobi-

ciem i kalectwem. Ksiądz Jan Mazur, wi-

kariusz księdza Mazurka, w zapiskach 

bezpieki jest na niedługiej diecezjalnej 

liście księży „wrogo nastawionych do 

ustroju”. To, że zgodnie współpracowali 

razem przez 11 lat też dodatkowo charak-

teryzuje wilkowskiego proboszcza.  

 

Na sąsiedniej stronie po lewej u dołu: Kryta strzechą „stara” wikarówka, spłonęła ok. 1974 r. Stała w miejscu dzisiejszego wjazdu na 

parking przy dawnej remizie. Fotografia z lat 60-tych XX w. 

Na sąsiedniej stronie po prawej u dołu: po lewej plebania, w głębi „nowa” wikarówka. W wikarówce tej przed zakupem przez pro-

boszcza Mazurka mieścił się sklep Bakalarzów. Została rozebrana i przeniesiona do Dobrego na początku lat 80-tych. Na pierwszym 

planie Kasia Mazurek, córka Leszka Mazurka – redaktora „Kuriera Lubelskiego”, dziś mieszka w Paryżu. Fotografia z lat 60-tych. 
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Napięcia i ogrom pracy spowo-

dowały jednak, że w 1962 r. ksiądz Mazu-

rek dostał zawału serca. Od tej pory nie 

mógł już, jak wcześniej, intensywnie pra-

cować. Lekcje religii w punktach kateche-

tycznych dla dzieci z siedmioklasowych 

szkół w Wilkowie, Podgórzu, Dobrem, 

Machowie, Rogowie i czteroklasowej 

szkole w Wólce Polanowskiej prowadził 

teraz nowy wikariusz ksiądz Jan Mazur. 

Ksiądz proboszcz Mazurek zostawił sobie 

tylko nauczanie religii dzieci z pierwszej i 

drugiej klasy w Wilkowie. 
 

 
 

Dekoracja z okazji uroczystości 50-lecia ka-

płaństwa ks. Józefa Mazurka, 1967 r. 
 

Ksiądz Józef Mazurek starał się 

dbać przede wszystkim o wiernych. Powta-

rzał: „Ksiądz powinien kochać swoich 

parafian, jeżeli ich nie kocha, nie powinien 

być księdzem.” W latach 60-tych w parafii 

wilkowskiej było dzięki jego staraniom aż 

48 kółek różańcowych, w tym 5 męskich. 

Wspaniale rozwijał się czterogłosowy chór 

parafialny. Ksiądz Mazurek pozostał w 

pamięci parafian jako kapłan pobożny i 

solidny, chociaż o niewielkim zmyśle 

praktycznym. Interesowała go przede 

wszystkim duchowość. Postanowienia 

soborowe przyjmował powoli, przywiąza-

ny był do starego rytu Mszy św. Należał 

do zanikającego pokolenia, dla którego 

godność proboszcza oznaczała automa-

tycznie, z samej tylko pełnionej funkcji, 

niekwestionowaną niezwykle wysoką 

pozycję społeczną i prestiż. 
 

 
 

Obchody 50-lecia kapłaństwa ks. Józefa Ma-

zurka. Od lewej: ks. Józef Paczos, ks. Mazurek i 

dziekan ks. prałat Karol Mareś. 
 

W 1967 r. parafia obchodziła uro-

czyście 50-lecie święceń kapłańskich księ-

dza Józefa Mazurka. W obchodach brali 

udział: ksiądz infułat Józef Dąbrowski z 

Lublina, dziekan opolski ksiądz prałat 

Karol Mareś, proboszcz z Ksieżomierza 

ksiądz Józef Paczos i proboszczowie z 

całego dekanatu opolskiego. Uroczystości 

odbywały się na zewnątrz kościoła, gdzie 

ustawiono specjalne podium. Za namową 

sióstr skrytek lokalna poetka Helena Szko-

ła z Podgórza ułożyła specjalny wiersz: 

 Na złoty jubileusz Księdza Kano-

nika 

Przewielebny Księże Kanoniku! 

Dobry nasz Ojcze, my to dobrze wiemy 

Jak Ty od dnia 23 czerwca 1917 roku 

Pracujesz na Bożej Niwie... 

W znękanym życiu ból się koi i walka życia 

tak się smęci 

Kiedy powiedziałeś Sobie „Są jeszcze 

dzisiaj ludzie święci”. 

Są ludzie czyści, dobrzy, prawi,  

Jak z aniołami pobratani,  

Ich całym sercem kochać trzeba, 

Miłość ofiarę nieść im w dani. 

Tyś jednym z takich o nasz Ojcze 

Drogi, z czynu i ze słowa. 

W Twe serce tchnęła dobroć sama, Naj-

świętsza Łaska Chrystusowa. 

Ty Drogi Ojcze na drogach życia 

od dnia 4-go lipca 1930 roku na naszej 

glebie w Wilkowie 

Jako prawdziwa świecisz gwiazda  

I błogosławieństwo Twe Kapłańskie nasze 

rodzinne święci gniazda. 

Pod wpływem Twoim z serc wielu 

dusz pierzchają czarne myśli węże 

I niejedną duszę zabłąkaną Tyś już ocalił. 

I co dzień mnożą Twe zasługi 

I co dzień bardziej Tyś Kochany od para-

fian. 

Ty mówisz „Wierzyć i miłować” – 

ot i cel życia rozwiązany. 

 

Drogi Ojcze gdy Twój nadszedł 

Jubileusz złoty 

Idziemy z bliska i z daleka do Stóp Twych 

schylić głowy. 

Uczcić swego kapłana i człowieka, i po-

dziękować za tak wieloletnią pracę, 

A zawsze z uśmiechniętą twarzą i słodyczą. 

Drogi nasz Ojcze zawsze i wszę-

dzie przebywałeś ze swoimi owieczkami, 

A w czasie okupacji owieczek swoich nie 

opuściłeś. 

Kiedy od ciężkich strzałów mury pękały, 

Wokoło strzały, okrutna trwoga, 

Ty zawsze ufny w pomoc Boga 

I gorąco modliłeś się zawsze z nami. 

Ach drogi nasz Księże Jubilacie 

I cóż my w dani Tobie Ojcze damy 

Kwiaty róż niesiemy w dzień ten błogi 

Słoneczny uśmiech, rąbki zórz, 

Z Hostii wianek drogi, 

W uśmiechu szczęścia słodkie łzy na Twoją 

cześć i chwałę 

Dzisiaj u stóp Twych składamy. 

 

Wiosną 1972 r. ksiądz kanonik 

Józef Mazurek przygotowywał i uczestni-

czył w jednej z największych uroczystości 

kościelnych w gminie Wilków. 1 czerwca 

tegoż  roku miało miejsce „Nawiedzenie 

Najświętszej Marii Panny”. Poprzedzone 

było rekolekcjami prowadzonymi przez 

salezjanina Józefa Grzyba, a w samych 

uroczystościach brał udział biskup pomoc-

niczy Bolesław Pylak. Ta religijna uroczy-

stość miała też swój wyraźny aspekt poli-

tyczno-opozycyjny, ponieważ władze 

państwowe nie dały pozwolenia na jej 

przeprowadzenie. Ówczesne władze nie 

pozwoliły bowiem na rozpoczętą obcho-

dami 1000-lecia chrztu Polski, peregryna-

cję po Polsce kopii częstochowskiego 

obrazu Najświętszej Marii Panny. 2 wrze-

śnia 1966 r. obraz został dosłownie za-

aresztowany przez UB i umieszczony na 

Jasnej Górze z zakazem wywozu. Kontro-

lowano wszystkie wyjeżdżające z klasztoru 

samochody, a na organizatorów uroczysto-

ści posypały się represje. Decyzją Prymasa 

Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego 

peregrynacja odbywała się jednak dalej, 

codziennie od jednej parafii do kolejnej, 

tyle, że zamiast obrazu przekazywano 

sobie symbole: świecę, pustą ramę i Pismo 

Święte. Tej pielgrzymce symboli towarzy-

szyły niespotykane tłumy wiernych. Było 

to jedno ze znaczniejszych starć Kościoła z 

komunistycznymi władzami. 

 

 

 

 



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 2(37), kwiecień 2010 r.________________________ 

11 

 

 
 

Ksiądz kanonik Józef Mazurek wśród wiernych podczas Nawiedzenie 

Najświętszej Marii Panny w parafii wilkowskiej w dniu 1 VI 1972 r. 

Z lewej – ksiądz dziekan Karol Mareś 
 

 
 

Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny w parafii wilkowskiej w dniu 1 

czerwca 1972 r. Przed dzwonnicą czekający na symbole z Zagłoby, od 

lewej: ks. Józef Mazurek, ks. Jan Mazur, ks. Karol Mareś. 

1 czerwca 1972 r. peregrynujące 

po Polsce symbole zostały uroczyście 

przewiezione z Zagłoby do Wilkowa. To-

warzyszyła temu banderia konna złożona z 

ponad 50 jeźdźców, banderia motocyklowa 

i rowerowa. Procesja wiernych, „głowa 

przy głowie”, była tak liczna, że wypełnia-

ła całą drogę między Szczekarkowem a 

Wilkowem. Takiego zaangażowania nie 

widziano dotychczas na Powiślu i nie mia-

ło ono szans na stłumienie przez jakąkol-

wiek akcję milicji. Warto też dodać, że w 

parę dni po uroczystościach w Wilkowie 

kopia obrazu jasnogórskiego została jed-

nak wykradziona przez księży i zakonnice, 

i 18 czerwca 1972 r. ponownie rozpoczęła 

– a właściwie, po 6 latach przerwy, konty-

nuowała – swoją pielgrzymkę po Polsce, 

rozpoczynając od parafii Radomia. 

Ksiądz kanonik Józef Mazurek 

zmarł 18 października 1973 r. w szpitalu w 

Lublinie. Został pochowany na cmentarzu 

w Wilkowie. Proboszczem został dotych-

czasowy wikariusz ksiądz Jan Mazur. Był 

nim przez 33 lata. To kolejny ewenement 

wilkowskiej parafii.  

 

 

Wojciech Włodarczyk 
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Projekt nowego mostu w Kamieniu 
 

11 lutego 2010 r. w Radomiu wi-

cemarszałek Jacek Sobczak podpisał 

umowę na mocy, której województwo 

mazowieckie udzieli ze swego budże-

tu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej w kwocie 50 mln złotych woje-

wództwu lubelskiemu. W ten sposób zosta-

ło zapewnione finansowanie budowy no-

wego mostu na Wiśle w Kamieniu. Połą-

czy on Lubelszczyznę z Mazowszem i 

województwem Świętokrzyskim. Dziś 

najbliższe mosty znajdują się w Annopolu 

i Puławach. W Kamieniu znajduje się co 

prawda przeprawa promowa, ale funkcjo-

nuje tylko przy dogodnym stanie wód. 

Przewidywany koszt przedsię-

wzięcia wynosi 236 000 000 zł. Woje-

wództwo mazowieckie zapewni 50 mln zł, 

120 mln zł wpłynie ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

66,16 mln zł z budżetu województwa lu-

belskiego. 

Most w Kamieniu przebiegać bę-

dzie na południe od Kamienia i na połu-

dnie od Solca, w miejscu dawnego drew-

nianego mostu z 1939 r. Został on poświę-

cony i oddany do użytku na trzy miesiące 

przed wybuchem II wojny światowej, i 

zaraz na początku wojny został przez 

Niemców zniszczony. 

Nowy most w Kamieniu-Solcu 

ma mieć 1004 m długości i 20,22 m szero-

kości, w tym: dwa pasy jezdne po 3,5 m, 

pasy awaryjne po 2,5 m, lewostronny 

chodnik ze ścieżką rowerową 4 m i chod-

nik prawostronny 1,5 m. Stalową kon-

strukcję skrzyniową z płytą ma wspierać 

10 przęseł z żelbetowymi podporami. Most 

będzie wyposażony w obustronne oświe-

tlenie uliczne, bariery energochłonne i 

balustrady ochronne oraz system odwod-

nienia z kanalizacją deszczową z separato-

rami oleju. Przewiduje się także budowę 

drogi obsługującej pobliskie zabudowania 

oraz drogi zapewniające dojazd z mostu do 

obwałowań Wisły. Rozpoczęcie budowy 

planuje się w roku 2011. 

Nowa przeprawa przez Wisłę ma 

być uruchomiona w 2014 r. Most przycią-

gnie turystów, uatrakcyjni region nadwi-

ślański, zarówno Powiśle lubelskie jak i 

tereny po drugiej stronie Wisły: malowni-

cze okolice Solca i samo miasteczko. 

 

 
Wojciech Włodarczyk
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