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Tendencja ucieczki ze wsi do miast umacnia się. Nie tylko w Polsce. Daleko nam do USA (84% Amerykanów mieszka 
dziś w miastach i zaledwie 2% mieszkających na terenach wiejskich żyje z uprawy ziemi) – miejsca emigracji wielu Powiślan w 

początkach XX wieku, ale i u nas jest to wyraźny, praktycznie jednokierunkowy trend. Powodem jest brak miejsc pracy, lepsze 

zarobki w miastach i zagranicą. Postęp gospodarczy i związany z nim kult konsumpcji wysysa więc najlepsze siły robocze. Cho-
ciaż obecny kryzys na pewno tę tendencję lekko wyhamuje – widać to już w Grecji czy Hiszpanii. 

Powroty do rodzinnych miejsc są udziałem albo starszych osób na emeryturze (życie na prowincji jest o niebo tańsze), 
albo ludzi przedsiębiorczych (Internet pozwala łączyć własny biznes z komfortem spokojnego i tańszego życia na wsi), albo 

„miastowych” budujących kolonizatorskie „dacze”. W tym ostatnim wypadku nie mamy do czynienia z powrotami, ale inwazyj-

nym, degradującym środowisko „szpanowaniem”. Przez cały rok wille te stoją puste, ożywiają się hałaśliwie na krótkie okresy 
wakacyjnego spędu znajomych. 

Powracają, bo nie chcą – tak mówią badania – być anonimowymi mieszkańcami wielkich aglomeracji. Łatwiej tu o 
pomoc krewnych, bliżej do rodzinnych grobów, wspomnień dzieciństwa, korzeni. Inne opracowania wskazują, że w małych spo-

łecznościach łatwiej dostrzec i – co najważniejsze – współtworzyć ład społeczny. Tu wszystko wiadomo jak jest. Bywają też 

patologie (w ostatnim roku korupcja wśród lokalnych władz w Polsce gwałtownie wzrosła), ale i tak nie dorównują tym „w 
centrali”. W sumie bilans wypada tu na korzyść wsi. 

Specjaliści od polityki społecznej alarmują: prowincję pozbawia się szkół, urzędów, komunikacji, ośrodków kultury. 

Słowem następuje degradacja, skazanie na nudę i – modne słowo – „wykluczenie”. Ale warto zapytać, wykluczenie z czego? Z 
jakich standardów kulturowych i cywilizacyjnych? Czy tych, które ofiarowują nam bezosobowe metropolie, masowa pop-

kultura, wzory zachowań celebrytów, biurokratyczna uniformizacja? Do prowincji przykłada się miarę „oświeconego” centrum 
i jego upraszczające kategorie. Nasyła się animatorów kultury, wskazuje jednostronnie wytyczone, oderwane od realiów ścieżki 

europejskich dotacji, trwoni krocie na szkolenia, które powiększają przede wszystkim portfel szkolących, bombarduje mediami 

zdominowanymi przez system wartości tegoż centrum. Jest w tej machinie pozornej troski o prowincję ukryte przekonanie, że 
trzeba podmiotowość prowincjusza dopasować do powszechnie obowiązujących standardów. A czy nie chodzi o to, aby tę pod-

miotowość podważyć? Zawstydzić, że jesteś dumny z mieszkania akurat tu? Czy „miara” jaką przechowuje prowincja nie jest 
dla centrum zbyt uwierająca? Bo czyż lokalność nie jest bliżej rzeczywistości?  

Rzeczywistość jest zawsze bardziej skomplikowana niż się z pozoru wydaje. I przez to bogatsza. 

Wojciech Włodarczyk 
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Powiśle w cyberprzestrzeni 
 

Zapewne chcecie wiedzieć, co to 

takiego ta cyberprzestrzeń? Już mówię, 

tylko proszę o trochę cierpliwości. 

 W ubiegłym roku rozeszła się po 

Powiślu na poły sensacyjna, na poły de-

prymująca pogłoska, że nałożono kary 

pieniężne na kilku sadowników z powodu 

nieprzestrzegania przez nich pory dnia 

stosowania oprysków, co łączyło się z 

zagrożeniem dla pszczół i innych owadów 

pożytecznych. Dowodem złamania norm 

bezpieczeństwa ekologicznego były zdję-

cia zrobione z helikoptera. Widoczny na 

zdjęciach zapis czasu odpowiadał czasowi 

rzeczywistemu stosowania zabiegu. W ten 

sposób udokumentowana została obserwa-

cja z powietrza w jej wymiarze czasowym. 

Nie jest to żadna nowinka, gdyż w ten 

sposób rejestruje się z powietrza lub ziemi 

wybrane zdarzenia już od dziesięcioleci. 

Za nowinkę można by co najwyżej uznać 

wysłanie sygnału, że w swej codziennej 

krzątaninie wieś jest kontrolowana przez, 

należy założyć, miarodajne służby. 

 Oczywiście, zawsze można zapy-

tać, czy w odróżnieniu od zdjęcia doku-

mentującego wykroczenie drogowe albo 

rejestracji naszych zachowań przez kamerę 

przemysłową takie fotografowanie sadow-

nika przy pracy w jego własnym sadzie 

można uznać za dowód w ewentualnym 

procesie sądowym. W pierwszym wypad-

ku poruszamy się bowiem w przestrzeni 

publicznej (droga, ulica, dom towarowy, 

stadion sportowy), w drugim w swojej 

własnej przestrzeni (ten kawałek ziemi jest 

naszą własnością). A zatem rzeczywisty 

charakter takiego zdjęcia jest dowodem z 

podglądu. Zastosowanie podglądu i pod-

słuchu wymaga zgody prokuratorskiej. 

 Załóżmy jednak, że własność 

ziemi nie przekłada się wcale na prywat-

ność przestrzeni. Przy tym założeniu pry-

watną przestrzenią nie będzie również 

podwórze i w ogóle gospodarskie obejście. 

Takie sformułowanie budzi już nasz nie-

pokój. W naszym poczuciu bowiem po-

dwórze jest przedłużeniem przestrzeni 

domowej, czyli przeżywamy ją jako prze-

strzeń prywatną. Na podwórzu mogą ro-

snąć drzewa owocowe, które poddajemy 

chemicznym zabiegom ochronnym. Czy 

ktokolwiek ma prawo rejestrować na bło-

nie filmowej bądź fotograficznej nasze 

zachowania na naszym prywatnym tere-

nie? Skoro tablica  z napisem „teren pry-

watny” może zakazywać wstępu na jakąś 

leśną działkę, dlaczego nie może stać przy 

wjeździe do naszego sadu? Są to pytania z 

rzędu fundamentalnych, ale nie czuję się 

na siłach proponować tu jakichś formalno-

prawnych rozstrzygnięć. Sceptycyzm pod-

powiada mi, że nikt tu nie będzie pytał, czy 

może nas podsłuchać lub podejrzeć. Jest 

bowiem jeszcze ciekawiej. Wciąż znajdu-

jemy się w oku kamery. 

 Przekonują o tym niewinne na 

pozór mapki naszych sadów, z jakimi 

mamy do czynienia przy okazji załatwiania 

formalności związanych z dopłatami rolni-

czymi. Zrobione zostały przez oko kamery 

zawieszonej wyżej niż oko obiektywu 

aparatu obserwatora z krążącego nad Po-

wiślem helikoptera. O ile więc przestrzeń 

dzieląca śmigłowiec od ziemi jest naszą 

zwykłą czasoprzestrzenią, tyle że posze-

rzoną w swych wymiarach, o tyle prze-

strzeń pomiędzy ziemią a satelitą jest tą 

właściwą cyberprzestrzenią. 

 Spójrzmy na pogodne nocne nie-

bo. Niektóre z gwiazd, które widzimy są 

czyjąś własnością. Są to satelity. Niektóre 

przemieszczają się, niektóre jednak może-

my pomylić z gwiazdami stałymi, gdyż 

umieszczone są na orbicie geosynchro-

nicznej, czyli ich ruch jest zbieżny z ru-

chem obrotowym Ziemi. Porównać by je 

można do helikoptera w zwisie. Helikopter 

posiada załogę, one nie. Są wielkimi bań-

kami naszpikowanymi samą elektroniką. 

Mogą wszystko. Robią zdjęcia, filmują w 

spektrum widzialnym, a także w ultrafiole-

cie i podczerwieni, odpowiadają za pro-

gnozowanie zmian pogody, zapewniają 

łączność. Dzięki swym orbitalnym oczom 

mogą popatrzyć w twarz każdemu z nas, 

bo akurat unosimy wzrok ku górze. Przy-

glądają się nam z kosmosu. Jeśli ktoś zda 

im pytanie, ile mamy wzrostu, obliczą to 

na podstawie naszego cienia. Jakość ich 

pracujących na wysokiej rozdzielczości 

kamer jest tak dobra, że mogą widzieć, jak 

klepiemy kosę czy siejemy kwiatki i że 

okna domu z uwagi na ciepło trzymamy 

otwarte. Mogą policzyć ilość drzew w 

naszych sadach i ilość kur na podwórzu. 

Mogą, lecz w istocie nie liczą naszych kur. 

Dlaczego? Bo nie jesteśmy dostatecznie 

ważnym i interesującym obiektem obser-

wacji. Gdybyśmy z jakichś powodów 

zostali za taki uznani, to wtedy policzono 

by z lotu kosmicznego ptaka nawet nasze 

wypryski i piegi. 

 Ważne, by uświadamiać sobie, że 

wskutek rewolucji technologicznej włą-

czeni zostaliśmy na stałe do cyberprze-

strzeni. W im większym zakresie korzy-

stamy z urządzeń elektronicznych, tym 

mocniej potwierdzamy to swoje uczestnic-

two. Na przykład korzystanie z komórki 

czy ze smartfonu pozwala bez trudu ustalić 

naszą aktualną lokalizację, Internet zaś jest 

drzwiami, przez które nie tylko my wcho-

dzimy w świat, lecz również ten świat 

może wejść do najbardziej sekretnych 

zapisów zarejestrowanych na naszym 

twardym dysku. Sytuacja ta wymaga 

przedefiniowania lub uściślenia pewnych 

pojęć na płaszczyźnie formalno-prawnej. 

Najważniejszym bodaj jest pojęcie sfery 

prywatnej i jej definicja uwzględniająca 

powiązanie z ziemią jako własnością. 

Wśród masy zagrożeń istnieje bowiem i 

takie, że z właścicieli staniemy się jedynie 

użytkownikami gruntów rolnych. I będzie 

to czymś w rodzaju nowej pańszczyzny, w 

ramach której licznym zakazom będą to-

warzyszyły coraz bardziej uciążliwe naka-

zy. 

 A oto proponowana przeze mnie 

definicja cyberprzestrzeni. Jest to cztero-

wymiarowa czasoprzestrzeń w zapisie 

constans audio i wideo. Jak widać cyber-

przestrzeń posiada pięć wymiarów. Inną jej 

cechą jest jej fizyczna realność. To nie jest 

zapis filmowy. To jest czasoprzestrzeń z 

piątym wymiarem nie kończącego się 

zapisu. 
 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

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

Spotkanie noworoczne 
 

15 stycznia br. w sali widowisko-

wej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wil-

kowie odbyło się spotkanie noworoczne 

członków Regionalnego Towarzystwa 

Powiślan połączone z rozdaniem nagród 

uczniom uczestniczącym w konkursie 

„Nasza szkoła na kartach historii”. Spotka-

nie poprzedziło Szopka odegrana przez 

uczniów III klasy ze szkoły w Zagłobie. 

Spektakl przygotowała pani Zofia Łyjak z 

Zagłoby. Został bardzo żywo przyjęty, 

zwłaszcza, że nie brakowało w Szopce 

współczesnych akcentów. Następnie wrę-

czono nagrodzonym uczniom (listę nagro-

dzonych podaliśmy w ostatnim numerze 

„Powiśla Lubelskiego”) nagrody ufundo-

wane przez Urząd Gminy Wilków, RTP, 

Aptekę w Wilkowie Joanny Złotuchy, 
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Gminna Bibliotekę Publiczną i Starostwo 

Powiatowe w Opolu. W przemówieniach 

podkreślano znaczenie konkursu dla bu-

dowania tożsamości Powiśla lubelskiego 

wśród najmłodszych mieszkańców. Foto-

grafie z wręczenia nagród można zobaczyć 

na oficjalnej stronie internetowej Gminy 

Wilków (zakładka „aktualności”). 

Redakcja 

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

Ojciec Cyryl – franciszkanin z Wilkowa nad Wisłą 

 
Mieczysław Plis (stoi drugi od prawej) jako uczeń kazimierskiego ogólniaka 

 

Latem ubiegłego roku, 28 czerw-

ca, w kazimierskim klasztorze franciszkań-

skim, a potem 17 lipca w wilkowskim 

kościele, o. Cyryl Mieczysław Plis świę-

tował  50. rocznicę święceń kapłańskich. 

Dziś przypominamy biografię jubilata, a 

także jego związki z Powiślem. 

Nie ma chyba takiej osoby wśród 

mieszkańców i stałych bywalców Kazimie-

rza Dolnego, kto nie znałby o. Cyryla. 

Codziennie spotkać go można w francisz-

kańskiej świątyni podczas nabożeństwa 

przed ołtarzem Matki Bożej Kazimierskiej, 

często w konfesjonale, a w ostatnim czasie 

także i w przyklasztornym sklepiku z zio-

łami. To postać powszechnie lubiana, 

otoczona szacunkiem, mająca opinię zna-

komitego spowiednika.  

W rodzinnym Wilkowie nad Wi-

słą ma także spore grono przyjaciół i zna-

jomych. Mieszka tu również jego rodzina i 

wielu krewnych. Są dumni, że mają „swo-

jego” zakonnika w kazimierskim klaszto-

rze. Niewielu jednak pamięta jak wygląda-

ło jego dzieciństwo i młodość, a także jak 

trafił za klasztorną furtę. 

Mieczysław Plis urodził się 2 

czerwca 1934 roku w Wilkowie nad Wisłą. 

Jego rodzicami byli Jan i Katarzyna z 

domu Rybak ze wsi Machów. Był ich 

trzecim, najmłodszym dzieckiem. Starsi to: 

Henryk i Zygmunt. W 1940 roku, 13 maja, 

umarła jego matka - Katarzyna Plis.  Kilka 

lat później na rodzinę przyszłego zakonni-

ka z Wilkowa spadło kolejne nieszczęście. 

Było to  przymusowe wysiedlenie do wsi 

Żmijowiska, a potem do wsi Kowala koło 

Poniatowej, spowodowane przyjściem 

frontu rosyjsko-niemieckiego w lipcu 1944 

roku. 

W 1946 roku, w maju, dotarła do 

jego ojca tragiczna wiadomość, że Henryk 

(starszy brat Mieczysława i Zygmunta), 

który w czasie wojny był lotnikiem 304 

dywizjonu bombowego stacjonującego w 

Londynie, zginął śmiercią bohaterską 20 

października 1941 roku w 90. operacji 

powietrznej w locie bojowym na Hamburg. 

Został odznaczony trzykrotnie Krzyżem 

Walecznych i Medalem Bohatera (o Hen-

ryku Plisie pisaliśmy w numerze 3(12) 

„Powiśla Lubelskiego” z lipca 2005 r.).  

Mieczysław rozpoczął naukę w 

1941 roku, już podczas okupacji niemiec-

kiej. Początkowo uczył się w gminnej 

szkole, ale gdy zniszczył ją pożar, lekcje 

przeniesiono do budynku parafialnego i 

domów prywatnych. - Pamiętam, część z 

nas uczyła się w tak zwanym „okrąglaku”, 

a pozostali w domu Kusia o przydomku 

„Cukier”, i jeszcze u Szkutnickich. Uczyli-

śmy się rachunków, polskiego i religii – 

wspomina o. Cyryl.  

Szkołę powszechną Mieczysław 

Plis ukończył w 1949 roku. Później był rok 

przerwy spowodowanej ciężką chorobą. W 

1950 roku próbował dostać się do liceum 

w Kazimierzu Dolnym,  ale go nie przyję-

to. Wtedy Mieczysław udał się do męskie-

go Lubelskiego Liceum Biskupiego nazy-

wanego potocznie „Biskupiakiem”. To 

była  renomowana szkoła, uczyli w niej w 
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większości profesorowie KUL-u. - Wraca-

łem po pierwszym roku nauki na wakacje. 

Wysiadłem z autobusu na rynku w Kazi-

mierzu, bo tam przy studni był dworzec 

autobusowy. Zobaczyłem Józefa Kwiatka, 

zastępcę dyrektora kazimierskiego liceum. 

Poznał mnie. Pamiętał, że próbowałem 

dostać się do ogólniaka. Zagadnął mnie, 

gdzie się uczę i kazał pokazać świadectwo. 

Kiedy zobaczył, że mam bardzo dobre 

oceny, zapytał czy chcę się uczyć w Kazi-

mierzu nad Wisłą. Na tę propozycję odpo-

wiedziałem, że chętnie jeśli będę przyjęty. 

Zgodziłem się, bo w liceum kazimierskim 

internat kosztował 120 złotych, a szkoła 

była bezpłatna. Natomiast w „Biskupiaku” 

czesne wynosiło 60 złotych, zaś internat 

kosztował 240 złotych. Pojechałem do 

Lublina zabrać z kancelarii papiery.  I tak 

od września 1951 roku rozpocząłem naukę 

w Kazimierzu nad Wisłą.  Mieszkałem w 

klasztorze u franciszkanów, bo szkoła 

wynajmowała część budynku na internat. 

To wtedy po raz pierwszy miałem bliższy 

kontakt z klasztorem i zakonnikami. Wtedy 

też po raz pierwszy przymierzyłem habit. 

Jest nawet takie moje zdjęcie w habicie – 

wspomina o. Cyryl.  

Mieczysław Plis maturę zdał w 

1954 roku. Zaraz po tym zdecydował się 

na życie zakonne. Pojechał do Klasztoru 

Ojców Franciszkanów w Krakowie, gdzie 

urzęduje Ojciec Prowincjał. Tam złożył 

podanie i dokumenty. Po rozpatrzeniu 

prośby został przyjęty i skierowany do 

nowicjatu w Pilicy. W pilickim klasztorze, 

na koniec nowicjatu, złożył pierwsze śluby 

zakonne w 1955 roku.  

W 1956 roku podjął studia w 

Wyższym Seminarium Duchownym w 

Krakowie. Tam też z rąk biskupa Karola 

Wojtyły przyjął tonsurę i niższe święcenia 

kapłańskie. Natomiast śluby wieczyste 

złożył 15 grudnia 1960 roku, a świecenia 

kapłańskie przyjął 28 czerwca 1961 roku z 

rąk ks. biskupa krakowskiego Juliana Gro-

blickiego na Dębnikach w Krakowie.  Po 

święceniach o. Cyryl pracował przez 10 lat 

we Włocławku. Później przez 6 lat w Ko-

ninie, rok w Stopnicy, a następnie w Zakli-

czynie, aż do 13 lipca 1987 roku. Od 1987 

roku, do dziś, o. Cyryl pracuje w Klaszto-

rze O.O. Franciszkanów w Kazimierzu 

Dolnym.     

Do jednych z ważniejszych wyda-

rzeń w swoim życiu o. Cyryl zalicza spo-

tkanie Janem Pawłem II, które miało miej-

sce 29 maja 1986 roku w Watykanie. 

Wówczas o. Cyryl obchodził 25-lecie 

święceń kapłańskich. Z tej okazji dostąpił 

też zaszczytu odprawienia w koncelebrze 

Mszy św. z Papieżem w Jego kaplicy w 

Watykanie.  

Kilka tygodni później, również z 

okazji 25-lecia kapłaństwa, o. Cyryl od-

prawił Mszę świętą w Sanktuarium św. 

Jana Maria Vianney w Ars, we Francji, w 

miejscu do którego pielgrzymują kapłani.  

Należy też wspomnieć, że w 2001 

roku o. Cyryl otrzymał od Ministra Kultu-

ry i Sztuki Kazimierza Ujazdowskiego 

„Złotą Odznakę” za Opiekę nas Zabytka-

mi. Uroczystość wręczenia tej odznaki 

odbyła się w Muzeum Wsi Lubelskiej w 

Lublinie. 

 

Janusz Ogiński 

 

 
O. Cyryl Mieczysław Plis z Janem Pawłem II w czasie spotkania, które odbyło się 29 maja 1986 roku w Watykanie w auli Klementyńskiej. 
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60-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie 
 

W dniu, 15 czerwca 2011 r. o 

godz. 10,00 w Sali widowiskowej GBP w 

Wilkowie odbył się jubileusz 60-lecie 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilko-

wie. Na uroczystość przybyło ok. 40 za-

proszonych osób. Między innymi pani 

Małgorzata Pieczykolan z Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 

– Instruktor Działu Instrukcyjno-

Metodycznego, pan Grzegorz Teresiński 

Wójt Gminy Wilków, pan Cezary Kuś 

Przewodniczący Rady Gminy Wilków, 

Radni Gminy Wilków, pani Elżbieta Żysz-

kiewicz Dyrektor Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Opolu Lub., pani Gabriela 

Dajos-Kowalska Instruktor PBP w Opolu 

Lubelskim, pani Małgorzata Wojciechow-

ska Dyrektor DKiGB w Łaziskach, pani 

Małgorzata Woźniak MGBP w Poniato-

wej, pani Ewa Nowaczek GBP w Karcz-

miskach, pan Lech Łyjak i pani Bożena 

Rządkowska Dyrektorzy ZSP  w Wilko-

wie, pani Wiesława Szalast Dyrektor SP w 

Dobrem, pan Mariusz Sierpień Dyrektor 

SP w Rogowie, pani Zofia Markiewicz 

Przewodnicząca „Klub Seniora” w Gminie 

Wilków, pan Edward Szast Prezes PZW 

Koło Wilków oraz panie Bibliotekarki na 

emeryturze. 

 Na początku spotkania gości po-

witała Dyrektor Biblioteki. Następnie 

wystąpił Zespół Tańca Towarzyskiego 

prowadzony pod kierunkiem pani Iwony 

Stępień-Moskalik. Przedstawiono też mul-

timedialną prezentację – „Historia Biblio-

teki” po której wystąpiły dzieci z Zespołu 

Szkół Publicznych w Zagłobie pod kierun-

kiem Pani Urszuli Rożek. Na zakończenie 

były wystąpienia okolicznościowe i poczę-

stunek ze specjalnym tortem. 

Historia Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Wilkowie 

Rok 1951 jest początkiem po-

wstania Biblioteki noszącej nazwę Biblio-

teki Gromadzkiej w Szczekarkowie – 

obecnie miejscowość Urządków. Bibliote-

ka początkowo mieściła się budynku Gro-

madzkiej Rady Narodowej – obecnie daw-

ny budynek Urzędu Gminy. W latach 

1952-1955 księgozbiór kilkakrotnie prze-

noszono z budynku Szkoły Podstawowej w 

Wilkowie do budynku Gromadzkiej Rady 

Narodowej. Z relacji pani Adeli Wesołow-

skiej, pierwszego pracownika Biblioteki, 

wynika, że książki pochodziły z „IUNG”  

Puławy, gdzie odbywały się szkolenia dla 

bibliotekarzy i przekazywano sprawozda-

nia kwartalne z działalności placówki. 

Pracowników finansował Dom Kultury w 

Opolu Lubelskim. Na terenie gminy istnia-

ły wówczas cztery filie biblioteczne w 

miejscowościach: Żmijowiska, Zastów 

Polanowski, Wólka Polanowska, Ma-

chów. 

W roku 1955 pani Wesołowska 

przekazała księgozbiór panu Edwardowi 

Rusinowiczowi  pierwszemu kierownikowi 

Biblioteki Gromadzkiej przy Szkole Pod-

stawowej w Wilkowie. W latach 1971-

1978 pracownikami Biblioteki Gromadz-

kiej była pani Joanna Kuś – kierownik 

biblioteki. W latach 1979-1980 pracowni-

kami Biblioteki Gromadzkiej były: pani 

Krystyna Adrianek – kierownik biblioteki, 

pani Grażyna Kuś obecnie Lipa – bibliote-

karz. 

W w/w latach powstały Filie Bi-

blioteczne w miejscowościach: Dobre – 

siedziba w budynku Szkoły Podstawowej 

(w latach  dziewięćdziesiątych księgozbiór 

połączono z księgozbiorem szkolnym). 

Bibliotekarkami w Dobrem były: pani 

Teresa Rożek i pani Barbara Rożek obec-

nie Kutyła. Rogów – początkowo bibliote-

ka mieściła się w domu prywatnym, na-

stępnie księgozbiór przeniesiono do bu-

dynku Szkoły Podstawowej. W latach 

dziewięćdziesiątych księgozbiór filii ro-

gowskiej połączono z księgozbiorem 

szkolnym. Bibliotekarkami były: pani 

Janina Król, pani Iwona Kawałek i pani 

Marzanna Malon. Zagłoba – księgozbiór 

początkowo mieścił się w budynku Zakła-

du Przetwórstwa Owocowo Warzywnego, 

następnie w lokalu ówczesnej Szkoły Pod-

stawowej, potem w domu prywatnym u 

pani Janiny Pelc. W latach dziewięćdzie-

siątych książki przeniesiono do budynku 

obecnej Szkoły Podstawowej. Od roku 

2001 księgozbiór filii połączony jest z 

księgozbiorem szkolnym. Bibliotekarzami 

byli: pani Pilichowska, pani Grażyna 

Daczka, pani Teresa Gałęzowska, pani 

Janina Pelc, pani Danuta Szkoła obecnie 

Czarnecka, pani Jolanta Majkowska, pani 

Katarzyna Gałka obecnie Szast, pani Ma-

riola Tymicka, pan  Jarosław Bigos i pani 

Barbara Kutyła. 

Oprócz filii utworzono też punkty 

biblioteczne w domach prywatnych w 

następujących miejscowościach: Kąty – 

punkt prowadziła pani Jadwiga Kalita, 

Machów – pani Anna Lasota, Zastów 

Polanowski – pani Genowefa Serewiś, 

Podgórz – pan Czarnota, Kłodnica – pani 

Danuta Czarnecka obecnie Pałka. 

W latach 1971-1980 biblioteka w 

Wilkowie mieściła się w domach prywat-

nych między innymi: u pani Wiktorii 

Adamczyk latach 1971-1974, u pani Ele-

onory Szkutnickiej w latach 1975-1980 – 

obecnie jest to dom pani Małgorzaty Czaji. 

W roku 1981 księgozbiór biblio-

teki wilkowskiej przeniesiono do nowo 

powstałego budynku Remizy Strażackiej w 

Wilkowie (I piętro) gdzie również miał 

siedzibę Gminny Ośrodek Kultury. Zmie-

niono nazwę Biblioteki Gromadzkiej na 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowie. 

Pracownikami biblioteki były: pani Kazi-

miera Tajer – kierownik biblioteki, pani 

Grażyna Lipa z domu Kuś – bibliotekarz. 

W roku 1987 zatrudniono panią Teresę 

Szejkę obecnie Kuś – bibliotekarz. W roku 

1992 zatrudniono panią Barbarę Rożek 

obecnie Kutyła – bibliotekarz. W latach 

1992-2001 biblioteki podlegały GOK w 

Wilkowie w związki z czym nie było sta-

nowiska „kierownik biblioteki”.  

W roku 2001 zostały zlikwidowa-

ne Filie Biblioteczne oraz Gminny Ośro-

dek Kultury, jednocześnie została powoła-

na jednostka kulturalna pod nazwą Gminna 

Biblioteka Publiczna w Wilkowie repre-

zentowana przez Katarzynę Szast – Dyrek-

tor GBP w Wilkowie. W roku 2003 za-

trudniono Panią Danutę Pałkę – młodszą 

bibliotekarkę. 

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Wilkowie jest jednostką samorządową, 

posiada osobowość prawną, statut i budżet. 

GBP prowadzi swoją działalność w opar-

ciu o roczny plan pracy jak również reali-

zuje zadania wynikające ze statutu biblio-

teki. Do głównych celów i zadań Bibliote-

ki należy: - rozwijanie i zaspokajanie po-

trzeb czytelniczych i informacyjnych 

mieszkańców Gminy Wilków, - rozwój 

kultury, upowszechnianie wiedzy i nauki, - 

gromadzenie, opracowywanie i przecho-

wywanie materiałów bibliotecznych doty-

czących własnego regionu, - udostępnianie 

zbiorów na miejscu, wypożyczanie na 

zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń mię-

dzybibliotecznych, - prowadzenie działal-

ności informacyjnej oraz popularyzacja 

książki i czytelnictwa, - opracowywanie i 

prowadzenie form pracy z czytelnikiem 

służących popularyzowaniu sztuki, nauki 

oraz upowszechnianiu dorobku kulturalne-

go Gminy Wilków. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Wilkowie współpracuje z 

bibliotekami Powiatu Opolskiego innych 

sieci, instytucji i organizacji w zakresie 

rozwijania czytelnictwa, zaspokajania 

potrzeb oświatowych i kulturalnych spo-

łeczności lokalnej, a także tworzenie wa-

runków dla rozwoju kultury ludowej. 

Biblioteka zajmuje powierzchnię 

użytkową 42 m
2
 (remont w 2008 roku), 
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oprócz tego pomieszczenie socjalne i salę 

widowiskową (remont w 2010 r.), w której 

znajduje się Czytelnia Internetowa utwo-

rzona w 2008 roku. 

Adres Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Wilkowie: Wilków 11, 24-313  

Wilków, tel. (81) 828-15-59, e-mail: pu-

blicznawilkow@wp.pl . Biblioteka jest 

czynna od poniedziałku do piątku w go-

dzinach 8,00
 
– 16,00. 

Katarzyna Szast 

 

 
Uroczystości jubileuszu 60-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie 

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

Z działalności Klubu Seniora 
 

W jednym z poprzednich nume-

rów „Powiśla Lubelskiego” Klub Seniora 

zachęcał emerytów i rencistów z gminy 

Wilków do wstąpienia w szeregi stowarzy-

szenia. Obecnie swą przynależność do 

klubu zadeklarowało kilkadziesiąt osób. 

Dzięki determinacji Pani Prezes Klubu 

Zofii Markiewicz, która czuwała nad two-

rzeniem projektów i z których klub pozy-

skiwał fundusze, działalność stowarzysze-

nia może budzić uznanie w środowisku. 

Oto tylko niektóre formy naszej działalno-

ści: – wyjazdy na szkolenia, pokazujące 

sposoby pozyskiwania i wykorzystywania 

funduszy unijnych; – spotkania okoliczno-

ściowe; – wyjazdy integracyjne, np. do 

Częstochowy, Lichenia, na Litwę. 

Klub Seniora nawiązał kontakt ze 

szkołą polską na Litwie, która funkcjonuje 

dzięki hojności sponsorów. Został zorgani-

zowany 3-dniowy wyjazd. Seniorzy spo-

tkali się w Wilnie z dziećmi i nauczycie-

lami szkoły polskiej. Zawieźliśmy upo-

minki. Spotkanie przebiegało w serdecz-

nej, ciepłej atmosferze. Nauczycielka tej 

szkoły Pani Irena była naszą przewodnicz-

ką podczas peregrynacji po urokliwych 

miejscach Litwy. Zwiedziliśmy Kowno, 

Troki, Wilno poznając tamtejsze kulturę, 

obyczaje i lokalne przysmaki. Niezatarte 

wspomnienia i głębokie przeżycia ducho-

we towarzyszyły mszy św. odprawionej 

przez naszego księdza Grzegorza Lipiń-

skiego w kaplicy Matki Bożej Ostrobram-

skiej. Do dziś obowiązuje tu wprowadzony 

ok. XVII wieku zakaz handlu i ruchu ko-

łowego przy Kaplicy Ostrobramskiej, co 

czyni to miejsce Kościołem pod otwartym 

niebem. Przechodnie wyciszają się tu, a 

wierni żarliwie i ze wzruszeniem powta-

rzają od wieków te same słowa wypisane 

w języku łacińskim na wewnętrznej fasa-

dzie kościoła: „Mater misericordiae sub 

tuum praesidium confudimus” – co znaczy 

„Matko Miłosierdzia pod twoją obronę 

uciekamy się”. 

Zwiedzaniu Cmentarza na Rossie 

towarzyszyło niezwykłe skupienie i po-

dziw dla tego pięknego i jakże ważnego 

dla nas miejsca. Cmentarz na Rossie poło-

żony jest na wzgórzu otaczającym Wilno i 

tworzy niezwykle uroczy krajobraz. Jest to 

największy katolicki cmentarz na Litwie, 

założony w 1769 r. za sprawą wileńskiego 

burmistrza Bazylego Millera. Przed murem 

cmentarnym, tuż przy bramie wejściowej 

znajduje się skromny wojskowy cmenta-

rzyk. Spoczywają tu żołnierze: oficerowie i 

ochotnicy, którzy polegli w latach 1919-20 

w walkach o Wilno. Są tu też groby żołnie-

rzy AK poległych w operacji „Ostra Bra-

ma” w 1944 roku. Groby żołnierzy jakby 

zstąpiły na wartę przy mauzoleum Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego. Centralne 

miejsce tego żołnierskiego cmentarzyka 

zajmuje mogiła z płytą z czarnego granitu. 

Na niej wyryty krzyż i napis: MATKA I 

SERCE SYNA. 12 maja 1936 roku w 

srebrnej urnie uroczyście złożone zostało 

tu serce marszałka, obok trumny zmarłej 

prawie przed 50 laty jego matki. Na płycie 

znalazły się też słowa wielbionego przez 

Piłsudskiego poety Juliusza Słowackiego:  

„Ty wiesz, że dumni nieszczę-

ściem nie mogą za innych śladem iść tą 

samą drogą. Kto mogąc wybrać wybrał 

zamiast domu 

mailto:publicznawilkow@wp.pl
mailto:publicznawilkow@wp.pl
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Gniazdo na skałach orła niechaj 

umie  

Spać gdy źrenice czerwone od 

gromu i słychać jęk szatanów w sosen 

szumie. Tak żyłem.” 

Zamieszczone poniżej zdjęcie jest 

cenną pamiątką dni spędzonych na Litwie. 

Dzięki cudownej i pięknie mówiącej po 

polsku Irenie Skuder, pobyt na Litwie był 

lekcją historii minionej i współczesnej. I 

pozwolił nam się jeszcze bardziej zinte-

grować. 

Znakomitym komentarzem do 

wyżej opisanych reminiscencji po Litwie 

jest wiersz członkini Klubu Seniora pani 

Marii Czupyt z Dobrego. 

 

„Podróż” 

Było lato 2011 roku. 

Klub Seniora wyruszył o świcie 

Autokarem w daleką drogę 

Zwiedzać Kowno, Wilno i Troki. 

Cóż to były za piękne widoki, 

Czysty teren, pagórki, stoki. 

Zieleniła się cała Litwa, 

 Roznosiła się nasza modlitwa. 

W Trokach zamek na wodzie, 

A tam Witolda włoście. 

Po trzy okna w kamienicach, 

Wodą otoczona okolica. 

Z Trok ruszyliśmy do Wilna, 

A tu piękny Cmentarz na Rossie. 

U progu serce Piłsudskiego 

I jego matka spoczywa. 

Wilno miasto urokliwe, 

A tajemnic ma bez miary. 

Tu Mickiewicz pomieszkiwał 

I romanse tu odbywał. 

Polska szkoła w Wilnie, 

Lśniła od czystości, 

Nauczyciele i dzieci  

Przyjęli nas z radością. 

Hotel był czterogwiazdkowy, 

A w nim bufet szwedzki, 

Pokoiki bielusieńkie 

Wszystko jak z bajeczki. 

Nie można nie wspomnieć 

O Ostrej Bramie, 

Gdzie przemożna Pani 

 jaśnieje w koronie. 

W kaplicy mszę odprawił  

Nasz ksiądz wikary, 

Żeby nam nigdy 

Nie zabrakło wiary. 

Niemen sobie płynie 

Po litewskiej krainie, 

Orzeszkowa rację miała, 

Jak to pięknie opisała. 

Kowno Trokom zazdrościło, 

Sztuczne morze utworzyło. 

Teraz wokół wody tyle, 

Kto odwiedzi czoło chyli. 

Żal się było rozstać  

Z krajobrazem Litwy, 

A w drodze powrotnej 

Nie brakło modlitwy. 

 

Tekst przygotowała Grażyna Jarska, z-ca 

prezesa Klubu Seniora. Korzystałam z 

tekstów prof. Edmunda Małachowskiego. 
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– Moja rodzina – 

Przedziwna historia Kajetana Niewiadomego, z domu Całki 
 

Jest rok 2011, jadę do Polski, aby 

wyjaśnić niejasności występujące na moim 

drzewie rodzinnym. Jednym z punktów 

programu jest wyjazd do Wilkowa. Chcę 

odnaleźć biologicznych rodziców mojego 

pra-pradziadka Kajetana Niewiadomego. 

Będzie to moja pierwsza wizyta w tej 

miejscowości – do tego rok po powodzi. 

Po drodze zatrzymuję się w Polanówce, 

mam szczęście, kapliczka jest otwarta – 

robię kilkanaście fotografii wnętrza, napi-

sów nad wejściem oraz fotografuję pomnik 

Niewiadomskiej, znajdujący się obok ka-

pliczki. Czyżby ktoś z mojej rodziny? 

Sprawdzę w metrykach zgonu. Nawiązuję 

rozmowę z konserwatorami odnawiający-

mi obiekt i dowiaduję się ciekawych histo-

rii. Ktoś kiedyś chciał obrabować grób, 

dokopał się do trumny, ale kiedy zobaczył, 

że jest biała, przestraszył się i uciekł. Biała 

trumna, czyli miejsce spoczynku dziec-

ka… małej dziewczynki. Tajemnicza 

sprawa – w metrykach nie ma śladu o 

zejściu Niewiadomskiej, nieślubne dziec-

ko? – córka służącej w pałacu? 

W Wilkowie zatrzymuję się przed 

kościołem. Obowiązkowe fotografie mu-

rów kościoła ze śladami po powodzi, znak 

pokazujący poziom wody z roku 1833 oraz 

tablica upamiętniająca poległych w wojnie 

z bolszewikami. Kolejny etap zwiedzania 

Wilkowa – to oczywiście cmentarz para-

fialny. Po drewnianej kładce, obok zerwa-

nego przez wodę mostu, zaczynam szukać 

Niewiadomych… Niewiadomskich. Po 

kilku minutach znajduję pierwszy po-

mnik… Szukam dalej, ale dopiero przy 

pomocy bardzo miłej starszej pani, docie-

ram do dwóch innych grobów Niewiadom-

skich. Przy okazji oglądam nazwiska tak 

często występujące w księgach metrykal-

nych i zaskakuje mnie ich różnorodność 

pisowni. Raz Deszczak, raz Dyszczak albo 

Dyscak, raz Śmiech a obok Śmich. Jak się 

w tym nie pogubić? 

Wyruszam do Karczmisk – w 

oczy rzuca się tablica z nazwą wsi: Urząd-

ków. To jest przecież wioska, w której w 

domu o numerze 10 mieszkał dziadek 

mojej babci Kajetan Niewiadomy, gospo-

darz na 5 morgach. W sumie to kilka do-

mów po lewej stronie, kilka domów po 

prawej stronie i dojeżdżamy do końca 

Urządkowa. Niewiele się zmieniło od 1846 

roku, kiedy to w tabelach wykazujących 

uposażenie rolników w Urządkowie wy-

mienionych jest 10 domów i 98 katolików. 

Jadę powolutku mając nadzieję, że w jed-

nym z obejść ktoś będzie na podwórku. 

Niestety – pustki, dopiero przy ostatnim 

gospodarstwie po prawej stronie zauwa-

żam ruch. Wjeżdżam na podwórze i pytam 

o Niewiadomskich… nie wierzę własnym 

uszom, kiedy w odpowiedzi słyszę, że 

„dobrze trafiłem…”   

 Trafiłem do rodziny… 
 165 lat temu mieszkał tutaj, na 

skraju wioski, Kajetan Niewiadomy. Dzi-

siaj mieszka Krystyna Szałas – pra-

prawnuczka Kajetana z rodziną i mamą – 

Genowefą Niewiadomską. 

W czasie długiej rozmowy wraca-

ją wspomnienia sprzed 30 lat, kiedy to 

Niewiadomscy z Urządkowa całą rodziną 

jechali furmanką na odpust do Karczmisk a 

następnie na obiad do mojej babci 

Agnieszki, wnuczki Kajetana. Skrzętnie 

notuję wszystkie informacje i szczegóły z 

przeszłości naszej rodziny. Zadaję wresz-

cie tak istotne dla mnie pytanie o pocho-

dzenie Kajetana, czy wiadomo coś na 

temat jego prawdziwych rodziców? Od-

powiedź przechodzi moje najśmielsze 

oczekiwania – potwierdza moje tezy wy-

ciągnięte na podstawie metryk. 

Kajetan został znaleziony jako 

małe dziecko w lesie, nie znał swego na-

zwiska, wiedział tylko, że wołają na niego 

Kajetan a ojciec poszedł do nieba. 

 Przenieśmy się w tamte lata… 

213 lat w przeszłość… 
 Jest rok 1799 – na mapie Europy 

zanika Polska, był król – nie ma króla. W 

Wilkowie życie toczy się jednak swoim 

trybem. Był Pan, jest Pan i jest pańszczy-

zna. Rodzina Kusiów z Zastowa postana-

wia wydać za mąż swoją najstarszą córkę – 

Małgorzatę. Młoda i piękna dziewczyna, z 

prześlicznym czarnym warkoczem. Poten-

cjalnych kandydatów jest trzech, Małgosi 

podobał się Jędrzej Włodarczyk – blondyn, 

którego niebieskie oczy zachwycały panny 

z Wilkowa. Stary Kuś miał jednak inne 

zdanie, co do wyboru zięcia – dwie krowy 

w posagu to więcej niż jedna koza – ra-

chunek ekonomiczny był prosty. Niebie-

skie oczy nie miały przetargowej wartości. 

W ostatnią sobotę, 23 lutego 1799 roku 

odbyło się wesele Małgorzaty z Fabianem 

Całką. Fabian miał 22 lata, Małgorzata 17 

lat – tak, to było ekonomiczne podejście do 

ślubu… Miłość w prawo, miłość w lewo, 

ojciec i posag decydował. Dosyć szybko, 

bo już w 1801 roku rodzi się córka Barba-

ra. W 1805 roku rodzi się Jakub, ale topi 

się w czasie powodzi w 1813 roku. Kolej-

ne dzieci to Florian urodzony w 1812 i 

Kajetan urodzony 6 sierpnia 1815 roku. 

Idylla rodzinna trwa do 1819 roku, kiedy 

to w trakcie łowienia ryb na Wiśle łódka 

Fabiana traci równowagę a Fabian znika w 

mętnej wodzie… kolejna ofiara Wisły w 

rodzinie Całków… Kajetan ma tylko czte-

ry latka… mama opowiada, że tata poszedł 

do nieba, Kajetan nie bardzo rozumie, o co 

chodzi… Starszy brat Florian, który często 

straszył Kajetana wilkami w pobliskim 

lesie, dolewa oliwy do ognia, mówiąc, że 

tata poszedł do tego lasu. 

 21 stycznia 1821 roku w Zastowie 

wdowa po Fabianie Całce – Małgorzata 

Kuś wychodzi ponownie za mąż - za 32 

letniego Jakuba Dudka. Kajetan jeszcze nie 

wie, że ojczym go w dudka zrobi… Jakub 

żeni się z wdową wyłącznie dla majątku. 

Po kilku miesiącach udawania kochanego 

ojczyma ma dosyć utrzymywania nie swo-

ich dzieci, a szczególnie tego najmniejsze-

go, z którego nie ma żadnego pożytku. 

Tym bardziej, że na jesieni spodziewa się 

już własnego syna. W sierpniu 1821 zapa-

da decyzja - zabiera Kajetana na wóz i 

jedzie po siano do szwagra, do Chodlika. 

W drodze powrotnej zatrzymują się na 

jeżyny, w międzyczasie Kajetan odchodzi 

dalej w las, ojczym tylko na to czekając 

wskakuje na wóz i odjeżdża. Małgorzacie 

opowiada, że Kajetana zostawił u szwagra, 

gdyż oni bezdzietni. Na jesieni Dudkom 

rodzi się syn Wojciech, matka nie ma cza-

su na myślenie o Kajetanie, nawet się cie-

szy, że jest u kuzynów, gdyż tam codzien-

nie dostanie jeść, nie musi przez ojczyma 

głodować. 

 W pobliżu… 

W tej samej parafii 30 październi-

ka 1785 roku pobierają się Walenty Osuch 

ze Żmijowisk i Ewa Kęciek z Rogowa, 

ślub odbywa się w Wilkowskim kościele. 

Państwo młodzi najpierw mieszkają w 

Rogowie, ale kiedy oczekiwany potomek 

nie nadchodzi, przenoszą się do Żmijo-

wisk. Cała okolica wie, że tam się rodzi 

najwięcej dzieci! W 1799 roku rodzi się 

Małgorzata, w 1799 Marianna a na począt-

ku nowego stulecia Wojciech. Jest sierpień 

1821… Marianna i Małgorzata wydane za 

mąż, w lutym Wojciech wreszcie się oże-

nił, wprawdzie mieszka jeszcze u rodzi-

ców, ale na jesieni przeprowadza się do 

teściów Walczyków, do Wilkowa. Przez 

ostatnie 3 dni padał duży deszcz, Ewa 

Osuchowa o świcie wybiera się więc do 

lasu na grzyby, wybiera okolice Chodlika, 

gdyż tam zna kilka miejsc z kozakami. Ma 

już prawie cały koszyk grzybów, kiedy 

nagle słyszy jakiś płacz… rusza w tym 
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kierunku… Po drzewem siedzi małe bose 

dziecko, całe przemoczone i płacze i pła-

cze. Chce zabrać chłopca do domu, ale ten 

się opiera, że w lesie zjedzą go wilki tak 

jak zjadły ojca, w nocy jeden nawet go 

pogryzł. Osuchowa nie daje za wygraną i 

na siłę wyciąga go z lasu. W domu po 

wysuszeniu, nakarmieniu i przebraniu 

chłopca Osuchowie próbują z niego wydo-

być jak się nazywa? – Jak ci jest? – Kaje-

tan. – Ile ci? – nie wiem. – Kto ojciec 

twój? – Nie mam, bo jest w niebie. 

Wieczorem, kiedy Kajetan zasy-

pia na piecu, Walenty Osuch z żoną Ewą 

zastanawiają się co zrobić z tym niebora-

kiem, słyszeli o dzieciach porzucanych na 

pastwę losu, tylko teraz ten „los” śpi w ich 

izbie. Argumentów przeciw właściwie nie 

ma, tylko za: na jesieni zostaną tylko we 

dwoje, strawy starczy i dla niego, za 2-3 

lata będzie już mógł krowę paść. Po odby-

tej następnego dnia wizycie w kościele już 

wiedzą, co zrobią: Kajetan otrzyma nazwi-

sko Niewiadomy i zostanie u nich. Po 

kilku tygodniach Kajetan już nie boi się 

lasu i wilków.  

 Znowu w Zastowie 

 Dudkom los nie sprzyja: zimno, 

ciemno i głodno… W kalendarzowym 

skrócie: 1821 rok - rodzi się pierwszy syn 

Wojciech, 1823 rok – rodzi się drugi syn 

Ignacy, 1824 rok – umiera drugi syn Igna-

cy, 1825 rok – rodzi się córka Tekla, 1825 

rok – umiera pierwszy syn Wojciech, 1831 

rok – umiera Jakub Dudek, Małgorzata po 

raz drugi zostaje wdową, 1832 rok – umie-

ra córka Tekla. Rok 1833 – wielka powódź 

w Wilkowie, Małgorzata w ucieczce przed 

wodą, po raz pierwszy od 12 lat udaje się 

do szwagrów, mieszkających w Chodliku, 

przez całą drogę zastanawia się, czy Kaje-

tan ją pozna? Trudno opisać sceny dziejące 

się po spotkaniu ze szwagrami… Po 

śmierci trójki małych dzieci i śmierci męża 

dowiaduje się o kolejnej tragedii, niepew-

ność (kto kłamał: mąż czy szwagier?), 

strach i podejrzenia towarzyszą jej aż do 

śmierci, która nadchodzi w niedzielę 14 

października 1849 roku o godzinie ósmej 

rano.  

 Pobyt w Żmijowiskach…  

 Szybko mija czas, przybrani ro-

dzice Kajetana wysyłają go nawet przez 

kilka tygodni do szkoły, chociaż trudno 

nazwać szkołą izbę przy karczmie, w któ-

rej przyjezdny nauczyciel trzy razy w ty-

godniu po 3-4 godziny uczy dzieci racho-

wać i pisać. Opłata za naukę Kajetana to 

worek ziemniaków i pół worka żytniej 

mąki. Kolejnego lata Kajetan już nie idzie 

do szkoły, ktoś musi w końcu krów pilno-

wać, ale rachować i czytać umie i jest z 

tego bardzo dumny – w całych Żmijowi-

skach są jeszcze tylko dwie osoby posiada-

jące takie umiejętności. 

Kajetan kończy 20 lat – najwyż-

szy czas poszukać żony… Nie idzie mu to 

łatwo, gdyż posagu brak, bogatej ale gar-

batej Zofii K. nie chce poślubić. 25 listo-

pada 1838 roku następuje wielki dzień, 

Kajetan żeni się z Zofią Bielenną, dwa lata 

młodszą panną, mieszkającą kilka domów 

dalej, a wyswatał mu ją przybrany brat: 

Wojtek Osuch. Oczywiście Wojtek jest 

świadkiem pana młodego na ślubie. 

 Droga do Urządkowa…  
 Po ślubie mieszkają przez kilka-

naście miesięcy u Bielennych, potem jed-

nak niespodziewanie przenoszą się do 

Urządkowa. W 1840 roku umiera tam 

ciotka Zofii, żony Kajetana, wuj jest nie-

pełnosprawny i został bez opieki, bez wa-

hania przyjmują propozycję rodziny, aby 

zamieszkali w Urządkowie i podjęli się 

opieki nad wujem. Los chce wynagrodzić 

Kajetanowi poprzednie doświadczenia? 
 

 
Żeliwny nagrobek Konstancji Niewiadomskiej  

 

Pierwsza rodzi się w grudniu 1844 

roku Cecylia, następny jest Szczepan, 

urodzony w styczniu 1849. Rok 1849 to 

kolejny rok z czarnymi chmurami nad 

Kajetanem, w kwietniu umiera Szczepan, 

we wrześniu Cecylia a w październiku 

wuj. Kajetan w tym okresie często chodzi 

na cmentarz, jest tam również w dniu 18 

października 1849 roku, kiedy odbywa się 

pogrzeb jego prawdziwej matki. W roku 

1852 przychodzi na świat Katarzyna, prze-

żyje wprawdzie 50 lat, ale jest tylko cięża-

rem dla rodziców. Kolejne dziecko – Józef 

rodzi się w 1854 roku, po czerech latach w 

1858 roku umiera. W międzyczasie w 

1856 roku umiera Zofia – żona Kajetana… 

Kajetan szuka kolejnej żony, w 

końcu w domu jest małe dziecko. W lutym 

1857 roku żeni się z Katarzyną z domu 

Czapla, wdową po Łukaszu Gizie. Pierw-

sze dziecko rodzi się 26 grudnia 1857 

roku, Marianna – umiera w listopadzie 

następnego roku. Kajetan jest przez kilka 

tygodni załamany, ale nie poddaje się. 18 

lutego 1859 rodzi się Maciej Niewiadomy, 

który w 1884 roku bierze za żonę Katarzy-

nę Rożek - z ich prawnuczką spotkałem się 

„przypadkowo” w Urządkowie. W 1860 

roku rodzi się Katarzyna, która w 1883 

wychodzi za Jakuba Piekarczyka. Wresz-

cie w 1863 roku rodzi się Michał, którego 

poszukiwania żony zaprowadzą do Karcz-

misk a owocem związku z Anielą Niezgo-

dą będzie Agnieszka, moja babcia. 

Czarna chmura znowu się pojawia 

nad Kajetanem, w Trzech Króli 1870 roku 

umiera Katarzyna, Kajetan po raz drugi 

zostaje wdowcem i sytuacja się powtarza. 

Małe dzieci w domu - szukamy nowej 

żony, jest kandydatka: Marianna Nita. Ślub 

odbywa się 15 maja 1870 roku. Z tego 

związku rodzą się kolejne dzieci Kajeta-

nowi: – 1871  Kazimierz, – 1873 Urszula, 

– 1876  Franciszek. Na tym można by 

właściwie zakończyć historię życia i 

śmierci Kajetana Niewiadomego, Kajetan 

umiera w grudniu 1875 roku, na kilka 

miesięcy przed narodzeniem się swego 

ostatniego syna. 

 Ponownie u rodziny… 
 Kuzynka Krysia i jej Mama, dla 

mnie oczywiście to „Ciocia Genia”. Opo-

wiadam o swojej genealogicznej pasji, 

pokazuję drzewo, stare fotografie i doku-

menty rodzinne, na stole pojawia się kawa 

i ciastka. Wszystko w miejscu, gdzie 150 

lat temu mieszkał mój – teraz to już nasz 

Kajetan. Krysia pokazuje ślady po powo-

dzi, opowiada o tej tragedii. Ciocia Genia 

natomiast opowiada o tym, jak to Kajetana 

znaleziono w lesie i znał tylko swoje imię. 

Próbujemy ustalić okres czasowy i przy-

czyny zmiany nazwiska z Niewiadomy na 

Niewiadomski, ale z niewielkim sukcesem, 

przełom XIX i XX wieku, proces ten wy-

gląda bardziej na przypadek niż celowe 

działania, ale wykluczyć nie potrafiliśmy. 

Cioci Genia nic też nie wie o Niewiadom-

skiej z Polanówki.  

Godziny w  Urządkowie mijają 

nieubłaganie, czas się pożegnać. Krystyna 

na koniec wspomina, jak często wracała ze 

szkoły do domu cała zapłakana, gdyż ró-

wieśnicy z klasy przezywali ją „kajetani-

cha”. Żartujemy, że z nazwiskiem Całka 

byłoby chyba jeszcze gorzej… Moje 

„śledztwo” w sprawie rodziców Kajetana 

zostało zakończone, ale wznawiam kolejne 

w poszukiwaniu jego dziadków. 

 Po powrocie do domu częściowo 

wyjaśniłem zagadkę Konstancji Niewia-

domskiej, pochowanej przy kapliczce w 

Polanówce. Nie było to łatwe zadanie, 

dopiero po przejrzeniu aktów metrykal-

nych z Opola Lubelskiego mogłem stwier-

dzić: to na pewno nie jest moja rodzina. W 

księgach parafialnych Opola Lubelskiego 
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znalazłem zapis zgonu Konstancji: „…w 

dniu 28 marca 1876 roku w Opolu zmarła 

Konstancja Niewiadomska, panna, lat 40 

mająca, mieszkanka Opola, urodzona w 

Warszawie, córka zmarłego Onufrego oraz 

wdowy po nim Wiktorii z Modzelewskich, 

mieszkającej w Opolu…”. Urodzona w 

Warszawie, mieszkanka Opola i pochowa-

na w Polanówce! Czy ma coś wspólnego w 

warszawskimi szlachcicami - Niewiadom-

skimi herbu Prus? W internecie znajduję 

informację o Onufrym Niewiadomskim, 

wachmistrzu, szlachcicu, urodzonym w 

1797 roku, występuje też w spisie urzędni-

ków pocztowych. W spisie mieszkańców 

Warszawy z 1854 roku Niewiadomski 

Onufry, emeryt, ul. Jezuicka 74. 

  „Kurjer Warszawski”, numer 162 

z 12/24 czerwca roku 1856 podaje: „Onu-

fry Niewiadomski, Emeryt, przeżywszy lat 

56, wczoraj przeniósł się do wieczności. 

Pozostała Wdowa z Córkami, zaprasza 

Przyjaciół i Znajomych, na exportację 

zwłok, jutro o godz: 5ej po południu, z 

Kościoła XX. Franciszkanów, na smętarz 

Powązkowski.” 

 Już wiemy, kto jest pochowany 

przy kapliczce, pytanie tylko - dlaczego 

tutaj? 

Mirosław Kozak 

Genealogia na wesoło: 

O Szkotach: Szkot zgłasza nowo 

narodzone dziecko w urzędzie. – Ile kosz-

tuje metryka? – Nic – odpowiada urzęd-

niczka – To jest bezpłatne. – W takim razie 

zgłaszam bliźnięta. 

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

– Przywrócić pamięć –  

Zbrodnie niemieckie w czasie okupacji na terenie Powiśla Lubelskiego: 

Wrzelów – 27 października 1943 r. 
 

                Od roku 1989, w którym to w 

Polsce nastąpiły rewolucyjne, ale pokojo-

we zmiany polityczne, społeczne i kultu-

ralne, czasy okupacji niemieckiej zeszły na 

dalszy plan także w świadomości społecz-

nej. Z jednej strony można byłoby to uznać 

za zjawisko całkiem prawidłowe. Bo prze-

cież po 45 latach zniewolenia ideologią 

komunistyczną nareszcie znaleźliśmy się 

jako społeczeństwo całkiem w innej rze-

czywistości. Inna rzeczą jest ,że tą rzeczy-

wistość wielu z nas całkiem inaczej sobie 

wyobrażało. „Nie o taką Polskę walczy-

łem, walczyliśmy” – bardzo często dziś 

słyszy się takie gorzkie stwierdzenie, i to 

nie tylko wśród pokolenia „Solidarności”, 

ale także od coraz mniej licznych wetera-

nów walk z lat 1939-45. Jako społeczeń-

stwo zaczęliśmy bardziej żyć sprawami 

bieżącymi, a głównie własnymi i politycz-

nymi, bo przecież wreszcie  nasza przy-

szłość miała zależeć tylko od nas samych. 

To przecież my mieliśmy być decydentami 

i to nie tylko w czasie demokratycznych 

wyborów trzymając w ręku kartkę do gło-

sowania. Budowanie nowoczesnego społe-

czeństwa obywatelskiego opartego na 

wierności ponad 1000-letniej tradycji i 

tożsamości narodu polskiego miało być 

fundamentem wspólnych działań społecz-

no- politycznych rządzących i rządzonych. 

Pomocne miały też okazać się nareszcie 

wolne media. Jednak rządzący zbyt do-

słownie pojęli znaczenie słowa rządzić i  

zaczęli rządzić z pozycji władzy, zbyt 

często zapominając o tym, że w demokra-

cji rządzić to przecież służyć. Reforma 

samorządu terytorialnego była pierwszym i 

jednocześnie chyba ostatnim etapem tej 

wspólnej budowy. Media zaś szybko opu-

ściły tę budowę i w pogoni za klientem 

(czytaj zyskiem) często zagubiły się w 

swojej misji, kładąc większy nacisk na 

sensację i ukazywanie brutalizacji życia. 

Przekazywanie prawdy zostało odsunięte 

więc na dalszy plan. I jeśli w czasach PRL-

u zdecydowanie częściej ukazywano okres 

okupacji poprzez pryzmat walki, tragedii i 

cierpień naszego narodu to obecnie obser-

wujemy niebezpieczny trend w przedsta-

wianiu zwłaszcza negatywnych postaw i 

zachowań wielu Polaków. Dawną gloryfi-

kację usiłuje się obecnie zastąpić krytyką i 

negatywnymi ocenami. A gdzie jest miej-

sce dla prawdy? Przecież nie może jej 

zastąpić tak powszechnie stosowana tzw. 

poprawność polityczna. Dziś dociekanie 

do prawdy stało się mało popularne i mało 

ekscytujące. Niektórzy twierdzą, że także  

mało opłacalne, a tych którzy to próbują 

robić często określa się mianem narodow-

ców, nacjonalistów czy nawet oszołomów. 

 Ale z drugiej strony, przecież 

„Naród, który traci pamięć przestaje być 

Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, 

czasowo zajmujących dane terytorium” 

(Józef Piłsudski), „Naród, który nie zna 

swej historii skazany jest na jej powtórne 

przeżycie” (autor nieznany) i wreszcie 

„Naród, który traci pamięć jest narodem 

bez przyszłości” (Jan Paweł II). 

 Na naszym Powiślu jest wiele 

miejsc i było wiele zdarzeń z mrocznego i 

tragicznego  okresu okupacji, które wyma-

gają nie tylko przypomnienia, ale także i 

upamiętnienia. Właśnie taki cel przyświeca 

mojej rubryce „Przywrócić pamięć”. Z 

każdym rokiem coraz trudniej jest osią-

gnąć ten cel, gdyż z upływem czasu jest 

coraz mniej świadków tamtych dni i zda-

rzeń. A i pamięć ludzka jest przecież także 

zawodna. 

Niniejszym artykułem rozpoczy-

nam cykl poświęcony  zbrodniom nie-

mieckim popełnionym na terenie Lubel-

skiego Powiśla.  

 

Wrzelów – 27 października 

1943 r. 

Dotychczas o tragedii mieszkań-

ców wioski Wrzelów koło Zagłoby wspo-

mniał tylko w swoich 30 stronicowych 

wspomnieniach Mieczysław Kufel 

„Oracz”, urodzony w Lubomirce współor-

ganizator Rocha i BCh na Powiślu. Zbiór 

wspomnień 39 osób z całej Polski można 

przeczytać w opracowaniu Tadeusza Kisie-

lewskiego i Jana Nowaka Chleb i krew. 

Moja wieś w czasie okupacji, wydanym 

przez LSW w 1968 roku. „Członkowie 

ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) we wsi 

Wrzelów na skutek nieprzestrzegania zasad 

konspiracji spowodowali pacyfikację wsi. 

W majątku Wrzelów stacjonowali Kozacy 

własowcy. Kilku członków ZWZ ze wsi 

Wrzelów nawiązało z nimi kontakt i pró-

bowało namówić ich, aby porzucili służbę 

u Niemców i przeszli do ich oddziałów. 

Kozacy, jak się okazało, byli wiernymi 

sługusami. Donieśli oni o tym Niemcom i 

podali nazwiska namawiających ich ludzi. 

W dniu 23 października 1943 r. Niemcy 

otoczyli wieś i spędzili wszystkich ludzi na 

pole przed remizą strażacką. Po sprawdze-

niu dokumentów rozstrzelali na miejscu 

czterech członków ZWZ: Jerzego Buczkow-

skiego, Teofila Wronę, Władysława 

Krzyszkiewicza i Stefana Adamskiego, zaś 

Klemensa Górskiego zabrali ze sobą i w 

drodze zamordowali. Zaraz po tym wypad-

ku Kozacy opuścili majątek i ich miejsce 

zajęli żołnierze Wehrmachtu, tak zwani 

uzdrowieńcy z frontu…” 

A oto, co udało mi się ustalić na 

podstawie dokumentów archiwalnych i 

rozmów przeprowadzonych ze świadkami 

tamtych tragicznych wydarzeń. 

            Bardzo wczesnym rankiem, w 

pochmurną i mglistą środę 27 października 

(a nie 23-go) do Wrzelowa przyjechało 

kilka ciężarówek z niemieckimi żołnie-
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rzami. Najpierw jedna z nich zatrzymała 

się przed kościołem w Dratowie, gdzie z 

miejscowej plebanii Niemcy wyciągnęli z 

łóżka 25-letniego Jerzego Buczkowskiego, 

syna ówczesnego organisty Kazimierza 

Buczkowskiego. Inna ciężarówka zatrzy-

mała się na skraju wsi na skrzyżowaniu 

dróg prowadzących  do Trzcińca i Niedź-

wiady. Wieś wraz z folwarkiem wrzelow-

skim została otoczona ze wszystkich stron. 

Niemcom pomagali własowcy, którzy 

stacjonowali w majątku  dratowskim. W 

odległości ok. 100-150 m jeden od drugie-

go stali Niemcy z bronią gotową do strza-

łu. Na niewielkim wzniesieniu obok remi-

zy ustawili stanowisko ckm. We wsi na-

stąpiło wielkie poruszenie i zaniepokoje-

nie. Wyglądało to bardzo groźnie. Tego we 

Wrzelowie jeszcze nie było. Wielu z 

mieszkańców miało jeszcze w pamięci 

tragedię, jaka wydarzyła się 4 września 

1942 roku w niedalekim Chodliku, gdzie 

Niemcy najpierw rozstrzelali 13 osób, a 

następnie podpalili część zabudowań. A co 

teraz stanie się u nas? – to pytanie zapewne 

zadawali sobie wszyscy widząc Niemców i 

towarzyszącym im własowców. Niemcy 

zaczęli chodzić od domu do domu i wszę-

dzie szukali dorosłych mężczyzn. Spraw-

dzali ich dokumenty i prowadzili pod 

eskortą w stronę remizy. Okazało się, że 

kilku młodych mężczyzn zdążyło wcze-

śniej uciec ze Wrzelowa – najprawdopo-

dobniej zostali przez kogoś ostrzeżeni. To 

jeszcze bardziej rozzłościło Niemców i od 

czasu do czasu któryś z żołnierzy eskortu-

jących strzelał do góry w powietrze. To był 

dodatkowy element zastraszania wszyst-

kich mieszkańców: tych prowadzonych i 

tych, którzy zostali w domach. 20-letni 

Władysław Maciąg tuż po wkroczeniu 

Niemców został ostrzeżony przez Józefa 

Ziębę. Ten niesamowity chłopak, a wła-

ściwie mężczyzna (wtedy miał 19 lat) był 

bardzo niskiego wzrostu i posiadał mło-

dzieńczą twarz, przez co własowcy i 

Niemcy najprawdopodobniej potraktowali 

go  jako nieletniego. Mógł więc z pewnej 

odległości pilnie wszystko obserwować, co 

się dzieje przed remizą, aby potem innym 

mieszkańcom zdać aktualne relacje z wy-

darzeń. Władek zdążył ukryć się wraz ze 

starszym bratem Stanisławem i młodszym, 

Bronisławem w przygotowanej dużo wcze-

śniej skrytce w stodole. W tej samej stodo-

le, w odległości około 2 m była kolejna 

skrytka, a w niej ukryta… żywa duża tłusta 

świnia, jako zabezpieczenie wyżywienio-

we dla całej rodziny w tych trudnych wo-

jennych czasach. Ukryci bracia mieli bar-

dzo dużo szczęścia: w czasie przeszukiwa-

nia stodoły zwierzę nie wydawało żadnego 

odgłosu, zaś po zrzuceniu wielu snopków 

na klepisko Niemcom zaczęło brakować 

już na nim miejsca. Nic nie usłyszeli i nic 

nie znaleźli, więc opuścili stodołę i zabrali 

ze sobą tylko ich ojca, Jana Maciąga. O 

wielkim szczęściu mógł mówić także dzia-

dek Władka, Marcin Maciąg, którego 

Niemiec znalazł na oborze i „tylko” zrzucił 

go z niej i poszedł dalej, pozostawiając 

potłuczonego dziadka w spokoju. Widocz-

nie Niemców nie interesowali „staruszko-

wie”. Szczęście dopisało także Władysła-

wowi Makosiowi, ojcu Mieczysława, który 

schował się pod żłób w swojej oborze. 

Przykryłem go jeszcze porządnie ściółką i  

nie znaleźli go, szczęśliwie ocalał – tak 

wspomina 19-letni wówczas Józef Wło-

darczyk, który zanim znalazł się pod remi-

zą zdążył pomóc w ukryciu się starszemu 

sąsiadowi. Takiego szczęścia, niestety, nie 

miał 34-letni Teofil Wrona, którego Niem-

cy zastrzelili na miejscu ukrycia się w 

domu pod tzw. przyciesią. Jak się ukrywał, 

to pewnie bandyta – taką regułę stosowali 

Niemcy. 
 

 
Miejsce rozstrzelania 

 

Gdy pan Józef Wrona dotarł  

przed remizę, zobaczył kilkudziesięciu 

miejscowych mężczyzn, którzy stojąc w 

szeregu byli otoczeni przez Niemców i 

własowców. Pod  pobliskim drewnianym 

krzyżem stał już pod silną eskortą nie-

miecką Jurek Buczkowski. Po krótkim 

czasie jeden z własowców, Gruzin o imie-

niu Serioża, w asyście kilku starszych 

stopniem Niemców zaczął kolejno przy-

glądać się zatrzymanym mieszkańcom 

Wrzelowa. Najpierw własowiec wskazał 

na 19-letniego Władka Krzyszkiewicza, 

którego Niemcy jako jednego z pierwszych 

zatrzymali na wiejskiej drodze, gdy wraz 

ze swoim ojcem jechał furmanką do lasu 

po drzewo. W pewnym momencie wzrok 

Gruzina zatrzymał się na Janie Maciągu. 

Gdy jeden z Niemców przeglądał jego 

dokumenty, Gruzin zadał pytanie: A gdzie 

są Twoi synowie? Poszli do lasu zbierać 

drzewo na opał – bez wahania i szybko 

odpowiedział Maciąg. Wyraźnie niezado-

wolony z odpowiedzi Gruzin skierował w 

stronę Niemców: Bieri jewo! Jednak star-

szy Niemiec spojrzał na Maciąga i ponow-

nie zerknął na jego dokumenty, poczym 

niespodziewanie łamaną polszczyzną  

powiedział: Nie! Stary za młodego nie 

odpowiada. Niemiec oddał  Maciągowi 

dokumenty i wraz z Gruzinem przeszli do 

następnego w szeregu. Gruzin wskazał do 

zatrzymania jeszcze 35-letniego Stefana 

Adamskiego i 34-letniego Klemensa Gór-

skiego, powroźnika z dratowskiego fol-

warku, który wraz z żoną i dwójką małych 

chłopców mieszkał w dworskim czworaku 

w pobliżu tzw. „Chaty”. Zatrzymaną 

czwórkę mężczyzn zabrano na samochód 

w asyście uzbrojonych żandarmów. Po 

kilku minutach niemieckie ciężarówki 

wraz z własowcami i zatrzymanymi Pola-

kami odjechały leśną drogą w kierunku 

Dratowa i Zagłoby, by po chwili zatrzy-

mać się w zagajniku tuż obok drogi, w 

odległości ok. 200 m od remizy. Nagle 

wszyscy pozostali zebrani na polu przed 

remizą usłyszeli kilka, może nawet kilka-

naście głośnych pojedynczych strzałów. 

Potem nastąpiła już tylko głucha 

cisza. Było to około godziny jedenastej-

dwunastej. Wszyscy stali jeszcze jakiś czas 

przed remizą. Dopiero po upewnieniu się 

po warkocie odjeżdżających samochodów, 

że Niemcy już daleko odjechali, rozeszli 

się pośpiesznie do swoich domów i do 

swoich rodzin. Wszyscy byli tak zastrasze-

ni, że nikt nie odważył się, aby pobiec do 

zagajnika i zobaczyć, co tam się stało. A 

może w zagajniku są tam jeszcze Niemcy? 

– to pytanie nadal paraliżowało zwykłą 

ludzką ciekawość. Niektórzy być może nic 

nie przeczuwali, gdyż wcześniej odjeżdża-

jący spod remizy żandarmi  przez jakiś 

czas strzelali w powietrze. Jako pierwsi o 

tragedii dowiedzieli się mieszkańcy pobli-

skiego dworskiego czworaku. Po lewej 

stronie drogi z Wrzelowa do Dratowa, w 

zagajniku na lekkim wzniesieniu, leżały 

trzy martwe ciała rozstrzelanych: Jerzego 

Buczkowskiego, Władysława Krzyszkie-

wicza i Stefana Adamskiego. Wokół nich 

leśny piasek przybrał kolor krwi. 

Ciała Klemensa Górskiego nie by-

ło, co mogło oznaczać, że Niemcy widocz-

nie zabrali go żywego ze sobą do Kazimie-

rza. Po jakimś czasie okazało się, że Kle-

mens Górski został później rozstrzelany w 

Kazimierzu. To tajemnicze uprowadzenie 

Górskiego zostało wyjaśnione po wojnie 
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przez wąskie grono byłych partyzantów z 

Armii Krajowej i zostało upublicznione 

dopiero w wolnej Polsce. 

            Dwa dni później po tych tragicz-

nych wydarzeniach, do księdza Adama 

Fabisiaka, proboszcza parafii w Dratowie 

zgłosili się Stanisław Piątek i Wawrzyniec 

Piątek, pełnoletni rolnicy z Wrzelowa i 

przed księdzem jako urzędnikiem stanu 

cywilnego złożyli stosowne oświadczenia 

o tym, że w dniu 27 października 1943 

roku o godzinie trzynastej w Dratowie 

zmarł… i tu podano dane każdego z osob-

na czterech „umarłych”. Ksiądz dokonał  

odpowiednich  zapisów w 4 oddzielnych 

aktach zmarłych. Ciała rozstrzelanych 

pochowano we wspólnej mogile na miej-

scowym cmentarzu (piąta mogiła w trze-

cim rzędzie po lewej stronie kaplicy ks. 

Walencika).   

 JERZY JAN BUCZKOWSKI – 

lat 25, kawaler, urodzony  Żarnowie, 

zamieszkały w Dratowie, syn Kazimie-

rza i Franciszki z Pokosów.  Kazimierz 

Buczkowski w tym okupacyjnym czasie 

był organistą w dratowskim kościele 

.Pochodził z ówczesnej gminy Żółkiewka 

k/Krasnegostawu, lecz wyuczony i wyko-

nywany zawód organisty sprawił, że pra-

cował z dala od swoich rodzinnych stron. 

Najpierw znalazł się na terenach dzisiej-

szego województwa kieleckiego, gdzie 

poznał i poślubił swoją żonę. W Ptkanowie  

koło Opatowa 7 października 1905 roku 

urodził im się pierwszy syn Eugeniusz, 

który w 1933 r. otrzymał święcenia ka-

płańskie (zmarł w 1972 r.). Drugi syn, 

Jerzy Jan, urodził się 24 stycznia 1917 

roku w Żarnowie woj. łódzkie. Był już na 

trzecim roku studiów, gdy wybuchła wojna 

i przerwała okres nauki. Zaistniała sytuacja 

zmusiła młodego  studenta do powrotu do 

rodziców zamieszkujących na plebanii w 

Dratowie. W jakiś czas po tym w okoli-

cach Dratowa i Zagłoby pojawili się wy-

siedleńcy z Poznańskiego, w tym dwaj 

bracia Piątkiewicz (zamieszkali u Tomasza 

Wrony we Wrzelowie). Jeden z nich, star-

szy, był  nauczycielem i dość szybko za-

czął we Wrzelowie organizować struktury 

podziemnej organizacji Związku Walki 

Zbrojnej, przekształconej w lutym 1942 

roku w Armię Krajową. Dla ambitnego 

Jurka nastał czas niepokoju i walki. W 

1941 roku został zaprzysiężony w szeregi 

partyzanckiego  ugrupowania i powierzono 

mu prowadzenie kancelarii Komendanta 

Podobwodu „C” ZWZ/Armii Krajowej, 

obejmującego Rejony: 11 Karczmiska-

Szczekarków, 12 Opole-Godów, 13 Ka-

mień-Rybitwy. W ten sposób budynek 

plebanii w Dratowie oprócz funkcji religij-

nych zaczął też spełniać rolę administra-

cyjną dla podziemnych organizacji scalo-

nych w Armii Krajowej. Należy tu podkre-

ślić dużą życzliwość i przychylność dla 

spraw prowadzonych przez syna organisty 

ze strony ówczesnego proboszcza dratow-

skiego, księdza Adama Fabisiaka. Jerzy 

Buczkowski włączył się także aktywnie w 

struktury tajnego nauczania na Powiślu, 

wspólnie prowadzonego  przez ZWZ/AK i 

Bataliony Chłopskie (zakres pełnej szkoły 

powszechnej i gimnazjum). 

STEFAN ADAMSKI – lat 35, 

rolnik, urodzony w Woli Soleckiej, pow. 

Iłża, zamieszkały we Wrzelowie, syn 

Adama i Józefy z Kaszlikowskich, żona 

Helena z Walęcików. Tuż przed wybu-

chem wojny został powołany do wojska i 

w czasie walk w kampanii wrześniowej 

dostał się do niemieckiej niewoli. Z obozu 

jenieckiego został wysłany do Niemiec, 

gdzie pracował na tzw. robotach u bauera. 

Prawdopodobnie  przyjechał na przepust-

kę, z której już nie wrócił i zamieszkał w 

Żmijowiskach (być może, że tu się począt-

kowo ukrywał). Był już wdowcem po 

zmarłej żonie Aleksandrze z Daczków. We 

Wrzelowie mieszkał jego starszy brat 

Franciszek. Tu Stefan poznał  Helenę Wa-

lęcik, 3 marca 1943 roku wziął z nią ślub 

kościelny i zamieszkali razem we Wrzelo-

wie. 

WŁADYSŁAW KRZYSZ-

KIEWICZ – lat 19, kawaler, urodzony i 

zamieszkały we Wrzelowie, syn Włady-

sława i Wiktorii z Pisulów (z parafii wil-

kowskiej: córka Michała i Wiktorii z 

Kramków – przyp. WM). 

TEOFIL WRONA – lat 34, rol-

nik urodzony i zamieszkały we Wrzelo-

wie, syn Wojciecha i Wiktorii z Olen-

drów, żona Bronisława z Sońtów. 

KLEMENS TADEUSZ  GÓR-

SKI – lat 34, urodzony w Opolu Lub., 

syn Stanisława i Anny z Ogonków, żona 

Józefa Magdalena Grynfeld. Był po-

wroźnikiem zatrudnionym w folwarku 

dratowskim na początku lat 30-tych XX w. 

przez Marię Kleniewską. Od ślubu w 1936 

roku zawartego w Dratowie zamieszkał tu 

wraz z żoną. Nie należał do żadnej organi-

zacji niepodległościowej, jednak ze wzglę-

du na nazwisko okazał się bardzo niebez-

piecznym dla Niemców. Według „Biulety-

nu Głównej Komisji Badania Zbrodni 

Hitlerowskich w Polsce” tom 9-10, egze-

kucję we Wrzelowie dokonali żołnierze 

niemieccy z SS i Gestapo, stacjonujący w 

Kazimierzu Dolnym i Puławach. W całej 

okupowanej Polsce władze niemieckie, a 

zwłaszcza Gestapo, m.in. poprzez swoich 

wywiadowców prowadziły  na szeroką 

skalę akcję mającą na celu zdekonspiro-

wanie struktur organizacji podziemnych, 

kładąc szczególny nacisk zwłaszcza na ich 

przywódców i ścisłe kierownictwo. W tym 

zakresie na lubelskim Powiślu Niemcy 

najwyraźniej nie mogli pochwalić się suk-

cesami. Otóż zastępcą Komendanta Po-

dobwodu C Armii Krajowej był porucznik 

Władysław Kucharski, używający pseudo-

nimu „Górski” lub „Góral”. W tamtym 

okresie przez dłuższy czas przebywał z 

zakonspirowanymi swoimi ludźmi na bazie 

w Niedźwiadzie Dużej. Uzyskane przez 

Niemców informacje wywiadowcze okaza-

ły się zbyt skąpe i mało precyzyjne. ”Wi-

docznie ujęcie Klemensa Górskiego prze-

konało ich o tym, że mają w swoich rękach 

wyższego dowódcę AK. Prawdopodobnie 

temu przekonaniu zawdzięczał Górski, że 

życie jego zostało przedłużone o kilka 

godzin. Buczkowskiego i pozostałych roz-

strzelanych mieli już rozpracowanych 

przez konfidenta Grzebałę (Józef Grzebała 

– ówczesny kościelny, był od czasów ks. 

Władysława Walencika – przyp. WM) i 

zainstalowanych tu własowców” – tak 

wspominał po latach Tadeusz Gierczak, 

przedwojenny student prawa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, jeden z pierwszych orga-

nizatorów podziemia na Powiślu, głównie 

w okolicach Głodna i Braciejowic, żołnierz 

ZWZ/AK, ps.”Szarak”, „Miłosz”, autor 

wspomnień W podobwodzie „C” Armii 

Krajowej, Lublin 2000 roku. Po przesłu-

chaniach Górskiego w budynkach kazi-

mierskiego klasztoru, gdzie działała ko-

mórka Gestapo, Niemcy prawdopodobnie 

doszli do wniosku, że Górski nic nie wie 

ani o akowcu „Górskim”, ani też o miej-

scowym podziemiu. Jest jednak wielce 

prawdopodobne, że Klemens Górski o 

wrzelowskim podziemiu posiadał  pewne 

informacje osobowe, lecz nie wyjawił ich 

podczas przesłuchania. Gestapowcy okaza-

li się pospolitymi zbrodniarzami i w wiel-

kiej złości z powodu swojej pomyłki odno-

śnie „Górskiego”, z premedytacją zastrze-

lili niewinnego Klemensa Górskiego. 

Pacyfikacja Wrzelowa przyśpie-

szyła scalenie Batalionów Chłopskich z 

Armią Krajową na Powiślu Opolskim. 

Widmo olbrzymiego zagrożenia zmuszało 

do konsolidacji sił powiślańskiego podzie-

mia – tak podsumował później wrzelowską 

tragedię żołnierz AK, Tadeusz Gierczak 

„Szarak”. 

Pięć miesięcy wcześniej … 
W Dratowie w barakach roz-

mieszczony był  pluton własowców, zaś w 

majątku wrzelowskim 12-osobowy oddział 

SS. W pobliskich Łaziskach stacjonował w 

majątku 32-osobowy oddział Wehrmachtu, 

żołnierzy rekonwalescentów. Podobny 

oddział stacjonował w Kamieniu. W ma-

jątku Głodno był oddział Kozaków. W 
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niedalekich od Wrzelowa Chałupkach był 

rozmieszczony batalion z Niemcami i 

własowcami (łącznie ok. 500 uzbrojonych 

żołnierzy). Do połowy 1943 roku Niemcy 

zdążyli wprowadzić na teren Powiśla ok. 

1500 żołnierzy, w tym ok. 1200 własow-

ców. Zagęszczenie wojsk nieprzyjaciela 

było więc znaczne: na 1 km
2
 powiślańskiej 

ziemi przypadało 10 dobrze uzbrojonych i 

wyszkolonych wrogich żołnierzy. Dla 

powiślańskiego AK i BCh stanowiło to 

poważne zagrożenie. Należało nieustannie 

śledzić ruchy wroga, nasilić ochronę baz i 

punktów kontaktowych. Rozbudowano 

więc komórki wywiadu wojskowego. I tak 

przez AK skierowani zostali do wywiadu 

m.in. Piotra Charchuła (żołnierz z 1920 

roku), wachmistrz Stefan Wosik z Kłodni-

cy ps. „Lubicz”, Tadeusz Gierczak z Maj-

dan „Moll”, Bolesław Kozioł, Leon Łyjak 

z Kępy Choteckiej „Okęcki”, pracownik 

Gminy Szczekarków o pseudonimie „Pod-

bipięta” i inni. Jak pisze w swych wspo-

mnieniach Tadeusz Gierczak: Tylko ofiar-

nej pracy tych ludzi należy zawdzięczać, że 

Powiśle zostało uchronione przed grożą-

cymi mu wciąż pacyfikacjami i że  Niemcy 

nigdy nie rozszyfrowali na tym terenie 

wojskowych organizacji podziemnych. 

Jednak w maju 1943 roku wrzelowska 

organizacja AK nie ustrzegła się przed 

niemiecką zasadzką, zorganizowaną 

wspólnie z jednym z gorliwych własow-

ców. Jak pisze Tadeusz Gierczak, własow-

cy obiecali dostarczyć na umówiony punkt 

w lesie powiślańskim pewną ilość broni za 

określoną kwotę pieniędzy. Natomiast pan 

Władysław Maciąg twierdzi, że broń miała 

być do odebrania w lesie koło Rozalina, 

gdzie Niemcy pilnowali obozu junackiego 

(został później rozbity w połowie czerwca 

1943 roku przez powiślański oddział BCh 

„Drzazgi” Jana Jabłońskiego z Zakrzowa). 

Z własowcem narodowości gruzińskiej 

(tym samym Gruzinem, który później 

uczestniczył z Niemcami w obławie wrze-

lowskiej), wieczorem udało się w kierunku 

Rozalina czterech członków AK z Wrze-

lowa: wspomniani wcześniej bracia Piąt-

kiewicz, Bolesław Makoś (kawaler) i 

Aleksander Wojciechowski (lat 33, syn 

Antoniego i Joanny z Głupców, żonaty z 

Janiną Kręcisz). W rejonie Zagród koło 

Opola Lubelskiego, na wysokości dzisiej-

szego opolskiego targowiska, nagle w 

kierunku akowców posypały się strzały ze 

strony ukrytych Niemców. Być może, że 

strzelał do nich także i Gruzin. Bracia i 

Olek zginęli na miejscu, Bolek ciężko 

ranny uciekał w kierunku strumyka, tam 

jednak padł  martwy. Zabitych dopiero po 

dwóch, czy trzech dniach zakopano dość 

płytko w lasku na opolskim cmentarzu 

żydowskim. Po kilku dniach, którejś nocy, 

z Wrzelowa do Opola wyruszyła z fur-

manką grupa mężczyzn. Po dotarciu w 

okolice cmentarza żydowskiego, część z 

nich pozostała na czatach, Władysław 

Maciąg pilnował koni, a inni wykopywali 

ciała Makosia i Wojciechowskiego. Fur-

manka z poległymi kolegami wyruszyła w 

drogę do Wilkowa trasą przez nadwiślań-

skie wioski, unikając Niemców i własow-

ców. Tuż przed świtem dwóch akowców z 

Wrzelowa: Bolesława Makosia i Aleksan-

dra Wojciechowskiego pochowano na 

wilkowskim cmentarzu. Nie udało się 

niestety zebrać wiarygodnych informacji 

dotyczących braci Piątkiewicz – zostali oni 

prawdopodobnie  pochowani w Opolu. 

 

 
Grób rozstrzelanych na cmentarzu w Zagłobie 

 

Zakończony sukcesem podstęp i 

zasadzka pod Zagrodami najprawdopo-

dobniej usatysfakcjonowałyby Niemców, 

gdyby nie późniejsze dwa wydarzenia. 

Pierwsze, z połowy czerwca  1943 roku – 

rozbicie obozu junaków w Rozalinie. Sko-

szarowano tam przymusowo ok. 600 pol-

skich młodych chłopców, którzy bardzo 

ciężko pracowali przy budowie linii kole-

jowej Lublin-Radom. Ponadto byli bici i 

maltretowani przez pilnujących ich vorar-

beiterów (przodowników drużyn). 13-

osobowy oddział BCh pod dowództwem 

„Drzazgi” w brawurowej akcji nie tylko 

rozbroił Niemców i uwolnił junaków, ale 

także zdobył niemiecką broń i amunicję 

oraz zniszczył (podpalił) 7 samochodów 

ciężarowych. Drugie wydarzenie to wysa-

dzenie pociągu amunicyjnego pod Gołę-

biem 12 września 1943 roku także z udzia-

łem oddziału „Drzazgi”. Zniszczono wtedy 

dwie lokomotywy i pięćdziesiąt sześć 

wagonów z amunicją artyleryjską i poci-

skami rakietowymi. Takich ciosów i pora-

żek Niemcy nie mogli zapomnieć. Wzmo-

gli więc intensywne działania śledcze i 

wywiadowcze w celu rozpracowania orga-

nizacji podziemnych, w tym też działają-

cych na Powiślu. Pod koniec października 

na kierunku niemieckich działań odweto-

wych  znalazł się nieszczęśliwie Wrzelów. 

Tragiczny epilog jego mieszkańców już 

poznaliśmy. 

O naszej pamięci o powyższym 

wydarzeniu we Wrzelowie nie może 

świadczyć tylko upamiętnienie miejsca 

poprzez tablicę i krzyż, wykonane wcze-

śniej przez rodziny pomordowanych i 

mieszkańców Wrzelowa. To miejsce po-

winno „wyjść” z drzew i zarośli leśnych  

tak, aby było widoczne i dostępne dla 

wszystkich. Miejsce rozstrzelania leży tuż 

przy drodze Łaziska-Kazimierz Dolny i w  

czasie sezonu turystycznego przejeżdża tą 

trasą wielu turystów. Dla wielu z nich takie 

miejsca to miejsca pamięci narodowej, 

przy których warto się zatrzymać, choćby 

na chwilę, wykorzystując postój w obsza-

rze leśnym na przerwę w podróży (cień i 

zapach lasu to dodatkowy argument  nie 

tylko dla kierowcy). Miejsce to leży także  

przy zielonym szlaku rowerowym nazwa-

nym „Powiśle” tj. trasa Opole-Majdany 

Pierwsze (wg mapy opracowanej przez 

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim 

w 2006 roku). Sposób oznakowania miej-

sca i uporządkowania dojścia do niego 

pozostawiamy władzom samorządu gmin-

nego w Łaziskach, gdyż to w ich gestii są 

ustawowe kompetencje w zakresie opieki 

nad  miejscami pamięci narodowej (admi-

nistracyjnie Wrzelów obecnie należy do tej 

gminy). I niekoniecznie należy z tym cze-

kać do okrągłej 70-ej rocznicy tamtych 

tragicznych wydarzeń. 

Składam serdeczne podziękowa-

nia za pomoc w udostępnieniu akt metry-

kalnych księdzu Piotrowi Wirackiemu, 

proboszczowi parafii Zagłoba oraz Panom: 

Zygmuntowi Tarkowskiemu z Zagłoby, 

Władysławowi Maciągowi z Wrzelowa, 

Eugeniuszowi Czapli z Lasu Dębowego, 

Władysławowi Przepiórce z Kłodnicy i 

Józefowi Włodarczykowi z Kolonii Wrze-

lów za podzielenie się wspomnieniami. 

 

Władysław Mądzik 
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Z konkursu „Moja szkoła na kartach historii” 
Zgodnie z zapowiedziami będziemy prezentować wyniki konkursu „Moja szkoła na kartach historii”. Anna Czaja z kl. IV 

Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie przysłała na konkurs zdjęcie z 1 listopada 1946 roku. Przedstawia ono grono uczniów Szkoły 

Powszechnej w Jarentowskim Polu (za Wisłą k/Solca). Pośrodku jest nieżyjący już nauczyciel Kustra. Zaznaczona nr  2 po lewej 

stronie zdjęcia to babcia Ani Czaji – Stefania Figura. Podczas wojny budynek szkoły został zniszczony. Lekcje odbywały się w du-

żym domu prywatnym. Klasy były połączone, w całej szkole był tylko jeden nauczyciel. Uczyło się około 100 dzieci. Wszystkie in-

formacje Ania Czaja uzyskała od swojej babci. Fotografię wykonał Aleksander Koziarz z Rybaków. 
 

 
 

Kolejne zdjęcie zgłosiła na Konkurs Katarzyna Makulus z klasy IV Szkoły Podstawowej w Rogowie: 
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Fotografia, wykonana także przez Aleksandra Koziarza przedstawia następujące osoby: 1) Henryk Rybicki, 2) Jadwiga Kuś, 

3) Anna Rożek, 4) Adela Złotucha  po mężu Sanecka lub Leokadia Włodarczyk, 5) Helena Giza (nauczycielka), 6) Bogda Grądziel po 

mężu Misztal, 7) Helena Turska, 8) Janina Szałas po mężu Bednarz, 9) Stefan Kuzioła, 10) Edward Stefanek, 11) Teresa Wójtowicz 

po mężu Żywicka, 12) Czesława Dygus, 13) Maria Wesołowska po mężu Śmich, 14) Danuta Stateczna po mężu Wójcik, 15) Jadwiga 

Daniszewska, 16) Jan Złotucha, 17) Andrzej Gładkowski, 18) Bogda Kołosińska, 19) Barbara Piłat po mężu Kręcisz, 20) z d. Śmich, 

21) Stanisław Adrianek, 22) Stanisław Wiewiórka, 23) Stanisław Kuś, 24) Kluziak, 25) Henryk Złotucha?, 26) Czesława Wójcik po 

mężu Śmich. Informacje te Kasia Makulus uzyskała od swojej prababci Janiny Bednarz i od pani Heleny Turskiej. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Okres karnawału i Wielkiego Postu 
 

Po  Świętach Bożego Narodzenia 

do Święta Trzech Króli po wsi chodzili 

kolędnicy z gwiazdą i turoniem składając 

życzenia Noworoczne. Łączył się to z 

zabawą, tańcami miłym spędzaniem wol-

nego czasu i długich wieczorów. Dzieciaki 

otrzymywały słodycze i smakołyki, orze-

chy, ciastka, dorośli częstowani byli na-

lewkami, winem wszyscy chcieli podzię-

kować za życzenia aby się na pewno speł-

niły. Nowy Rok zawsze niesie nowe na-

dzieje i marzenia na nowe, lepsze dni. 

Czas karnawału to radosny czas oczekiwa-

nia na wiosnę i nowe życie. Gospodarze 

wspólnie spędzali czas organizując kuligi, 

odwiedzając się wzajemnie, biesiadowali 

przy dobrym jedzeniu i wyśmienitych 

trunkach. Tato opowiadał, że czasami jak 

gościom odpowiadała gościna u konkret-

nego gospodarza to odjeżdżali dopiero 

wtedy jak opróżnili spiżarnię i zapasy 

nalewek, wtedy jechali do następnego i jak 

objechali wszystkich to i karnawał się 

kończył. Młodzież organizowała potań-

cówki najczęściej w domach gdzie było 

kilka panien na wydaniu. Zapraszano wiej-

skich grajków z akordeonem, skrzypcami, 

trąbką lub klarnetem wszyscy tańczyli 

polki, oberki i inne skoczne tańce. Dziew-

czyny, które umiały dobrze tańczyć miały 

duże powodzenie, młodsze dzieci gdzieś z 

boku lub innej izbie, podglądając starsze 

rodzeństwo uczyli się tańczyć. Wtedy nie 

było szkół tańca a wszyscy umieli dobrze 

się bawić, jednym wychodziło to lepiej 

innym trochę gorzej ale wszyscy dobrze 

się bawili.  

W karnawale było dużo wesel, nie 

były to takie wystawne przyjęcia jak teraz, 

zależało też od zamożności młodych i ich 

rodziców. Wesela nie koniecznie były w 

soboty bardzo często były w dni powsze-

dnie, rodzina była na miejscu, nie było 

osób pracujących, uczących się, członko-

wie rodzin mieszkali razem lub w bliskim 

sąsiedztwie. Wesele zaczynało się przed 

ślubem poczęstunkiem w domu pana mło-

dego potem orszak weselny jechał do do-

mu panny młodej, tam ponownie poczę-

stunek a następnie co wytrwalsi jechali do 

kościoła na ślub, potem dopiero zaczynało 

się wesele, które czasami trwało kilka dni. 

Do ślubu  młodzi i goście jechali saniami 

lub wozami konnymi, zależnie od panują-

cych warunków atmosferycznych. Po we-

selu za kilka dni, zazwyczaj w następną 

sobotę były organizowane poprawiny. 

Goście weselni przychodzili do domu 

panny młodej lub pana młodego z wła-

snym prowiantem jedzeniem i piciem, i 

wspólnie bawili się dopóki sił starczało.  
 

 
Matka Boska Gromniczna, rys. M. E. Andriolli 

 

Przed weselem były zrękowiny, 

bardzo często przy pomocy swatki lub 

swata, dopiero potem zapowiedzi i ślub. Z 

każdym wydarzeniem związane są specjal-

ne obrzędy zwyczajowe zależnie od regio-

nu: wykupywanie panny młodej, pana 

młodego, bramy na drodze do kościoła, 

oczepiny. Niektóre zwyczaje przetrwały do 

dnia dzisiejszego ale nie są takie same jak 

kiedyś ale to też zależy od gości wesel-

nych, kapeli która zabawia gości. Dziś nie 

ma kolędników na weselach. Byli to nie-

proszeni goście, którzy też chcieli się za-

bawić wypić i zjeść. Wchodzili na przyję-

cie bardzo często w przebraniu cyganki, 

dziada, Żyda, maskowali się aby nie zostali 

rozpoznanymi, składali młodym życzenia, 

pobawili się, pojedli, popili i wychodzili z  

przyjęcia. Ale często zdarzały się bójki i 

przez takich nie proszonych gości rozpada-

ły się wesela, bardzo często odrzuceni 

przez pannę kawalerowie na złość nama-

wiali kolegów i rozbijali całe przyjęcia, 

wtedy najbardziej poszkodowany był kon-

kurent – pan młody. Na gromniczną, Świę-

to Matki Boskiej 2 lutego zbliżał się kar-

nawał ku końcowi, kończyły się zabawy, 

przyjęcia, zaczynano przygotowania do 

zbliżającego się okresu wielkiego postu, 

mówi o tym nawet stare przysłowie „zbliża 

się gromniczny, pocałuj mnie w d… ślicz-

ny”. Oznaczało to, że zostało mało czasu w 

karnawale i nie zdążą się już wygłosić 

zapowiedzi i chociażby najpiękniejszy był 

amant to już w karnawale nie ma szans na 

wesele. 

Okres wielkiego postu zaczynał 

się tak jak i dziś środą popielcową, po-

przedzoną tłustym czwartkiem i ostatkami, 

kusakami czyli ostatnią sobotą karnawału, 

ostatnie zabawy, tańce i czas uciech. Po 

tym następował czas wyciszenia zadumy i 

przygotowanie na Wielki Tydzień i Święta 

Wielkiej Nocy. Dawniej cały post nie 

spożywano pokarmów mięsnych, tylko w 

niedzielę można było liczyć na lepszy 

obiad. Babcia zawsze myła wszystkie 

garnki i naczynia nawet dwa razy szorowa-

ła popiołem aby nie było nawet śladu 

tłuszczu. W środę i piątek był post ścisły 

nawet bez nabiału, starsi nawet „suszyli”, 

to znaczy spożywali jeden posiłek w ciągu 

dnia, suchy chleb popijany wodą. W czasie 

Wielkiego Postu jedzono dużo ryb złowio-

nych w okolicznych rzekach, a było ich 

naprawdę dużo, lub śledzie i ziemniaki w 

mundurkach. Jadano też dużo kiszonej 

kapusty, kapuśniak na oleju, barszcz biały 

zaprawiany śmietaną, oczywiście nie w 

środę i piątek. Dwa razy w tygodniu, środa 

i piątek uczęszczano na Drogę Krzyżową a 

w niedzielę odprawiano Gorzkie Żale 

rozpamiętując Mękę Pańską. 

Jedynym odstępstwem od czasu 

zadumy i utrapienia było przełamanie 

postu, środopoście, malowanie okien wap-

nem, oczywiście pannom, aby w lany po-

niedziałek umyć, czyli polać wodą. Wtedy 

widać było, która dziewczyna ma powo-

dzenie u chłopców, bo tam gdzie nie po-

malowane były okna a dziewczyna była w 

domu oznaczało, że nie ma powodzenia. 

Chłopcy robili też psikusy w obejściu, 

zdejmowali furtki w ogrodzeniu i chowali 

lub wynosili na dachy lub drzewa, zamie-

niali psy gospodarzom a czasami potrafili 
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wynieść na dach cały wóz konny, który 

najpierw trzeba było rozebrać a potem 

złożyć na dachu stodoły lub obory. Drugim 

dniem gdzie nie obowiązywał post był 

dzień 19 marca Świętego Józefa, wtedy 

nawet można było tańczyć czasami nawet 

w ten dzień brano śluby. W drugiej poło-

wie postu, a najczęściej wtedy kiedy w 

powietrzu unosił się zapach rozmarzającej 

ziemi zaczynały się prace polowe, wiosen-

ne siewy, chłopi wychodzili w pole doglą-

dając sadów, ozimin. Potem rozpoczynano 

świniobicie, przygotowanie szynek, bocz-

ków i koniecznie wędzenie kiełbas na 

święconkę. Kobiety rozczyniały kwas na 

wielkanocny barszczyk z buraków ćwi-

kłowych, buraka cukrowego, wody i kilku 

skórek chleba. Tak przygotowany zakwas 

musiał stać w ciepłym miejscu kilka dni.  

W wielkim tygodniu zaczynały 

się przygotowania do świąt, robienie wiel-

kich porządków wiosennych, wietrzenie 

pierzyn, poduch, trzepanie i pranie poście-

li, chodników, bo już od wielkiego czwart-

ku nie można było hałasować, przewracać 

ziemi czyli orać, kopać, aby w ciszy usza-

nować smutek, boleść, mękę i śmierć Pana. 

W wielkim tygodniu malowano gotowane 

jaja – pisanki na święconkę, pieczono 

ciasta – baby i mazurki. Gospodynie prze-

ścigały się w zdobieniu mazurków. Od 

czwartku zaczyna się okres świąteczny, 

nabożeństwa w kościele. W wielki piątek 

Droga Krzyżowa, odwiedzenie grobu pań-

skiego. W wielką sobotę z rana przygoto-

wywano koszyki ze święconką, w którym 

nie mogło zabraknąć, chleba, mięsa, masła, 

sera, gotowane żeberko, kiełbasa, jaja 

pisanki, oraz sól i chrzan. Ze święconką  

trzeba było jak najszybciej iść do domu, 

dzieci urządzały wyścigi czasami nawet 

gubiąc zawartości koszyczka a najczęściej 

pisanki zbierano po drodze. Po poświęce-

niu koszyczka nie wolno go było przenosić 

do poranka wielkanocnego, dopiero po 

powrocie z porannej mszy  rodzina zasia-

dała do wielkanocnego śniadania. Wśród 

gospodarzy panowało przekonanie, kto 

pierwszy wróci do domu z kościoła ten się 

najpierwszy obrobi w polu, a że wtedy do 

kościoła jeździło się wozami konnymi to 

niekiedy wyścigi kończyły się wywróce-

niem wozu, oczywiście z pasażerami. 

Po powrocie do domu najpierw 

dzielono się święconym jajkiem, potem 

podawano barszcz  ugotowany z przygo-

towanego wcześniej zakwasu, do którego 

wkrojono poświęconą zawartość koszycz-

ka wielkanocnego. Potem podawano wę-

dzonki szynki kiełbasy, boki mocno owę-

dzone. W wielką niedzielę nie wolno spać 

ani leżeć bo pole zarastało chwastami i 

żadne zabiegi nie pomagały by w pozbyciu 

się zielska. Następnego dnia lany ponie-

działek, od świtu zaczynano polewanie 

dziewczyn wodą, nawet wyciągano je z 

domów w pobliże rzek lub studni i wyle-

wano całe wiadra wody. Zabawa trwała do 

południa potem wszystko wracało do po-

rządku, następował drugi dzień  świętowa-

nia i wzajemnych odwiedzin i spotkań 

rodzinnych.  

Tak jak jajko jest symbolem no-

wego życia tak okres Świat Wielkanoc-

nych zaczyna nowy rozdział w naszym 

życiu. Wraz z budzącą się przyrodą bu-

dzimy się z zimowego odpoczynku z no-

wymi siłami i nadziejami do wzmożonego 

wysiłku związanego z nadchodzącym 

okresem wytężonych prac polowych. Jed-

nak teraz w czasie komputeryzacji, Inter-

netu nie ma czasu na tradycje, zadumę, 

rozważania. Żyjemy w nieustającym pę-

dzie w pogoni za pracą, pieniędzmi, ide-

ałami z mediów, nie przywiązujemy wagi 

do tradycji, zwyczajów, zatracamy nasze 

wartości na rzecz mody nowych trendów 

ale czy jesteśmy z tym szczęśliwi? Czasa-

mi warto się chwile zastanowić czy nie 

trzeba trochę zwolnić, bardziej być niż 

mieć, spojrzeć na swych bliskich, poświe-

cić im więcej czasu, uwagi. Życie nasze 

jest tak krótkie i nie zawsze mamy możli-

wość powrotu i naprawienia błędów. W 

tym okresie zadumy refleksji rozpamięty-

wania męki Pana i Jego ofiary dla nas, 

spójrzmy na drugiego człowieka przez 

siebie „kochaj bliźniego swego jak siebie 

samego”. Mamy tak mało czasu a zawiść i 

zazdrość nigdy nie daje szczęścia. Staraj-

my się żyć tak aby nigdy nie żałować mi-

nionego dnia, pomagajmy sobie wzajem-

nie. Nasi przodkowie byli biedni ale szczę-

śliwi, żyli zgodnie z porami roku, to słońce 

wyznaczało rytm dnia, szanowali wartości, 

nie mieli wiedzy ale byli mądrzejsi od nas. 

Nie zatracajmy tych wartości, starajmy się 

czerpać jak najwięcej z życia nie zapomi-

nając o innych, którzy są wokół nas. 

„Spieszmy się kochać ludzi bo tak szybko 

odchodzą”. Po nas też zostanie tylko pa-

mięć i nasze czyny.  

Wiesława Bednarz 

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

Promocja RTP 
Na stronie internetowej Regiope-

dia.pl  – lubelskie zawierającej wiadomo-

ści o Lubelszczyźnie i redagowanej spo-

łecznie jak znana powszechnie wikipedia, 

w grudniu 2011 r. zostały umieszczone 

dwa hasła: Sukces wydawniczy Regional-

nego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie 

n/Wisłą zawierające informacje o wyróż-

nieniu powieści Janusza Węgiełka Wiślany 

szlak w konkursie Nagrody Literackiej im. 

Józefa Mackiewicza i wyczerpującą notkę 

o Regionalnym Towarzystwie Powiślan w 

Wilkowie n/Wisłą. Regiopedia to interne-

towa encyklopedia regionów, multimedial-

ny portal. Obejmuje wszystkie wojewódz-

twa. Została uruchomiona w 2008 r. i cie-

szy się ogromną popularnością propagując 

wiedzę o najbliższej okolicy i zamieszcza-

jąc najnowsze informacje przygotowywane 

przez dzienniki grupy prasowej Media 

Regionalne – twórcy Regiopedii. Umiesz-

czenie notek o naszym Towarzystwie, a 

tym samym promocję RTP na nowym dla 

nas obszarze, zawdzięczamy panu Włady-

sławowi Mądzikowi, członkowi Zarządu 

naszego Towarzystwa i członkowi redakcji 

„Powiśle Lubelskie”. 

 Przy okazji informujemy, że na-

grodzoną książkę Janusza Węgiełka Wi-

ślany szlak można także kupić w interne-

towej księgarni wysyłkowej: multibook.pl . 

Nie odnotowaliśmy też, że 15 marca ze-

szłego roku odbyło się w Bibliotece Gmin-

nej i Domie Kultury w Łaziskach spotka-

nie autorskie Janusza Węgiełka. Pisarz 

przeczytał rozdział z pisanej właśnie nowej 

powieści Milenium, której bohaterem jest 

Wisła i podpisywał Wiślany szlak. 

 

Redakcja  
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