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Zbliżająca się 20 rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu, każe nam poświę-

cić niewielki artykuł o początkach III RP  na Powiślu Lubelskim. A więc o działalności miejscowego Komitetu Obywatel-
skiego. Tradycja Komitetów Obywatelskich sięga jeszcze I wojny światowej. Zawiązywały się najczęściej spontanicznie 
mając na celu dobro wspólne – te lokalne i te ogólnonarodowe. 

Dziś zwycięstwo Komitetu Obywatelskiego może zastanawiać spontanicznością, entuzjazmem i zaangażowaniem 
aż tak wielu mieszkańców Powiśla. Momenty politycznego przesilenia mają to do siebie, że wywołują takie właśnie szero-
kie odruchy społecznej aktywności. Stabilna demokracja, gdzie mamy określone procedury postępowania, nie wzbudza już 
tak entuzjastycznych działań. Dlatego warto szczególnie mocno docenić te formy aktywności i osoby angażujące się w 
taką aktywność, które w „mniej ciekawych”, spokojnych czasach w jakich obecnie żyjemy, podejmują taki społeczny wysi-
łek. Źle by się bowiem działo, gdyby więź społeczna będąc przede wszystkim wynikiem społecznej działalności, miała się 
okazać słabsza od administracyjno-prawnych reguł samego państwa. Bo wtedy społeczeństwo mogło by nie zdać egzami-
nu, chociażby takiego jak ten sprzed 20 laty. 

Wojciech Włodarczyk 
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50 lat kapłaństwa księdza kanonika Jana Mazura 
 
 
 

 
Ksiądz kanonik Jan Mazur podczas święcenia wielkanocnych pokarmów w Podgórzu, 

kwiecień 2009 r. 
 

 
Pamiątka z 50-lecia posługi kapłań-
skiej księdza kanonika Józefa Mazura

  
19 kwietnia 2009 roku obcho-

dziliśmy 50-tą rocznicę święceń ka-
płańskich księdza kanonika Jana Ma-
zura. Redakcja i czytelnicy „Powiśla 
Lubelskiego” składają tą drogą ser-
deczne życzenia Jubilatowi i słowa 
wdzięczności za ofiarną duszpasterską 
posługę.  

Ksiądz Jan Mazur jest związa-
ny z parafią wilkowską od 1962 roku, 
a więc blisko pół wieku. W latach 
1973-2006 był naszym proboszczem. 
To jeden z najdłuższych stażów posłu-
gi parafialnej. Bardzo zaangażowany w 
sprawy wiernych, uczestniczył także w 
przedsięwzięciach społecznych. To 
dzięki Jego opiece i pomocy posiedze-
nia Komitetów Obywatelskich zmie-
niających 20 lat temu oblicze Polski i 
oblicze Powiśla, odbywały się w salce 
parafialnej i dzięki temu mogły się 
rozwijać. Ksiądz kanonik zaangażował 
się także w inicjatywę wójta Henryka 
Nowaka powołania w 1996 roku na-
szego Regionalnego Towarzystwa 
Powiślan. Ksiądz Jan Mazur figuruje 
wśród członków założycieli i był 
członkiem pierwszego tymczasowego 

Zarządu RTP, który przygotował 
pierwsze Walne Zgromadzenie człon-
ków. Bardzo pomógł także przy przy-
gotowywaniu naszego wydawnictwa 
zawierającego zapisy ślubów z wil-
kowskiej księgi parafialnej z XVIII 
wieku. Na zamawianych przez Regio-
nalne Towarzystwo Powiślan Mszach 
Świętych w intencji członków i sympa-
tyków Towarzystwa, zawsze głosi 
krzepiące kazania. 
 Ksiądz kanonik Jan Mazur 
urodził się w Białej, parafia Janów 
Lubelski, diecezja sandomierska. 
Szkołę podstawową ukończył w Białej, 
a gimnazjum w Janowie Lubelskim. W 
październiku 1953 roku wstąpił do 
seminarium duchownego w Lublinie. 
19 kwietnia 1959 roku z rąk biskupa 
Piotra Kałwy przyjął w Katedrze Lu-
belskiej święcenia kapłańskie. Mszę 
Prymicyjną odprawił 26 kwietnia w 
Janowie Lubelskim. W czerwcu 1959 
roku został wikariuszem w parafii Żół-
kiewka. 29 czerwca 1962 roku został 
wikariuszem parafii Wilków nad Wi-
słą. Kanoniczne objęcie parafii nastąpi-
ło 16 grudnia tegoż roku. Po śmierci 

dotychczasowego proboszcza wilkow-
skiego księdza profesora Józefa Ma-
zurka w dniu 18 października 1973 
roku, proboszczem naszej parafii został 
ksiądz Jan Mazur. Ordynariusz lubel-
ski ksiądz biskup Piotr Kałwa miano-
wał księdza Mazurka proboszczem w 
parafii Wilków w dniu 17 listopada 
1973 roku. W trakcie swej posługi 
duszpasterskiej ksiądz Jan Mazur 
otrzymał tytuły kanonika honorowego 
Kapituły Lubelskiej i kanonika hono-
rowego Kapituły Zamojskiej. 
 O inicjatywach i zasługach 
księdza kanonika Jana Mazura pisali-
śmy na łamach „Powiśla Lubelskiego” 
wielokrotnie. Warto tu przypomnieć 
artykuł Janusza Ogińskiego z okazji 
30-lecia pracy księdza Mazura jako 
proboszcza, który opublikowaliśmy w 
numerze 4 (październik) 2003 r. Jesz-
cze raz dziękujemy za modlitwy, 
obecność i wsparcie. 
 
 

 
 

Redakcja „Powiśla Lubelskiego”
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Droga do Grabowca i dalej 
 
Kiedyś była starannie wyrównaną i ubitą  
szeroką szutrówką, dziś jest tylko sumą 
wykrotów, zmieniających się po deszczu w 
błotniste kałuże. Czarna maź lepi się do 
butów, a na wargi cisną się przekleństwa. I 
żeby choć miała urok polnej drogi, ale nie, 
przypomina bardziej sprofanowany i wie-
lokrotnie gwałcony szlak łączący dwa 
sowieckie kołchozy. Droga do Garbowca. 
Obraz moich nieodgadnionych tęsknot. 
 Mam przy niej sad. Jej wylot 
widzę z okna domu. Na skrzyżowaniu stoi 
figurka zwieńczona żelaznym krzyżem i 
obramowana tujami, jedna z sześciu w 
Lesie Dębowym. Ukryty w niszy nieco 
spłaszczonej kamiennej kolumny miniatu-
rowy posążek Matki Boskiej w białej sza-
cie wzrusza kruchością ceramiki. Figurką 
opiekuje się pani Irena Filipek. Od kilku 
lat do róż i begonii dosadza dalie, jedyne 
kwiaty, które kojarzą mi się z wyrokiem i 
egzekucją. Inne kwiaty przekwitają, nikną, 
ich czar wyparowuje stopniowo, dalie 
natomiast są piękne aż do nagłej śmierci, 
która następuje w noc pierwszego jesien-
nego przymrozku. Jeszcze wczoraj cieszy-
ły oko czystymi intensywnymi barwami, 
dziś to już tylko truchło i zgnilizna. Dlate-
go wstępując na drogę do Grabowca po-
wtarzam Od nagłej a niespodziewanej 
śmierci zachowaj nas, Panie. 
 Mam powód wypowiadać te sło-
wa. Drogą to bowiem uciekł zamaskowany 
bandyta, który pewnego listopadowego 
ranka przed świtem przyszedł mnie zabić. 
Wiedział, że opuszczam dom jeszcze o 
nocnym mroku i cierpliwie czatował przed 
drzwiami. Otworzyłem je i w tym momen-
cie zostałem zaatakowany. Na szczęście 
laga, którą zdzielił mnie w głowę, zawa-
dziła o górną futrynę drzwi, co złagodziło 
druzgocący cios. Nie straciłem przytomno-
ści i w walce udało mi się zepchnąć go ze 
schodów. Zaczął uciekać, przesadził za-
mkniętą bramę i znikł w ciemnej czeluści 
drogi do Grabowca. Krew zalewała mi 
oczy, dalszy pościg był niemożliwy. Zresz-
tą szybciej przebierał nogami. 

Człowiek ścigany i ogarnięty pa-
niką ucieka ku miejscu znanemu i bez-
piecznemu. Czyni to instynktownie. Zatem 
ku takiemu miejscu powiodła niedoszłego 
mordercę ta droga. Niewykluczone, że 
mieszka gdzieś za Łachą, że umykał ku 
swemu domowi. 
 Drogę bowiem przecina Łacha. 
Woda sączy się tylko wczesną wiosną i 
wtedy dostrzec można smugę leniwego 

prądu. Później opada, mętnieje i ginie pod 
grubym kożuchem rzęsy w zastoinach. 
Niegdyś była tak czysta i wartka, że kobie-
ty prały w niej bieliznę. Żal patrzeć na 
umierającą rzekę, która zmieniła się w 
plugawy zbiornik dla opryskiwaczy. Lecz 
czasem dostrzegam kępę żółtych irysów, 
biały grzybień lub kaczkę wiodącą młode. 
Wszystko to oznacza, że droga w tym 
miejscu krzyżuje się z jakimś innym, choć 
pokrewnym porządkiem, który wciąż trwa, 
mimo że w utajeniu. W utajeniu jest też 
mostek, którego nie ma, lecz który w głęb-
szym sensie istnieje. I właśnie tuż za tym 
wyobrażonym mostkiem doświadcza się 
owego najgłębszego przeżycia. 
 Otóż do tej pory szło się prostym 
odcinkiem ku zwartej ścianie drzew rosną-
cych wzdłuż Łachy. Przeważa wierzbina, a 
także olchy i białe topole, zwane tu po-
tocznie jabrzędziami. Ściśle mówiąc, po-
walanych na opał i deski białodrzewi 
szybko ubywa. Ale to majestatyczne drze-
wo, do którego docieram, wciąż stoi, tuż 
przy drodze, okrywając koroną jej bieg. 
Będąc już zatem w jego cieniu, dostrzegam 
kilka rzeczy naraz. Droga łagodnie skręca 
tu w lewo, wyprostowuje się, lekko pnie 
się ku górze, a potem jakby płaskowyżem 
biegnie na wprost ku kolejnej widocznej w 
oddali ścianie zieloności. Jest przedpołu-
dnie i słońce stoi nad drogą. Liście biało-
drzewia drżą mimo bezwietrznej pogody. 
Liście pozostałych drzew wydają się nie-
ruchome, co tym bardziej przykuwa uwagę 
do tego jednego. Narzuca się wyjaśnienie, 
że ta wspaniała topola stoi w przeciągu 
drogi, w jej powietrznym korytarzu, a 
dynamizm drogi, która właśnie tutaj nabie-
ra rozpędu, sprzężony z zakorzenieniem i 
nieruchomością drzewa daje efekt drżenia. 
 Jestem tą topolą. Też drżę spoglą-
dając w słoneczny przestwór drogi i nie 
mogąc odpowiedzieć na jej wyzwanie. 
 Nie ma dróg prowadzących tylko 
do Grabowca. Którąkolwiek drogą się 
udasz, dotrzesz nią wszędzie, bacz tylko na 
rozstajach. Zawsze jest jakieś dalej i zno-
wu dalej aż po odległy kres. Każda droga 
ofiarowuje wędrowcowi coś w rodzaju 
nieskończoności. Wystarczy tylko iść i nie 
zawracać. 
 Znana jest anegdota o niedźwie-
dziu. Przez długie lata trzymano go w 
klatce. Wreszcie klatkę rozebrano, lecz 
zwierz wciąż chodził po wydeptanym 
przez siebie okręgu. Tak i my klatki mamy 
w naszych głowach. Wybieramy się do 

sadu lub chmielnika i wracamy. Porusza-
my się w ściśle wyznaczonej ciasnej prze-
strzeni. Można by rzec, kręcimy się w 
kółko. Równocześnie każdego dnia pod-
dawani jesteśmy pokusie dróg, czyli wę-
drówki przed siebie bez powrotu. Jesteśmy 
jak ta biała topola lub ten niedźwiedź. 
 Przydrożne kapliczki i figurki 
zapewniające Bożą opiekę i wsparcie sym-
bolizują strach przed drogą, pobłądzeniem 
i złą przygodą. Wieś zawsze bała się drogi. 
Droga stanowiła zaprzeczenie agrarnego 
wzorca egzystencji. Droga to ciągła zmia-
na, nieprzerwane podejmowanie ryzyka, 
niepewność odnośnie jutra, nietrwałość 
więzi międzyludzkich, stałe duchowe na-
pięcie, otwartość na różnorodną kulturową 
ofertę. W Europie, mimo jej licznych auto-
strad i turystycznej hekatomby, wzorzec 
drogi zamiera. Przeciętny Europejczyk 
zbyt dużo ma, by się tego wyrzec, a wła-
śnie z drogą łączy się zdolność wyrzecze-
nia – wszakże wędrując wciąż wyrzekamy 
się miejsca naszego aktualnego pobytu. 
Europejczyk stał się istotą osiadłą, a zna-
czy to, że po prostu przestał poszukiwać. 
Zanikł dynamizm europejskiej kultury. 
 Mam w tym swój udział. Bo 
wreszcie ruszam spod białej topoli i jej 
migotliwych liści, wchodzę na płaskowyż, 
mijam chmielnik państwa Filipków, mali-
ny Stasia Skwiry i dochodzę do mojego 
sadu. Dalej nie idę. Brak mi odwagi i woli 
pójścia dalej. Zamykam się w jednym 
wzorcu postępowania. Nie poszukuję innej 
formuły egzystencji. Z roku na rok powie-
lam ten sam schemat bytowania. Rozglą-
dam się i widzę, że inni czynią podobnie. 
Życie jako ceremonialny rytuał, Boże, co 
za nuda!    
 Lecz cóż w istocie mam na myśli 
mówiąc o drodze do Grabowca i dalej? 
Przecież nie to, że pakuję plecak, zarzucam 
go na ramiona i kierując się na Grabowiec 
wyruszam w daleki i nieznany świat. Mó-
wię o zwątpieniu i poszukiwaniu, upad-
kach i duchowych zwycięstwach, aktywnej 
obronie najcenniejszych wartości, tęskno-
cie za prawdą i prawdy odkrywaniu, po-
liczkowaniu obłudy i kłamstwa, dumie 
ufundowanej na wolności, solidarności w 
miłości do małej i dużej ojczyzny, bezu-
stannym niepokoju, gotowości do wyrze-
czeń, wierności odwiecznej hierarchii. I 
tylko o tym, kto tak żyje, gdy nadejdzie 
śmierć z ręki mordercy, który czeka za 
drzwiami, będzie można powiedzieć, że 
umarł w drodze. 

     Janusz Węgiełek – Las Dębowy 
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GŁOS WÓJTA 
Szanowni Państwo! 
Wraz z nadejściem wiosny, a więc 

w okresie gdy przyroda budzi się do życia i 
rozkwita w swych najpiękniejszych bar-
wach, pozwolę sobie na poruszenie tematu 
ściśle z przyrodą związanego, a więc eko-
logią. 

Zagadnienia związane z ekologią 
we wszystkich swoich aspektach pozostają 
jak najbardziej aktualne i zewsząd słyszy-
my, że stanowią one jeden z głównych 
priorytetów, przed którymi stoi cała glo-
balna społeczność, w tym także i Polska. 

Jednym z czynników mających 
niebagatelny wpływ na troskę o środowi-
sko, w którym żyjemy pozostaje segrega-
cja śmieci. 

Także i w naszej „Małej Ojczyź-
nie” sprawa prawidłowej segregacji śmieci 
stanowi jeden z priorytetowych zadań do 
realizacji. Przypominam wszystkim miesz-
kańcom gminy Wilków, że w trakcie tzw. 
„referendum śmieciowego” tutejsza spo-
łeczność opowiedziała się za czynnym 
przystąpieniem do segregacji śmieci zgod-
nie z przedstawianymi przez gminę wy-
tycznymi. 

I oto teraz, na przełomie mają i 
czerwca nasze niemal dwuletnie starania o 

wdrożenie systemu segregacji wcielamy w 
życie! 

Z tego miejsca jestem zobowiąza-
ny do przedstawienia Państwu dalszych 
kroków, które są przed nami. 

Otóż po pierwsze – już wkrótce, 
zgodnie z naszymi wcześniejszymi obiet-
nicami, każde z gospodarstw domowych 
dostanie nieodpłatnie (!) 120 litrowy kosz 
na odpady komunalne. Na pozostałe odpa-
dy, czyli plastik i szkło, będę zapewnione 
odpowiednie worki oraz dodatkowe konte-
nery. Gmina dokonała zakupu specjali-
stycznego wozu do odbioru w/w koszy i 
będzie w stanie zabezpieczyć ciągły odbiór 
gromadzonych przez mieszkańców śmieci. 

Po drugie - zabezpieczymy w od-
powiednie kosze budynki użyteczności 
publicznej (szkoły, domy wiejskie, remizy 
OSP itd.). 

Po trzecie - równolegle do tych 
działań zostanie ustalona szczegółowa 
trasa i grafik odbioru zgromadzonych 
odpadów dla wszystkich sołectw. 
 Przypominam, że organizując 
referendum obiecaliśmy Państwu kwotę 
2 PLN (słownie: dwóch złotych), od 
gospodarstwa na miesiąc, za obsługę 

wywozu śmieci. I z tej obietnicy również 
się wywiązujemy! 

Nadmieniam, iż w gminach 
ościennych koszt obsługi jednego kosza 
wynosi ok 15 PLN! 

Jednocześnie, zgodnie z życze-
niem mieszkańców, zostaną rozebrane 
dotychczasowe wiejskie wysypiska, które 
szpecą nasz piękny krajobraz i często służą 
do wywozu wszelkich odpadów dla ludzi 
spoza naszego terenu. 
 Decydujemy się na tak korzystne 
rozwiązanie dla mieszkańców gminy z 
uwagi na troskę o czystość naszego środo-
wiska i głębokie przekonanie, że już dziś 
realizując selekcję śmieci będziemy żyć w 
porządku i ładzie oraz pozostawimy dla 
następnych pokoleń niezaśmiecone środo-
wisko! A o tym musimy myśleć już dziś! 

Pozostaję pełen głębokiej nadziei, 
że społeczność gminy Wilków okaże się 
mądrością, doceni naszą ofertę i nie dopu-
ści do tego, aby środowisko, w którym 
żyjemy i ciężko pracujemy było zaśmieca-
ne. Wierzę, że po raz kolejny gmina Wil-
ków będzie liderem zmian na lepsze! 

Pozdrawiam serdecznie wszyst-
kich mieszkańców  

Grzegorz Teresiński 
 
 

Komitety Obywatelskie na Powiślu lubelskim 
 
Mija akurat 20 lat od czasu naj-

większej aktywności Komitetów Obywa-
telskich. Po zakończeniu obrad Okrągłego 
Stołu (trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 
1989 r.) i zatwierdzeniu decyzji o wybo-
rach parlamentarnych w dniu 4 czerw-
ca 1989, zawiązany 18 grudnia 1988 r. 
półlegalny Komitet Obywatelski przy 
Lechu Wałęsie, przekształcił się w sponta-
niczny ogólnopolski ruch Komitetów 
Obywatelskich "Solidarność". Celem ru-
chu była wygrana w wyborach do Sejmu 
kontraktowego. Przy Okrągłym Stole  usta-
lono, że na 460 miejsc w Sejmie, 35% 
czyli 161 mandatów będą mogli zdobyć 
kandydaci z list Komitetów Obywatelskich 
„Solidarność”. Natomiast wybory do 100-
osobowego Senatu miały być całkowicie 
wolne. Kandydaci rekomendowani przez 
Komitet Obywatelski zdobyli ostatecznie 
160 mandatów poselskich i 92 senatorskie. 
Frekwencja wynosiła 62%. 

Po wyborach czerwcowych 1989 
r. Komitety Obywatelskie zaangażowały 
się w wybory samorządowe. 27 maja 1990 
r. odbyły się pierwsze powojenne całkowi-

cie wolne wybory do władz lokalnych na 
podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. Usta-
wa wprowadzała samorząd terytorialny na 
poziomie miast i gmin. Oparta była czę-
ściowo na wzorach przedwojennych, 
wprowadzono np. po 40-letniej przerwie 
tytuły wójta i burmistrza. Kandydaci Ko-
mitetów Obywatelskich zdobyli najwięcej, 
bo ponad 41% głosów. Jednak do urn 
poszło w maju 1990 r. zaledwie 42,27% 
uprawnionych do głosowania. Nie pomo-
gła telewizyjna reklama: „Chcesz mieć 
sitwę byłych bossów? To siedź w domu i 
nie głosuj!”. Trzeba jednak dodać, że fre-
kwencja w wyborach lokalnych była w 
Polsce zawsze niska. W 2002 r., w pierw-
szych bezpośrednich wyborach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, wynio-
sła ona tylko 35,02%.  

Wybory z 27 maja 1990 r. były 
ostatnimi, w których wspólną reprezenta-
cję wystawiły związane z „Solidarnością” 
Komitety Obywatelskie (przy okazji kory-
gujemy błąd zawarty w artykule „Solidar-
ność” na Powiślu lubelskim z nr 4 z 2005 
r., gdzie jako datę tych pierwszych wybo-

rów samorządowych podano omyłkowo 4 
czerwca 1990 r.). Potem Komitety Obywa-
telskie opowiedziały się w większości za 
współpracą z partią Porozumienie Centrum 
tworząc w pierwszych po II wojnie świa-
towej całkowicie wolnych wyborach do 
Sejmu 27 października 1991 r. komitet 
wyborczy Porozumienia Obywatelskiego 
Centrum. Między czerwcowymi wyborami 
1989 roku a wyborami w październiku 
1991 r. zamyka się okres przejściowy 
między komunizmem a III Rzeczpospolitą. 
Niewiele dłużej działał Komitet Obywatel-
ski na Powiślu lubelskim. 

Dla wielu, dziś już dorosłych 
mieszkańców Powiśla, wydarzenia sprzed 
20 lat to odległe dzieje. Nawet samym 
uczestnikom Komitetu Obywatelskiego 
trudno jest sobie przypomnieć kolejność i 
bohaterów zdarzeń. Dlatego trzeba utrwa-
lić to, co już powoli odchodzi w niepa-
mięć, albo staje się oficjalną historią. 

Początki Komitetu Obywatelskie-
go na Powiślu łączą się z tworzeniem i 
działalnością „Solidarności Rolników 
Indywidualnych”. Solidarność RI zaczęła 
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się organizować wiosną 1989 roku, cho-
ciaż formalnie została powołana w lipcu, a 
więc już po wyborach do kontraktowego 
Sejmu. Przewodniczącym zawiązanego w 
czterech wioskach Powiśla związku był 
Zbigniew Sybilski. Po wyborach samorzą-
dowych nowym przewodniczącym RI 
został Waldemar Stępień.  

Ważne dla początków działalności 
Komitetu Obywatelskiego i Solidarności 
RI były na Powiślu lubelskim spotkania 
wczesną wiosną 1989 r. na temat sytuacji 
w chmielarstwie. Odbywały się w budynku 
gminy i były niezwykle burzliwe. Chodziło 
o renegocjacje umów, o czyste reguły 
zakupów, były podejrzenia o łapówki. Na 
jedno ze spotkań przyjechał Serej, kierow-
nik zakładów chmielarskich w Lublinie. 
Chociaż gmina nie była stroną w tym spo-
rze, to jednak, przez część uczestników 
była postrzegana jako przeciwnik. Po tych 
spotkaniach sytuacja z chmielem wyraźnie 
się poprawiła. Bogdan Bandzarewicz i 
Mirosław Bartoś z Rogowa (późniejszy 
radny) pojechali nawet do Lublina z pety-
cją w sprawie chmielu. Ale akcja ta była 
bardziej związana z działalnością Solidar-
nością RI, Komitetu Obywatelskiego jesz-
cze na Powiślu nie było. 

Wiosna 1989 – powstanie Komi-
tetu Obywatelskiego 

Ponieważ sytuacja polityczna wy-
raźnie wskazywała na zbliżające się wybo-
ry do Sejmu i Senatu i łatwo było dostrzec 
aktywną działalność ogólnopolskiego 
Komitetu Obywatelskiego. Uczestnicy 
spotkań w gminie postanowili przygoto-
wać się do tej nowej sytuacji politycznej. 
Pierwsze spotkanie przyszłego Komitetu 
Obywatelskiego odbyło się u Krzysztofa 
Gizy ze Szczekarkowa lub w Powiślaku, z 
udziałem księdza Jana Mazura. W każdym 
razie takich spotkań w Powiślaku było 
więcej, bo ksiądz proboszcz był do dzia-
łalności Komitetu nastawiony bardzo po-
zytywnie. Były też spotkania u księdza w 
Zagłobie, ale już za czasów przewodnicze-
nia Komitetowi przez Waldemara Stępnia. 
W spotkaniach uczestniczyli między in-
nymi: Jan Czarnecki z Rybaków, Bogdan 
Bandzarewicz, Waldemar Stępień, Euge-
niusz Piekutowski, Krzysztof Giza. Pierw-
szym przewodniczącym KO został Wal-
demar Stępień pracujący w przetwórni w 
Zagłobie. Współpracował bardzo blisko z 
Piekutowskim, który bardziej był związany 
z Solidarnością RI. 

Spotkania odbywały się wieczo-
rami, o godzinie 17.00, na początku w 
Powiślaku i w prywatnych domach, potem 
w budynku gminy. Władze gminy zdawały 
sobie sprawę z nieuchronności zmian. Na 
jedno ze spotkań Komitetu Obywatelskie-

go Krzysztof Giza zaprosił Stanisławę 
Kuligową ze Szczekarkowa i tak została 
członkiem KO. Kuligowa pracowała w 
Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolnicze-
go w Końskowoli, potem w przedszkolu, 
które zresztą upadło, następnie w Biowe-
cie. Od 1995 roku pracuje Liceum w Ka-
zimierzu. 

Rejestracja Komitetu Obywatel-
skiego Powiśla lubelskiego odbyła się w 
Puławach. Razem z Czają i Waldemarem 
Piłatem pojechała też Kuligowa. Rejestra-
cja była potrzebna do koordynacji działań 
przed wyborami do Sejmu i Senatu. Komi-
tet Obywatelski Powiśla popierał Czyżyka 
i rolnika z Tomaszowic, kandydata do 
Senatu. Z Puław odbierano ulotki i plakaty. 
Roznoszono wypisane na maszynie „ścią-
gawki” na kogo głosować. Trzeba było też 
zadbać o kontrolę samych wyborów. 

4 czerwca 1989 – wybory do 
Sejmu i Senatu 

Frekwencja była duża i dużo było 
pracy przy liczeniu głosów. Wyniki wybo-
rów do Sejmu zaskoczyły wszystkich. 
Wiadomo też było, że w następnej kolej-
ności odbędą się wybory samorządowe. 
Komitety już działały, ale wzbudzały 
wśród członków różne opinie.   

Gdzieś na przełomie 1989 i 1990 
roku odbyło się spotkanie Komitetu Oby-
watelskiego u Krzysztofa Gizy. Było około 
30 osób. Zebranie było bardzo gorące, 
krytykowano władze Komitetu za realizo-
wanie bardziej postulatów RI niż KO. Na 
tym spotkaniu rezygnacje złożyli Stępień i 
Piekutowski. Nową przewodniczą została 
wybrana Stanisława Kuligowa, zastępcą 
został Bogdan Bandzarewicz.  

8 marca 1990 – ustawa o samo-
rządzie 

8 marca 1990 roku została uchwa-
lona ustawa o samorządzie. Obok działają-
cego już Komitetu Obywatelskiego przed 
wyborami samorządowymi w ukształtowa-
ła się druga grupa działaczy gminnych. 
Komitet Obywatelski uznał, że trzeba 
ustalić wspólną listę. Tę drugą grupę sta-
nowili: Ryszard Złotucha i Tomasz Rząd-
kowski i Jacek Rządkowski, Krzysztof 
Piłat i Włodzimierz Czaja. Dołączył też 
Jerzy Markowski (były dyskusje czy z nim 
współpracować), który trochę działał już w 
KO. Ustalono wspólnie listę. Nie wszyscy 
z tej drugiej grupy startowali i nie wszyscy 
znaleźli się na liście KO. Włodzimierz 
Czaja startował, ale np. Markowski nie 
zdecydował się stanąć do wyborów. 
 Komitet Obywatelski i jego lista 
właściwie nie miały przeciwników. Pod-
stawowa Organizacja Partyjna w gminie 
stanęła z boku. Naczelnik gminy Andrzej 
Rozwód z mocy ustawy stał się wójtem na 

3 miesiącem. „Czy się to pani podoba czy 
nie – to pierwszym wójtem ja będę.” – 
miał powiedzieć do Kuligowej na początku 
1990 roku. I dodał żartobliwie: „A po mnie 
będzie wójcica.” 

Wybory kandydatów Komitetu 
Obywatelskiego do samorządu odbyły w 
budynku gminy. Wytypowano między 
innymi: z Rogowa Mirosław Bartoś (został 
radnym), z Rogowa Henryk Pietras, naj-
starszy, otwierał pierwsze posiedzenie rady 
Gminy, z Wólki Polanowskiej Bogdan 
Bandzarewicz (został radnym), z Dobrego 
Daniel Wójcik, z Zastowa – Stanisław 
Kozak, z Kolonii Wilków Bogdan Woś, z 
Podgórza – „nasz”, z Zagłoby – Tadeusz 
Dzierżak (został radnym), ze Szczekarko-
wa – Krzysztof Giza, z Kępy – Włodzi-
mierz Czaja, z Lubomirki Jerzy Kozieł, 
sympatyk, ale nie należał do KO, z Ryba-
ków – Stanisław Cisłak (został radnym). 

To były miesiące największej ak-
tywności Komitetu Obywatelskiego na 
Powiślu. Spotykano się często, nawet w 
domach prywatnych (np. u Bandzarewi-
cza). Komitet Obywatelski poza ustale-
niem swojej listy wyborczej miał program, 
przygotowywał się do kontroli wyborów 
(ustalenie obsady komisji wyborczych) i – 
co bardzo ważne – zachęcał do pójścia do 
urn. Dlatego odbywały się szkolenia, np. w 
kościele w Puławach, prowadziły je osoby 
z Puław, ktoś z IUNG-u i jeden sędzia. Ten 
sam sędzia prowadził też szkolenia w Wil-
kowie, Kuligowa przywoziła go samocho-
dem. Przed samymi wyborami było wiel-
kie szkolenie w Wilkowie, w budynku 
GOK-u – dla wszystkich. Przyszło wtedy 
bardzo dużo osób, zainteresowanie było 
ogromne. Niektórzy mieli wątpliwości 
dlaczego na listach Komitetu Obywatel-
skiego znalazły się osoby nie będące jego 
członkami. Na przykład Zygmunt Pieku-
towski, który widział KO trochę jako par-
tię. Przewodnicząca Komitetu odpowie-
działa: „Wystawimy każdego, jeżeli będzie 
uczciwy i będzie chciał coś robić.” 

Nastroje nie były wcale euforycz-
ne. Jak mówi Kuligowa: „Przejęcie władzy 
nie mieściło mi się w głowie. Nikt nie 
wierzył, ze komuna upadnie. Chcieliśmy 
wolności. Chcieliśmy coś zmienić. Nie 
lubiłam definicji: państwo – aparat przy-
musu. Przydziały materiałów były za ła-
pówki. Chcieliśmy mieć wpływ na szkol-
nictwo. Na obsadzanie stanowisk. Szkol-
nictwo było dla Komitetu Obywatelskiego 
priorytetem. Żeby uczyli prawdziwej histo-
rii. I jeszcze jeden postulat – zmienić 
Urząd Gminy.” 

Choć nie mówiono tego wprost, 
czuło się, że Komitet Obywatelski stanowi 
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opozycję wobec gminy, wobec dotychcza-
sowych władz. 

27 maja 1990 – wybory samo-
rządowe 

Po wyborach samorządowych 
Komitet Obywatelski Powiśla lubelskiego 
miał poczucie całkowitego zwycięstwa. 
Były też obawy, czy komuna nie wróci. 
Markowski obawiał się, że nie uda się 
wykorzystać zwycięstwa. 

Po wyborach odbyło się parę spo-
tkań poświęconych ustaleniu, kto będzie 
kandydatem na wójta z ramienia Komitetu 
Obywatelskiego. A każdy na kogo by się 
wówczas zdecydował KO, wygrał by wy-
bory wójta bez problemu. Początkowo 
chciano desygnować Bogdana Wosia z 
Kolonii Wilków. Bogdan Bandzarewicz 
zgodził się zostać przewodniczącym Rady. 
Chociaż namawiano Krzysztofa Piłata i 
Tadeusza Dzierżaka, nie chcieli oni objąć 
żadnych stanowisk. Przewodnicząca KO 
Stanisława Kuligowa, która nie startowała 
w wyborach, też nie wyraziła zgody na 
przyjęcie funkcji wójta. Na jednym z ze-
brań KO Stanisław Kowalczyk ze Szcze-

karkowa (organizował pierwszą Solidar-
ność RI w Szczekarkowie w lecie 1989 r.) 
zaproponował aby wójtem gminy został 
Henryk Nowak. Ani Kowalczyk ani No-
wak nie byli członkami KO Powiśla lubel-
skiego. Nowak był w Komitecie Obywa-
telskim w Opolu i został tam radnym z 
listy Komitetów. Jednak ostatecznie zde-
cydowano się na wybór Henryka Nowaka. 
I w wyborach na wójta wygrał, ale nie-
znacznie. Nie wszyscy radni wybrani z list 
KO chcieli widzieć go na tym stanowisku. 
Kontrkandydatem był Bogdan Woś. Wcze-
śniej Nowak był prezesem Gminnej Spół-
dzielni w Wilkowie.  

Ostatecznie pierwszą władzę po-
chodzącą z wolnych wyborów w gminie 
Wilków stanowili: Henryk Nowak – wójt i 
zarząd w składzie: Ryszard Złotucha (Ko-
lonia Szczekarków), Jerzy Kozieł (Lubo-
mirka), Włodzimierz Czaja (Kępa Chotec-
ka), Daniel Wójcik (Dobre), Jerzy Gąsio-
rowski (Urządków) i Tadeusz Dzierżak 
(Zagłoba). Przewodniczącym 18-to oso-
bowej Rady Gminy został Bogdan Bandza-
rewicz. 

Po wyborach Henryka Nowaka na 
wójta gminy Wilków działalność Komitetu 
Obywatelskiego zaczęła powoli zamierać. 
Bo generalnie wszystko szło według pro-
gramu Komitetu. W pierwszej kadencji 
rozbudowano szkołę w Rogowie i ukoń-
czono remont szkoły w Wilkowie. Ukoń-
czono też budowę nowego urzędu gminy, 
który wlekł się od dawna z powodu złych 
planów. Ruszyła budowa wodociągów, 
rozpoczęto prace nad wysypiskami śmieci. 
Nowak był uczciwy, ale według opinii 
niektórych członków KO nie dość ener-
giczny i stanowczy. A wielu członków KO 
uważało, że była to jedyna okazja, żeby 
dokonać radykalnych zmian w gminie. 
Większość jednak chciała przeprowadzać 
zmiany stopniowo. 
 

Tekst powstał na podstawie roz-
mów ze Stanisławą Kulig i Bogdanem 
Bandzarewiczem. 

 
Wojciech Włodarczyk 

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

Przyczyny i pacyfikacja Piotrawina 
 

(Od redakcji: poniższy fragment ukończonego w grudniu 1981 r. pamiętnika Henryka Grądziela, został udostępniony „Powiślu Lubel-
skiemu” przez Stanisława Grądziela autora „Drzewa genealogicznego Rodziny Grądziel” www.gradziel.pl . Henryk Grądziel ur. się 
22 października 1919 r., zm. w 1988 r. Od  kwietnia 1940 r. do listopada1942 r. służył w ZWZ, a później od listopada 1942 r. do 26 
lipca 1944 r., służył w Batalionach Chłopskich na terenie pow. Opole Lubelskie. Nosił pseudonim "Spokojny", a jego dowódcą był 
Jan Jabłoński ps. "Drzazga") 
 

W dniu 2 lutego 1943 r. wcześnie 
rano, do Piotrawina przyszło około 60 
partyzantów pod dowództwem Bolesława 
Kowalskiego pseudonim "Cień". Był to 
oddział Gwardii Ludowej. Zakwaterowali 
w mieszkaniach miejscowych rolników. U 
nas też było trzech partyzantów zakwate-
rowanych. Trzeba im było dać jeść i miej-
sce do spania. Niektórzy dawali im wypić 
także i chyba to było przyczyną później-
szej tragedii.  

W sąsiedniej oddalonej o 2 km 
wsi Kamień, stacjonował w majątku dzie-
dzica Gierlicza oddział niemieckiego Weh-
rmachtu który przyjechał ze wschodniego 
frontu na odpoczynek. Dwóch żołnierzy 
niemieckich z tego oddziału nie wiedząc 
nic o tym, że w Piotrawinie  kwaterują 
partyzanci przyszło do wsi. Widziałem 
tych żołnierzy. Dostrzegli ich partyzanci i 
postanowili odebrać im pistolety. Niemcy, 
od których partyzanci zażądali oddania 
broni, stanowczo odmówili i zawrócili do 
Kamienia.  

Kilku partyzantów z oddziału 
"Cienia" poszło w ślad za nimi i kiedy 

znaleźli się poza wsią i nadal uporczywie 
odmawiali wydania broni, partyzanci od-
dali do nich strzały w wyniku czego jeden 
Niemiec został zabity na miejscu, a drugi 
ciężko ranny. Odebrano im broń i pozo-
stawiono na miejscu. Działo się to po po-
łudniu, około godz.14.00 

Do wieczora tego dnia duża wieś 
Piotrawin, licząca ponad 1200 mieszkań-
ców wyludniła się prawie zupełnie. Prawie 
wszyscy mieszkańcy uciekli w obawie 
przed niemieckimi represjami, które w 
brew przewidywaniom nie nastąpiły bez-
pośrednio po tym zdarzeniu. 

Po upływie około 2 tygodni do 
Piotrawina przyjechał i zakwaterował  u 
dziedzica Cywińskiego oddział niemiec-
kiej żandarmerii. Kilka dni minęło 
względnie spokojnie.  

Pewnego dnia w końcu miesiąca 
lutego 1943 r. otoczyli część wsi i dokonali 
pacyfikacji. Spotkali w mieszkaniu poło-
żonym bardzo blisko Wisły, żonę, siostrę, 
teściową i dzieci, jedno 3 letnie, drugie 
około pół roku. Była to prawie cała rodzina 
Stanisława Kani, który służył w oddziale 

bojowym GL i niewątpliwie był jednym z 
uczestników zamachu w dniu 2 lutego 
1943 r. 

Całą tę rodzinę Stanisława Kani  
Niemcy spalili żywcem wraz z domem, w 
którym przebywali. Po dokonaniu tej 
zbrodni spędzili ludność z innych wsi i 
wydali polecenie aby szczątki tego domu 
usunąć, a szczątki ludzkie Niemcy rozka-
zali wynieść na tamę na Wiśle i tam wrzu-
cić w najgłębszą wodę. Tak też pod przy-
musem uczyniono. 

Za kilka dni po tym, po raz drugi 
Niemcy krwawo pacyfikowali Piotrawin. 
Tym razem zginęło  10 osób, w tym matka 
z dwojgiem dzieci i 80 letnia staruszka, 
którą Niemcy wrzucili w ogień palącego 
się jej własnego domu. Zastanawiającym 
jest fakt, zupełnie pewny, że wspomniana 
przeze mnie zamordowana wówczas przez 
Niemców matka z dwojgiem dzieci, która 
nazywała się Owczarz, gdy Niemcy oto-
czyli jej mały z białego kamienia murowa-
ny domek, wzięła starsze dziecko za rękę, 
a młodsze na ręce, uklękła z różańcem na 
szyi przed obrazem i tak zginęła uduszona 
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i na wpół spalona. Trup jej na wpół spalo-
ny, wbrew prawu nie upadł, lecz pozostał 
klęczący z różańcem na szyi. Proszę tego 
nie traktować jako wymyśloną przeze mnie 
bajkę, ale jako opis zgodny z prawdą. 

Ku czci poległych i dla upamięt-
nienia tego zdarzenia wzniesiono w Pio-
trawinie pomnik, aby przyszłe pokolenia 
nie zapomniały nigdy o niemieckim be-
stialstwie. 

Od 2 lutego 1943 r. aż do czasu 
gdy sie już wszystko uspokoiło, w Piotra-
winie mało kto mieszkał, ja też wywiozłem 
rodzinę, a sam więcej czasu spędzałem w 

lesie niż z rodziną, tak czynili wszyscy. 
Trwało to sześć tygodni. W tym czasie 
istniały dwie koncepcje walki z Niemcami. 
AK i BCH stosowało koncepcję walki 
ograniczonej i z konieczności, mając na 
uwadze to, że Niemcy stosują odpowie-
dzialność zbiorową, krwawe bestialskie  
pacyfikacje całych wsi  i bezwzględne 
represje na ludności cywilnej. Walka ogra-
niczona miała być stosowana aż do czasu 
wybuchu ogólnonarodowego powstania 
przeciwko Niemcom w czasie kiedy Wódz 
Naczelny uzna za stosowny. 

Natomiast GL, a później AL, sto-
sowała zupełnie inną koncepcję walki z 
Niemcami "Bij Niemca gdzie go tylko 
spotkasz". Według tego hasła postąpili w 
Piotrawinie, bez względu na to co się dalej 
stanie. Do dzisiaj mam wątpliwości która z 
tych koncepcji była słuszna i czy mieliśmy 
prawo ściągać nieszczęście na niewinnych 
ludzi, którzy o niczym nie wiedzieli. Każ-
da miała dobre i złe strony. 

 Henryk Grądziel 
 

 
 

Józef Długosz – cichy bohater spod Monte Cassino 
 

 
W Syrii. Z lewej Wacław Czartoryjski, z prawej Józef Długosz 

 
Początek II wojny światowej za-

stał Józefa Długosza w Warszawie na 
Mokotowie, w 1 Pułku Artylerii Przeciw-
lotniczej, w którym od 14 VIII 1935 r. do 
12 III 1937 r. odbywał zasadniczą służbę 
wojskową, pełniąc funkcję ładowniczego. 
Trzeciego sierpnia, tuż przed wybuchem 
wojny, został powołany na ćwiczenia re-
zerwy. Nie przypuszczał wówczas, że 
zbliżająca się zawierucha wojenna rzuci go 
na tak długi czas i tak daleko od rodzinne-

go Wilkowa. Tu się urodził w 1913 r. i tu 
uczęszczał do Szkoły Powszechnej. Z 
posiadanego skrawka ziemi trudno było się 
utrzymać, wiec jego ojciec zajmował się 
też stolarką. Swoje umiejętności przekazał 
synowi biorąc go ze sobą od najmłodszych 
lat do różnych robót. „Wszelkie prace 
wykonywali ręcznie za pomocą prostych 
narzędzi: piły, hebla, dłuta czy siekiery. 
Robili remonty starych chałup a także 

proste meble, jak kredensy kuchenne, 
ławki.” – wspomina syn Józefa, Janek. 

Kiedy dostał powołanie do woj-
ska, to była jego pierwsza wyprawa poza 
rodzinne strony. Wyposażonych przez 
matki w skromny prowiant, poborowych z 
gminy Szczekarków, na polecenie sołtysa, 
przewożono furmankami do Karczmisk, 
skąd kolejką wąskotorową do Nałęczowa. 
Dalej podróżowali już pociągami osobo-
wymi do swoich jednostek. Podczas za-
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sadniczej służby wojskowej ćwiczył strze-
lanie z przestarzałych dział przeciwlotni-
czych z okresu I wojny światowej. Jego 
syn relacjonuje: „Wspominał, że kilka razy 
odbyły się uroczystości przekazania dział 
nowocześniejszych, zakupionych ze skła-
dek narodu”. (Prawdopodobnie Bofor-
sów, kaliber 40 mm, produkowanych w 
Starachowicach na podstawie licencji za-
kupionej od Szwedów.) 

 

Józef Długosz jako żołnierz 1 Pułku Artyle-
rii Przeciwlotniczej, fotografia z 1937 roku 
 
W chwili wybuchu wojny brał udział w 
obronie Warszawy ale wobec napierają-
cych sił wroga jego pułk wycofał się na 
południe i uczestniczył w ostrzeliwaniu 
nieprzyjacielskich samolotów w rejonie 
Katowic, gdzie zestrzelono samolot wroga. 
Po ogłoszeniu kapitulacji resztki pułku 
zaczęły wycofywać się w stronę granicy 
niszcząc po drodze działa i zakopując 
broń. 18 IX 1939 r. przekroczyli granicę z 
Rumunią. Tam zostali internowani w obo-
zie jenieckim dla żołnierzy polskich. Jak 
opowiada jego syn „Dzięki korzystnemu 
zbiegowi okoliczności, ojcu z kilkoma 
kolegami udało się uciec. Pomógł im miej-
scowy ruch oporu. Całą grupę przebrano w 
cywilne ubrania i ukrywano  przez jakiś 
czas. Potem przerzucono ich do portu 
Constanca. Tam, dzięki rumuńskim przy-
jaciołom zostali zaokrętowani na statek i 
przypłynęli do Syrii, gdzie wstąpili do 
Brygady Strzelców Karpackich.” (Jak 
wynika z jego książeczki wojskowej i 
karty identyfikacyjnej wydanej w języku 

francuskim przez Stację Zborną Armii 
Polskiej 29 V 1940 r. był już w Bejrucie.) 
Tam zostali umundurowani i poddani 
szkoleniom. W następnym roku przenie-
siono ich do Palestyny a Józefa Długosza 
przydzielono do służby na funkcji sanita-
riusza medycznego. Posiadane przez ro-
dzinę fotografie świadczą, że był Betlejem, 
Jerozolimie, Egipcie. Brał udział w wal-
kach o Tobruk. Na mocy rozkazu z dnia 2 
IV 1943 r. szer. Józef Długosz otrzymał 
Odznakę Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich. 

W tym czasie gen. Władysław 
Anders rozpoczął formowanie Armii Pol-
skiej na terenie ZSRR. Do wojska zaczęli 
zgłaszać się rodacy z więzień i łagrów. Do 
nich dołączały całe rodziny, kobiety, starcy   
a także dzieci z sierocińców. Generał nie 
miał sumienia odmówić im wsparcia. 
Zdawał sobie sprawę, że jeżeli pozostawi 
ich bez pomocy, skaże ich tym sposobem 
na rychłą śmierć. Tak więc liczebność 
armii rosła z dnia na dzień. W wyniku 
umów rządowych wojsko miało dostawać 
wyżywienie. Jednak skorumpowani urzęd-
nicy zmniejszali racje żywnościowe do 
minimum. Przy tym generał Anders pró-
bował za wszelką cenę ratować cywili i 
okrojone racje żywnościowe dzielił jeszcze 
między nich. Ewakuacja z terenów so-
wieckich odbywała się w kilku etapach. 
Oficjalnie podaje się, że liczba uchodźców 
do 1942 r. wynosiła około 115 tysięcy, w 
tym 75 tys. wojska. Przybyli do Iranu 
głodni, obdarci, wycieńczeni, chorzy na 
tyfus, malarię, dyzenterię i inne choroby 
spowodowane brakiem pożywienia i wita-
min.  

 

 Józef Długosz (w ciemnej koszuli) w ży-
dowskiej knajpce w Jerozolimie 

 
Przybyłych z terenów ZSRR żoł-

nierzy umundurowano i poddano szkole-
niu. W listopadzie 1942 r. gen. Anders 
utworzył 2 Korpus Polski, do którego 
włączono Brygadę Strzelców Karpackich. 
Pobyt na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
Północnej wystawił żołnierzy na wielką 
próbę. Z jednej strony ciekawi nieznanych 
kultur z drugiej pełni obaw jak zostaną 
przyjęci. Zupełnie odmienny klimat – 

deszcze i zimno to znów pobyt na terenach 
pustynnych w temperaturze dochodzącej 
do 50 – 60o C, wiatry zasypujące piaskiem 
dosłownie wszystko. Przyczyną wielu 
wypadków, nawet śmiertelnych były rów-
nież trudne warunki drogowe. Zdarzały się 
też przypadki szaleństwa od nadmiernych 
upałów oraz choroby tropikalne. W czasie 
pobytu w Iraku miały miejsce wielokrotne 
napady na wartowników. Żołnierze wyru-
szali z terenów Polski i ZSRR w nadziei, 
że wkrótce wrócą i będą walczyć o wolną 
Polskę. Tymczasem upływały miesiące i 
lata a oni byli coraz dalej od kraju rodzin-
nego pogrążeni w monotonii i beznadziei, 
pozbawieni jakichkolwiek wieści z domu. 
 

Karta identyfikacyjna Józefa Długosza 
wydana w Bejrucie 1 maja 1940 r. 

 
Wiosną 1944 r. 2 Korpus Polski 

przybył do Włoch a wraz z nim Józef Dłu-
gosz. Początkowo Polacy mieli za zadanie 
walczyć na 10 km odcinku, wzdłuż rzeki 
Sangrio. Potem otrzymali zadanie najtrud-
niejsze – uderzenie na Monte Cassino, po 
trzech nieudanych próbach wojsk sprzy-
mierzonych. W przeddzień ataku gen. 
Anders wydał do żołnierzy rozkaz odwołu-
jąc się do ich dumy narodowej i patrioty-
zmu. „Żołnierze, nadszedł moment rozpo-
częcia walki. Doczekaliśmy się chwili, w 
której weźmiemy odwet na naszym od-
wiecznym wrogu. Ramię w ramię z nami 
walczyć będą dywizje brytyjskie, amery-
kańskie, kanadyjskie, nowozelandzkie a 
także oddziały francuskie, włoskie i hindu-
skie. Zadanie, które otrzymaliśmy do wy-
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konania, opromieni chwałą imię polskiego 
żołnierza na całym świecie. Wierząc w 
sprawiedliwość Opatrzności Bożej pój-
dziemy naprzód ze świętym zawołaniem w 
naszych sercach: Bóg, Honor, Ojczyzna”. 
Trębacz wezwał Polaków do ataku hejna-
łem mariackim. Dla Brytyjczyków było to 
nieco niezrozumiałe i przesadzone. 

Niemcy posiadali artylerię ciężką 
o znacznie większym zasięgu niż wojska 
alianckie a ich moździerze miały też więk-
szy kaliber. Zajmowanie pozycji było 
trudne ze względu na stałą obserwację 
artyleryjską wyposażoną w lornety noży-
cowe, rozmieszczoną przez Niemców na 
wzgórzach. Ponadto mieli oni „świeże” 
oddziały, które zmieniły trzymające dotąd 
pozycje. A więc w chwili uderzenia sta-
nowiska niemieckie miały podwójną obsa-
dę. Polacy poruszali się nocą a w dzień 
przebywali w szczelinach skalnych lub 
małych schronach zrobionych z ułomków 
skalnych. Każdy ruch mógł spowodować 
ogień wrogich snajperów. Bardzo pomoc-
ne okazały się teraz ćwiczenia w irackich 
górach, podczas śniegu, deszczu, w poto-
kach górskich, nad urwiskami.  
 

W Aleksandrii w Egipcie. Drugi z prawej 
Józef Długosz. Fot wykonana 1 lutego 

1941 r. 
 

Żołnierze żywili się suchym pro-
wiantem, trudno było o wodę. W powie-
trzu unosił się odór rozkładających się ciał 
poległych, których nie można było sprząt-
nąć ani pochować ze względu na stały 
ostrzał. Wśród kwitnących maków leżały 
też martwe muły, które służyły do trans-
portu. Walkę utrudniały przerwy w łączno-
ści, słaba znajomość terenu, świetne ma-
skowanie przez Niemców, nie dające się 
wykryć  ani z samolotów ani przez lornet-

ki. Teren był też gęsto zaminowany. Nie-
bezpieczne również było dostanie się w 
strefę ognia własnego. W ciągu walk o 
wzgórze 2 Korpus Polski stracił 923 ludzi, 
2931 zostało poważnie rannych a 345 
uznano za zaginionych. Józef Długosz 
wielokrotnie znajdował się pod silnym 
ostrzałem i udało mu się wyjść z tego 
obronną ręką ale raz miał nieco mniej 
szczęścia i pocisk wybuchł tuż koło jego 
stanowiska. Jego koledzy zginęli a on 
został lekko ranny. 18 V 1944 r. o godz. 
13.00 gen. Anders wysłał raport do Mini-
sterstwa Wojny o treści: „Nieprzyjaciel na 
odcinku 2 Polcorps i w dolinie rzeki Liri 
został pokonany.” Brytyjczycy określali 2 
Korpus Polski jako „niedościgniony” a 
oficerów jako „bardzo inteligentnych i 
rozważnych”. Historycy pisali, że było to 
wojsko „wyjątkowo dobrze prowadzone i 
o wysokim morale […] najlepiej przygo-
towane do walki jednostki alianckie we 
Włoszech.” Pod wzgórzem pozostał cmen-
tarz polski, a na nim napis „Przechodniu, 
powiedz Polsce, żeśmy polegli w jej służ-
bie.” oraz „Za wolność naszą i waszą, my, 
żołnierze polscy, oddaliśmy bogu – ducha, 
ziemi włoskiej – ciało a serce - Polsce.”  

 

  
Odznaka Samodzielnej Brygady Strzelców 

Karpackich Józefa Długosza 
 

Część żołnierzy wraz z Józefem 
Długoszem ruszyła spod Monte Cassino na 
Ankonę i Bolonię. W wyniku udanej ofen-
sywy Niemcy zostali pokonani i podpisali 
akt bezwarunkowej kapitulacji. Po zdoby-
ciu Rzymu żołnierze zostali przyjęci na 
audiencji w Watykanie i otrzymali błogo-
sławieństwo papieża Piusa XII. Pierwsze-
go marca 1945 r. na mocy Dekretu Wodza 
Naczelnego z dnia 26 VII 1944 r. oraz 
Rozkazu Dowództwa 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich z dnia 15 II 1945 r. st. szer. 
Józefowi Długoszowi z 1 Kompanii Sani-
tarnej 3 D.S.K. nadano Krzyż Pamiątkowy 
Monte Cassino.   

 

 
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino Józefa 

Długosza 
Rozkazem nr 148/45 z dnia 1 XI 

1945 r. odznaczono go Krzyżem Walecz-
nych. Na podstawie zarządzenia i rozkazu 
z dnia 3XII1945r. nadano mu kolejne od-
znaczenia: Gwiazdę za wojnę 1939 – 1945, 
Gwiazdę Afryki i Gwiazdę Italii a 19 XII 
1945 r. został wyróżniony Pamiątkową 
Odznaką 3 Dywizji Strzelców Karpackich. 
16 IV 1946 r. otrzymał Medal Wojska po 
raz pierwszy a 19 X 1946 r. Brytyjski 
Medal Wojny 1939 – 1945.  

 

  
Pamiątkowa odznaka 3 Dywizji Strzelców 

Karpackich 
 

Żołnierze polscy mieli wrażenie, 
że z każdym skrawkiem ocalonej przed 
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nieprzyjacielem ziemi zbliżają się do kraju 
ojczystego. Tymczasem okazało się, że w 
Jałcie zdradzono Polskę. Większość żoł-
nierzy pochodziła z Kresów a decyzje 
jałtańskie pozbawiały ich ojcowizny. Gen. 
Anders nie mógł znieść świadomości, że 
Sowieci będą okupować ojczyznę. Powie-
dział wówczas „gdy ludzie pojęli, jak 
wielką niesprawiedliwość im wyrządzono, 
zareagowali gwałtownie. Wszyscy wierzy-
li, że w nagrodę za ich wysiłki, trud i cier-
pienia będą mogli wrócić do ojczystego 
kraju, do swej rodzinnej wioski, do wła-
snego kawałka ziemi, dziś dowiedzieli się, 
że w nagrodę za ich poświęcenie i życie 
kolegów mają do wyboru włóczęgę po 
obcych ziemiach lub powrót do kraju pod 
obcym władaniem. Jedynie poczucie dys-
cypliny i zaufanie oficerów powstrzymało 
ludzi od udziału w jakichś niekontrolowa-
nych akcjach.”  

 

  
Legitymacja Krzyża Walecznych Józefa 

Długosza 
Dwudziestego marca 1946r. pod-

jęto decyzję, że Wojsko Polskie będzie 

przeniesione do Wielkiej Brytanii i tam 
rozwiązane. Z końcem wojny nikt nie 
chciał Polaków. Włosi chcieli się ich jak 
najszybciej pozbyć. Wielka Brytania 
opóźniała ich przyjęcie. Belgia, Francja i 
Holandia wyrażały chęć przyjęcia goto-
wych do pracy w kopalniach węgla. Rów-
nież Kanada przyjęła pewną liczbę. W 
czerwcu, lipcu i sierpniu przybyli do Wiel-
kiej Brytanii. Na potrzeby żołnierzy utwo-
rzono Korpus Przysposobienia i Roz-
mieszczenia, który miał uczyć języka, 
zawodu oraz ogólnego przystosowania.  
Józef Długosz przekroczył granicę Wiel-
kiej Brytanii 15 VIII 1946 r. i został za-
kwaterowany w obozie repatriacyjnym. 
Brytyjczycy odnosili się do nich niechętnie 
gdyż brakowało pracy i mieszkań. Ósmego 
czerwca 1946 odbyła się wielka Parada 
Zwycięstwa , w której zapowiedziano 
udział wszystkich walczących. Przewidy-
wano też udział Polaków ale zaproszeni 
lotnicy odmówili uczestnictwa, gdyż Bry-
tyjczycy pod presją Sowietów nie 
uwzględnili 2 Korpusu Polskiego. Koledzy 
Józefa Długosza wyjechali do Kanady i 
innych krajów. On poddawany ciągłej 
propagandzie zdecydował się wracać do 
kraju. Jak wynika z zaświadczenia o po-
wrocie z terytorium Anglii, wydanego 
przez Ministerstwo Administracji po prze-
słuchaniach w Państwowym Urzędzie 
Repatriacyjnym, do portu w Gdańsku 
przybył 28 V 1947 r. Następnie otrzymał 
kolejne zaświadczenie uprawniające do 
ulgowego przejazdu pociągiem klasy trze-
ciej na odległość 620 km za kwotę 172 zł. 
Po czym udał się pociągiem do Puław a 
potem do Karczmisk i pieszo do Wilkowa. 
Wspomniane wcześniej zaświadczenie 
było też potwierdzone przez Zarząd gminy 
Szczekarków i opatrzone pieczęcią po-
dłużną z datą 2 VI 1947 r. i odręcznym 
napisem „Ob. Długosz Józef został za-
meld. w tut. Zarządzie /podpis nieczytel-
ny/”oraz przez Posterunek Milicji Obywa-
telskiej w Szczekarkowie z tą samą datą i 

adnotacją „Zameldował się dn. 2 VI 1947 
r. na tut. Posterunku./Kom. Post. J. Szczę-
sny./”  

Żołnierze – repatrianci po powro-
cie do kraju tracili prawo wliczania do 
emerytury lat wysłużonych na Zachodzie. 
W związku z antykomunistyczną postawą 
gen. Andersa i 2 Korpusu jego żołnierze 
postrzegani byli jako wrogowie ustroju i 
państwa. Niestety, Józef Długosz dopiero 2 
VIII 1978 r. uzyskał zezwolenie Rady 
Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
na przyjęcie brytyjskich odznaczeń: 1939 
Star, Africa Star, Italy Star oraz Defence 
Medal a wiele lat później, 17 V 1989 r. na 
mocy Uchwały Rady Państwa odznaczony 
został Medalem „Za Udział w Wojnie 
Obronnej 1939” oraz 9 V 1990 r. Krzyżem 
Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie przez Prezydenta Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej. „Ojciec zawsze 
opowiadał – wspomina Janek Długosz - że 
razem z nim pod Monte Cassino walczył 
też Władysław Giza z Kątów.” 
 Po powrocie do Polski Józef Dłu-
gosz pracował przy rozbudowie przetwórni 
w Zagłobie, w okresie od roku 1968 do 
1973 w Przedsiębiorstwie Melioracyjnym, 
a później, aż do emerytury w PTTK w 
Puławach, między innymi przy renowacji 
spichlerza w Kazimierzu Dolnym. Zmarł 
po długiej i ciężkiej chorobie w 1997 r. i 
jest pochowany na wilkowskim cmentarzu. 
Literatura: Melchior Wańkowicz, Monte 
Cassino, Warszawa,1957; Marian Łoziń-
ski, Przechodniu, powiedz Polsce…,  Kra-
ków,1971; Harvey Sarner, Zdobywcy Mon-
te Cassino Generał Anders i jego żołnie-
rze, Poznań,2006. 

Serdecznie dziękuję Jankowi Dłu-
goszowi za udzielanie wywiadów oraz 
udostępnienie wszelkich dokumentów i 
fotografii. 

Grażyna Włodarczyk 
 
   

 
 

Kółka Ziemianek – uzupełnienie 
 

Nawiązując do artykułu Kółka 
Ziemianek w powiecie puławskim przed I 
wojną światową opublikowanym w nume-
rze 4 (lipiec) „Powiśla Lubelskiego” z 
2008 r. dodajemy informacje o niezidenty-
fikowanych wówczas trzech działaczkach 
tego ruchu, członkiń Kluczkowickiego 
Kółka Ziemianek.  

Maria Nowomiejska to właści-
cielka Adelina (dziś w gminie Chodel). 
Być może  chodzi tu o rodzinę Anny No-

womiejskiej żony Ludwika Wydrychiewi-
cza – rodziców Kazimierza Wydrychiewi-
cza (1805-1869). Ludwik Wydrychiewicz 
(ur. 1780, syn Wawrzyńca i Marianny) 
zmarł jako wdowiec w Opolu 25 lipca 
1855 r. W księgach parafialnych określony 
był jako „dziedzic dóbr Szczekarkowa”. 
Nowomiejscy mieszkali w Adelinie jesz-
cze w 1914 roku – o zniszczeniach mająt-
ku w sierpniu 1914 roku wspomina Wło-
dzimierz Dzwonkowski, W ogniu armat. 

Wrażenia naocznego świadka z linii bojo-
wej w Opolszczyźnie Lubelskiej (sierpień-
listopad 1914), Warszawa 1914, na str. 
143. Dziś w Opolu Lubelskim zamieszkuje 
36 osób o tym nazwisku i jest to najwięk-
sze skupisko tego nazwiska w Polsce, 
następne to powiat lubelski – 13 osób. 

Janina Kochanowska, z domu Za-
remba, II-o voto Skolimowska, była żoną 
Jana Kochanowskiego, właściciela Wro-
nowa (dziś w gminie Bełżyce), „zmarłego  
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w 1920 roku brata mojej babki po kądzie-
li”, napisała do redakcji Zofia Zinserling z 
majątku Moniaki pod Urzędowem. Dzięki 
uprzejmości pani Jadwigi Błażejewiczo-
wej, córki Janiny Kochanowskiej, uzyska-
liśmy wiele informacji na temat tej dzia-
łaczki ruchu ziemiańskiego. Janina Zarem-
bianka, córka lubelskiego adwokata Ro-
mana Zaremby i Felicji z Piotrowskich, 
urodziła się w 1889 r. w Lublinie. W 1911 
roku wzięła ślub z Janem Kochanowskim. 

 

 Janina z Zarembów Kochanowska (1889-
1955), członkini Kluczkowickiego Kółka 

Ziemianek, z mężem Janem Kochanowskim 
właścicielem Wronowa. Po lewej córka 

Janina (ur. 1912), po prawej córka Wanda 
(ur. w 1913 r.). Fot. z lata 1914 r. Zdjęcie 
udostępniła wnuczka Janiny Kochanow-

skiej pani Anna Anszperger 
 

Po ślubie młoda para zamieszkała w no-
wonabytym majątku Wronów. Kochanow-
scy mieli dwie córki: Janinę (ur. 1912 r. we 
Wronowie, wyszła za mąż za Węgleńskie-
go) i Wandę (ur. w 1913 r. we Wronowie, 
wyszła za mąż za Strawińskiego). Jan 
Kochanowski zmarł w 1920 r. W 1924 r. 
Janina wyszła po raz drugi za mąż za 
Zygmunta Skolimowskiego i przeniosła się 
do majątku męża – do Surchowa. Wronów 
został wydzierżawiony Czesławowi Ki-
werskiemu. Janina zmarła w 1955 r. w 
Warszawie. 

Karolina Daszkiewicz z kółka 
karczmiskiego to zapewne krewna Leoka-
dii Korybut-Daszkiewicz (siostry Adama 
Pleszczyńskiego) - w 1912 r. przebywała 
we dworze karczmiskim, o czym pisaliśmy 
w „Powiślu Lubelskim” nr 2(6) z 2004 r. 
Warto też dodać, że  w 1901 r. matką 
chrzestną Teresy Sołtanówny z Polanówki 
była Teresa Korybut-Daszkiewicz – pisali-

śmy o tym w numerze 2 „Powiśla Lubel-
skiego” z 2003 r., z innej linii Korybut-
Daszkiewiczów, o której ukazała się ostat-
nio książka Marii Korybut-Marciniak. O 
Teresie z Jeleńskich Korybut-Daszkiewicz 
(1859-1941), pochodzącej z maj. Opol 
pow. Drohiczyn Poleski, żonie Dymitra 
Daszkiewicza (1856-1924) właściciela 
majątku Wojczyzna w Grodzieńskiem 
możemy także przeczytać w książce An-
drzeja Rostworowskiego Ziemia, której już 
nie zobaczysz. W książce tej m.in. także o 
rodzinie Wesslów i Rostworowskich wła-
ścicieli Żyrzyna, Karczmisk, Kębła. 

Wszystkie te dane i ich wzajemne 
powiązania można było uzyskać dzięki 
indeksom nazwisk jakie co roku dodajemy 
do ostatniego numeru „Powiśla Lubelskie-
go”. W ten sposób nasze „Powiśle Lubel-
skie” staje się przydatnym źródłem dla 
lokalnych poszukiwań. 

 
Literatura: Maria Korybut-

Marciniak, Kresowy ród Korybut-
Daszkiewiczów, Olsztyn 2007; Andrzej 
Rostworowski , Ziemia, której już nie 
zobaczysz, Warszawa 2001. 

 
Wojciech Włodarczyk 

 
 

Regionalia – Biblioteka w Łaziskach, „Kraina Lessowych 
Wąwozów” i 600-lecie Karczmisk 

 
W „Dostrzegaczu Bibliotecz-

nym”, piśmie informacyjnym Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie, w numerze 
3(51) z 30 września 2008 roku, znajduje 
się artykuł Wzorcowa Biblioteka Roku 
2008. Biblioteka ta, to Gminna Biblioteka i 
Dom Kultury w Łaziskach kierowane 
przez dyrektorkę Małgorzatę Wojciechow-
ską. Pani Małgorzata Wojciechowska 
znana jest czytelnikom „Powiśla Lubel-
skiego” z bogato ilustrowanego artykułu 
Łaziska XX wieku („Powiśle Lubelskie” nr 
6, 2007 r.). Pani Wojciechowska wielo-
krotnie pomagała w naszej pracy redakcyj-
nej, właśnie w Bibliotece w Łaziskach 
odbyło się pierwsze spotkanie naszego 
zespołu redakcyjnego z wójtem gminy 
Romanem Radzikowskim. 
 Artykuł w „Dostrzegaczu Biblio-
tecznym” zawiera szczegółowe informacje 
o działalności Gminnej Biblioteki w Łazi-
skach i jej filiach w Braciejowicach, Ka-
mieniu i Kępie. Wśród instytucji, z który-

mi Biblioteka współpracuje jest też wy-
szczególnione nasze Towarzystwo. Nagro-
dy gratulujemy! 

Od marca (nr 0 z 27 marca br.) 
ukazuje się bezpłatny dwutygodnik „Re-
gion. Kraina lessowych wąwozów”. Jest to 
8-stronicowe, kolorowe pismo informujące 
o różnych przedsięwzięciach, najczęściej 
turystycznych, w bliskich Powiślu okoli-
cach. Nakład wynosi 5 tysięcy egzempla-
rzy. Wydawane jest z inicjatywy Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Kraina Lesso-
wych Wąwozów” (24-150 Nałęczów, ul. 
Grabowa 6, tel. (081) 501-43-11, e-mail: 
info@kraina.org.pl , www.kraina.org.pl ). 
Wcześniej organizacja ta wydawała, i 
nadal wydaje, półroczny 16-stronicowy, 
barwny i bogato ilustrowany “Informator 
turystyczny. W Krainie Lessowych Wą-
wozów”. „Region. Kraina lessowych wą-
wozów” ma swoich lokalnych korespon-
dentów w Nałęczowie, Poniatowej i Opolu 
Lubelskim. W naszym powiatowym mie-
ście jest nim pani Agnieszka Ciekot. 

 3 maja br. odbędzie się w Karcz-
miskach sesja z okazji 600-lecia Karcz-
misk. Na sesji dr Andrzej Przegaliński 
(publikował parokrotnie w naszym „Powi-
ślu Lubelskim”) autor znakomitej, ostatnio 
wydanej książki Społeczna działalność 
ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-
1914, Wydawnictwo Werset, Lublin 2009 
(gdzie wiele jest o działalności ziemian 
związanych z Powiślem), przedstawi swój 
tekst na temat ostatnich 200 lat majątku 
karczmiskiego. Tekst ten opublikujemy w 
najbliższych numerach naszego pisma. 
 Warto też przypomnieć ilustrowa-
ne wydawnictwo sprzed 2 lat: Dzieje i 
kultura Opola Lubelskiego i okolic, Lu-
blin-Opole 2006, zawierające materiały 
sesji naukowej, która odbyła się w Opolu 
13 października 2006 r. W książeczce tej 
szczególnie polecamy artykuły: Sebastian 
Piątkowski, Majątek zgromadzenia o.o. 
pijarów w Opolu Lubelskim w XVIII-XIX 
wieku (struktura wewnętrzna – funkcjono-
wanie – konfiskata), s. 89-105, gdzie o 
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wioskach Powiśla związanych gospodar-
czo z klasztorem (Niedźwiada, Wrzelów, 
Łaziska), oraz – Artur Czuchryta, Cukrow-
nia „Opole Lubelskie” spółka akcyjna w 
Opolu Lubelskim 1918-1939, s. 123-137, 

gdzie sporo wiadomości o inicjatywach 
Kleniewskich i Iłlakowiczów, a także – na 
stronie 131 – wiele informacji o fabryce 
konserw w Zagłobie. Z całą książką, trud-
ną dziś do dostania, można zapoznać się w 

internecie wybierając: Dzieje i kultura 
Opola Lubelskiego i okolic. 
 

Wojciech Włodarczyk 

 

 
Cmentarz polskich żołnierzy pod Monte Cassino 

 

 „PAGIET” 
MATERIAŁY BUDOWLANE  

Krzysztof Piłat 
* cement * wapno * inne materiały budowlane * nawozy * opał * 

TRANSPORT I ROZŁADUNEK GRATIS 
Karczmiska 1/65, 24-310 Karczmiska,  

tel.: (081) 882-70-22, tel. kom.: 0 609 75 78 93 
 

Druk niniejszego numeru „Powiśla Lubelskiego” został sfinansowany przez Urząd Gminy Wilków 
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