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W „Powiślu Lubelskim” zawsze zachęcaliśmy do prezentowania historii rodzinnych, publikowania dokumentów, pamiątek, 

dawnych fotografii. Prawdziwe bogactwo Powiśla bierze się z historii jej mieszkańców. Ale jak daleko może sięgać historia rodzinna, 
jak głęboko sięga pamięć? „Zwykła”, „codzienna” rodzinna pamięć sięga zazwyczaj do 100 lat, obejmuje 2-3 pokolenia i to też tylko 
wtedy, jeżeli nie nastąpi jakieś gwałtowne przerwanie łańcucha pokoleń czy radykalna zmiana miejsca zamieszkania. Więcej wiedzy 
można uzyskać z zachowanych rodzinnych dokumentów, jeszcze więcej – chociaż to z pozoru tylko suche fakty – z ksiąg parafial-
nych. Nieoceniona jest w tym wypadku wydana przez nasze Regionalne Towarzystwo Powiślan Księga Akt Zaślubionych w Parafii 
Wilkowskiej, 1741-1797. Ważne szczegóły dotyczące życia codziennego, obowiązującego prawa, gospodarki, można znaleźć w spe-
cjalistycznej literaturze. Ale fachowe opracowania, ze względu na swój ogólny, statystyczny charakter, dają zaledwie tło. 

Mimo, że jest to trudna i żmudna praca, możemy zrekonstruować dzieje ogromnej większości powiślańskich rodzin w ostat-
nich 250 latach. Warto dzielić się tą wiedzą z innymi, bo dzięki niej dajemy wskazówki dla badań innych familii, pokazujemy tropy 
pozwalające przybliżyć inne rodzinne historie. „Powiśle Lubelskie” ze swoimi artykułami i corocznie publikowanymi indeksami na-
zwisk ułatwia poszukiwania i odkrywa nieznane wcześniej powiązania. 
 Pozostaje pytanie najważniejsze – jaki może być cel takich poszukiwań? Wyniki czasami zaskakują, czasami nawet poważnie 
niepokoją szperaczy i skłaniają do przemilczeń niektórych faktów. Stawiają nas twarzą w twarz z prawdą rodzinnej historii. Co nam 
daje zajmowanie się dziejami własnej rodziny? Czynimy to przez pamięć przodków, przez szacunek dla rodzinnej więzi, przez szacu-
nek dla siebie i swojego nazwiska, z potrzeby ciągłości, a być może szukamy tam przede wszystkim odpowiedzi – dlaczego  jesteśmy 
akurat tacy właśnie? Może, znajdujemy w tym zbiorowym obrazie rodziny, której przecież nigdy nie znaliśmy osobiście, ale jest ona 
w naszych genach, upodobaniach i reakcjach, głos sumienia: zachowuj się przyzwoicie, dołóż swoją lepszą cząstkę do wypracowane-
go pokoleniami dziedzictwa. Sam, swoimi zachowaniami i osiągnięciami, dokonaj korekty tej historii, albo tylko wzmocnij wypraco-
wane pokoleniami przodków przesłanie. Rodzina to także zobowiązanie. 

Twierdzenie, że nie ponosi się odpowiedzialności za rodzinę, jest przesądem nowoczesności, cedującym odpowiedzialność 
wyłącznie na jednostkę i na jej nieugruntowane w transcendencji wybory. 

Wojciech Włodarczyk 
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Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 
 na Powiślu lubelskim 

 
Podczas odbywających się 7 

czerwca 2009 r. wyborów do Parlamentu 
Europejskiego frekwencja w Polsce wy-
niosła 24,53%, w woj. lubelskim wyniosła 
22,04%. Natomiast frekwencja w powiecie 
Opole Lubelskie wyniosła 16,56% (trze-
cia od końca wśród powiatów wojewódz-
twa lubelskiego). 

 
Gmina Wilków 
W dniu wyborów w gminie Wil-

ków mieszkało 4951 osób, frekwencja w 
gminie wyniosła 15,51%. W gminie było 8 
lokali wyborczych: 
Wilków – 1456 uprawnionych/ oddano 
ważnych 190 głosów 
Dobre – 310 uprawnionych/ oddano waż-
nych 47 głosów 
Rogów – 511/73 
Zagłoba – 739/122 
Kępa Chotecka – 219/51- najwyższa fre-
kwencja w gminie – 23,29% 
Zastów Polanowski – 270/36 
Kosiorów – 233/33 
Wólka Polanowska – 227/41- najniższa 
frekwencja w gminie – 13,33% 
 
UPR otrzymała 3 głosy (0,51% głosów 
ważnych) 
PSL otrzymało 175 głosów (29,51% gło-
sów ważnych) 
Samoobrona otrzymała 37 głosów (6,24% 
głosów ważnych) 

Polska Partia Pracy otrzymała 5 głosów 
(0,84% głosów ważnych) 
Libertas otrzymał 32 głosy (5,40% głosów 
ważnych) 
SLD-UP otrzymały 58 głosów (9,78% 
głosów ważnych) 
PD-SDPl-Zieloni otrzymali 16 głosów 
(2,70% głosów ważnych) 
Prawica Rzeczpospolitej otrzymała 7 gło-
sów (1,18% głosów ważnych) 
PO otrzymała 70 głosów (11,80% głosów 
ważnych) 
PiS otrzymało 190 głosów (32,04% głosów 
ważnych) 
 

Gmina Łaziska 
W dniu wyborów gminę Łaziska 

zamieszkiwało 5380 osób, frekwencja w 
wyborach wyniosłą 12,30% (była to naj-
niższa frekwencja w powiecie Opole Lu-
belskie). Było 6 lokali wyborczych: 
Braciejowice – 646 uprawnionych/ oddano 
ważnych 85 głosów 
Łaziska – 1338 uprawnionych/ oddano 
ważnych 184 głosy – najwyższa frekwen-
cja w gminie - 13,90% 
Kamień – 682 uprawnionych/ oddano 
ważnych 82 głosy 
Niedźwiada Duża – 687 uprawnionych/ 
oddano 67 ważnych – najniższa frekwen-
cja w gminie – 9,90% 
Zakrzów – 564 uprawnionych/ oddano 
ważnych 64 głosy 

Kępa Gostecka – 342 uprawnionych/ od-
dano ważnych 37 głosów 
 
UPR otrzymała 7 głosów (1,35% głosów 
ważnych) 
PSL otrzymało 125 głosów (24,08% gło-
sów ważnych) 
Samoobrona otrzymała 35 głosów (6,74% 
głosów ważnych) 
Polska Partia Pracy otrzymała 2 głosy 
(0,39% głosów ważnych) 
Libertas otrzymał 23 głosy (4,43% głosów 
ważnych) 
SLD-UP otrzymały 52 głosy (10,2% gło-
sów ważnych) 
PD-SDPl-Zieloni otrzymali 12 głosów 
(2,31% głosów ważnych) 
Prawica Rzeczpospolitej otrzymała 5 gło-
sów (0,96% głosów ważnych) 
PO otrzymała 46 głosów (8,86% głosów 
ważnych) 
PiS otrzymało 212 głosów (40,85% głosów 
ważnych) 
 
 Mandaty do Parlamentu Europej-
skiego na lata 2009-2014 z województwa 
lubelskiego otrzymali: Mirosław Piotrow-
ski (PiS) i Lena Kolarska-Bobińska (PO). 

 
Redakcja 

 
 

Podwórze 
  

Dawniej mówiono „gumno”, dziś 
jeszcze, choć rzadko „obejście”, i były to 
pojemniejsze słowa, gdyż obejmowały 
swoim znaczeniem również budynki go-
spodarcze, nawet wraz z domem. Nato-
miast podwórze to w zasadzie sam plac 
ograniczony tymi budynkami, niczym 
podwórko miejskie lub dziedziniec zam-
kowy. Nie sposób jednak oddzielić cen-
tralnego placu od okalających go zabudo-
wań. Są to elementy ściśle ze sobą połą-
czone, tworzące nierozerwalną całość. 
Niemniej słowo „podwórze” wydaje się 
najtrafniejsze. Widoczny w jego rdzeniu 
„dwór” kieruje naszą uwagę na przestrzeń 
wokół i ponad obejściem. Gdy bowiem 
otwieramy drzwi domu, to albo wycho-
dzimy na dwór, albo wracamy z dworu. 

 Podwórze zatem otwiera się na 
dal, a ściślej mówiąc na górny przestwór, 
gdyż horyzont przesłaniają właśnie budyn-
ki gospodarcze. Jest małą zamkniętą prze-
strzenią z nadbudowaną nad nią bezkresną 
przestrzenią kosmosu. Obecność nieba nad 
podwórzem jest wyjątkowo intensywnie 
przeżywana. Na „zagajonym” sadami i 
chmielnikami Powiślu, pozbawionym 
otwartych pól i horyzontu, podwórza są 
szczelinami, przez które przestworze doty-
ka samej ziemi. 
 W związku z powyższym ważne 
jest, jak na podwórzu rozkładają się cienie. 
Wzorcowe byłoby symetryczne usytuowa-
nie podwórza wobec biegu słońca, czyli 
południkowe i równoleżnikowe linie zabu-
dowań, ale byłby to ideał wyłącznie geo-
metryczny. W rzeczywistości zorientowa-

nie gospodarskiego podwórza wobec nieba 
wynika z zakorzenionych w tradycji dzia-
łów ziemi i w tym sensie jest czysto przy-
padkowe. Jeśli więc przypadek sprawił, że 
u kogoś nad stodołą widać w majestacie 
Wielką Niedźwiedzicę, zaś Gwiazdę Po-
larną w Małym Wozie prawie dokładnie 
nad prawym szczytem budynku, gdzie 
znajduje się róg podwórza, to bieg słońca 
nad tym podwórzem wyznaczają przekąt-
ne. Asymetryczność równa 45 stopniom to 
niemal jak symetryczność i do pełnego 
ładu brakowałoby tylko, by plac miał zarys 
kwadratu. Ale właśnie tak nie jest, gdyż 
jak większość jest prostokątny, i nic w tym 
złego, bo wszelki ład jest złudny. 
 Niemniej z uwagi na to, że nad 
podwórzem mamy niebo, ono zaś stwarza 
pozór ładu, my też jakiś ład w swoim obej-
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ściu staramy się zaprowadzić. Skrajną 
postacią uporządkowania byłby pusty 
utwardzony plac otoczony budynkami, w 
których trzyma się wszystkie niezbędne w 
gospodarstwie rzeczy, narzędzia i maszy-
ny. Odpowiednikiem takiego placu w prze-
stworzu byłaby pusta międzygalaktyczna 
przestrzeń, ciemna nocą, gdyż pozbawiona 
świecących swoim lub odbitym światłem 
ciał niebieskich. Taki model podwórza 
należałoby też nazwać prostym przeci-
wieństwem dawnego gumna, które było 
chaosem rzeczy, roślin i zwierząt, istnym 
„rojowiskiem gwiazd”. Tu bielał kamień, 
tam sterczały wbite w ziemię widły, gdzie 
indziej świnia taplała się w kałuży, zaś 
bliżej kępy pokrzyw i łopianów kogut 
deptał kurę. W ten sposób gumno powta-
rzało w mikroskali pojedynczego gospo-
darstwa bogactwo i złożoność ziemskiego 
świata. Ascetyczne do skrajności, bo puste 
podwórze każe myśleć o pustce kosmosu, 
a jak bardzo jest on pusty, niech świadczy 
fakt, że materia stanowi jedynie znikomy 
ułamek czasoprzestrzeni, coś niczym 
ziarnko piasku w przestrzeni przeciętnego 
wiejskiego podwórza. 

Chodząc w jarzmie życia spoglą-
damy na niebo niczym na namalowane 
chmurami lub gwiazdami sklepienie. Bez-
refleksyjność spoglądania w niebo równa 
się bezrefleksyjności oddychania. Kultura 
na różne sposoby oswajała grozę nieba, a 
kultura masowa zredukowała je do funkcji 
dostarczania przyjemności (ładna pogoda) 
bądź przykrości (opady). Niemniej czasem 
wyjście na podwórze i uniesienie wzroku 
dostarcza niezatartych przeżyć. Ale czy to 
będzie zdumienie, czy zachwyt, czy 
wreszcie poczucie zagubienia, zawsze 
najsilniejszym doznaniem pozostanie lęk. 
Gdy nabiera on intensywności przerażenia, 
spuszczamy wzrok, nie mogąc dłużej pa-

trzeć w gwiezdną wirówkę otchłani, którą 
dawni Grecy nazwali Kosmosem. Kosmos 
bowiem unieważnia nasze istnienie, a 
naszą codzienną krzątaninę czyni bezsen-
sowną. Kto w ten specyficzny sposób na 
co dzień patrzałby w niebo, po prostu nie 
mógłby odnaleźć się w życiu. Dlatego 
teolodzy i filozofowie wspierali przerażo-
nego swą znikomością i nieważnością 
człowieka mitem poczęcia z woli Boga i 
godnością ufundowaną na zaszczepionym 
w sercu i umyśle prawie moralnym. 
 Widzimy zatem, że korzystając z 
podwórza świadomie lub nieświadomie 
kontaktujemy się z niebem, a tym samym 
stajemy wobec ostatecznych problemów. 
Podwórze jednak to również przedłużenie 
przestrzeni domowej. Tutaj wydobywa się 
na jaw część naszej prywatności, a nawet 
intymności. W dalszych przestrzeniach, 
takich jak droga czy sklep, jesteśmy już 
oficjalni i nastawieni na kontakt społeczny, 
tutaj co najwyżej i też tylko w przypadku 
posiadania bliskiego sąsiada półoficjalni. 
Wiadomo, sąsiadowi nie wszystko chcia-
łoby się ujawnić i lepiej żeby nie słyszał 
naszej małżeńskiej kłótni lub miłosnych 
wyznań, ale wiadomo też, jak trudno jest 
zrezygnować z uznawania podwórza za 
sferę prywatną. Podwórze to wciąż nasz 
dom, tylko rozleglejszy, jakby wielki 
przedsionek domowego ogniska. Tutaj 
krzyżują się ścieżki członków rodziny. 
Tutaj wciąż trwa niezapomniana chwila, 
kiedy żona wysiadła z samochodu z nowo-
narodzonym dziecięciem na ręku. Wyrzec 
się komfortu swobodnych zachowań na 
podwórzu to tak jakby wyrzec się części 
domu. Zatem sąsiedzki takt nakazuje nie 
widzieć i nie słyszeć tego, co się dzieje na 
podwórzu sąsiada. 
 Podwórze to wreszcie zmateriali-
zowany w budynkach i rzeczach majątek. 

Finansową kondycję jakiegoś gospodarza 
oceniamy najczęściej po stanie budynków. 
Zapobiegliwy gospodarz inwestuje przede 
wszystkim w budynki i maszyny rolnicze. 
Dąży do tego, by jego podwórze stało się 
warowne, przy czym warowność znaczy tu 
tyle, co solidność i trwałość. Nie można 
też chyba wykluczyć istnienia w tym dąże-
niu pewnych wzorców z czasów, kiedy 
gospodarskie siedlisko spełniało również 
funkcje obronne. Budynki sklecone z byle 
czego, dziurawe dachy, rozsypujące się 
kominy, obwisłe wrota stodół to obraz i 
figura bezbronności wobec niszczącego 
upływu czasu, presji ekonomicznej, dykta-
tu społecznego. Takie gospodarstwo w 
dwójnasób zda się być przygniecione nie-
bem, ujawniając marność i nieważność 
ludzkiego bytowania. I odwrotnie, solidny 
obrys podwórza, symbolizowany głęboko 
zatopionymi w ziemi fundamentami, trwa-
łym zadaszeniem oraz grubymi murowa-
nymi ścianami budynków, których prędko 
nie skruszy czas, wyraża wolę przeciwsta-
wienia się kosmicznej nicości, walkę o 
godność i sens życia. 

Na Powiślu prócz nielicznych en-
klaw nowego budownictwa większość 
gospodarstw bazuje jeszcze na inwesty-
cjach z lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, a są i takie, których nie objęło tam-
to budowlane prosperity, i te popadły już w 
całkowitą ruinę. Wiele wskazuje na to, że 
ten stymulowany cenami produktów rol-
nych regres będzie się pogłębiał i w rezul-
tacie nad wzrastającą liczbą gospodarskich 
podwórzy będzie coraz więcej budzącego 
grozę nieba, a wokół placów coraz mniej 
bogactwa. 

 
  Janusz Węgiełek  

– Las Dębowy

 
 

Z historii jednej rodziny 
 
Tam dokąd nie sięga pamięć ro-

dzinna i brakuje dokumentów, w których 
można znaleźć nazwisko przodka, trzeba 
sięgnąć do opracowań ogólniejszych, opi-
sujących samo miejsce, tłumaczących 
etymologię nazwiska, charakter pracy, 
stosunki prawne i społeczne. Ale także 
uważne czytanie skrótowych parafialnych 
zapisów może bardzo wzbogacić wiedzę o 
historii rodziny – tak jak w poniższym 
tekście opisującym 200 lat historii jednej z 
rodzin Włodarczyków z Zastowa Karczmi-
skiego, od połowy wieku XVIII do II woj-
ny światowej. 

Zastów (Karczmiski) był do po-
czątku XX w. najludniejszą wioską nasze-
go regionu. Wioska jako jedyna na Powi-
ślu była własnością królewską, należała do 
starostwa kazimierskiego i zawsze była w 
parafii Wilków. Do końca XVII w. nazy-
wała się Zaszczytowem, a od połowy XIX 
w. – Zastowem Karczmiskim z racji ów-
czesnej przynależności Zastowa do mająt-
ku karczmiskiego (młodszy Zastów Pola-
nowski był częścią majątku Polanówka). 
Zaszczytów został założony w XII w., był 
u swych początków wsią służebnych ryce-
rzy, czyli „zaszczytców” („szczyt” ozna-

czał tarczę), zapewne rodu Awdańców. 
Potem mieszkańcy żyli z Wisły, obsługi-
wali przeprawy kazimierskie starostwa, a 
za czasów Czartoryskich – Puław i zajmo-
wali się flisem. 

W dokumentach Zastów pojawia 
się po raz pierwszy w roku 1400. W 1470 
było tu 20 kmieci. Rejestr pogłównego 
generalnego województwa lubelskiego w 
1626 r. notuje: „Zasczytow, regalis. Jego-
mość pan kaźmierski oddał pobór trojaki 
ze wsi Zaszczytowa do starostwa kaźmier-
skiego należącej: od 12 zagród na ćwier-
ciach po groszy 7 ½ - florenów 9”. W 1676 
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r. zanotowano w wiosce 146 poddanych. 
W 1787 r. w Zastowie mieszkało 534 kato-
lików i 8 Żydów (wioska liczyła wówczas 
prawie tyle co 1/3 mieszkańców Opola 
Lubelskiego). W 1827 r. były w Zastowie 
124 domy i 665 mieszkańców (a w Zasto-
wie Polanowskim było w tym czasie zale-
dwie 10 domów i 50 mieszkańców). W 
1846 odnotowano w Zastowie 111 domów 
i 850 katolików. Upadek transportu wiśla-
nego sprawił, że w 1929 r. Zastów liczył 
już tylko 672 mieszkańców, a np. wieś 
Dobre – 762, natomiast Rogów – aż 896. 
W 1995 r. Zastów miał zaledwie 280 
mieszkańców i przewyższały go Rogów, 
Dobre i Zagłoba. 

Czy powszechne odczucie odręb-
ności mieszkańców Zastowa brało się z 
racji ich rycerskich korzeni i przynależno-
ści do dóbr królewskich? W królewszczy-
znach wiele praw i przywilejów szlachec-
kich zwiększających obciążenia włościan 
nie była stosowana i warunki ich pracy 
były zdecydowanie lepsze niż w dobrach 
prywatnych. Poza tym Zastów był znacz-
nie oddalony od centrum dóbr, jakim dla 
wioski były Karczmiska. A może powo-
dem była flisacka profesja? Jak pisze spe-
cjalista: „Rezultatem specyficznego trybu 
życia, bardzo odmiennego od przeciętnego, 
była silna samowiedza grup flisackich, 
poczucie odrębności i duma zawodowa, 
wyrażające się często w manifestacyjnych 
objawach lekceważenia „szczurów lądo-
wych”, a nawet pogardy wobec ludzi cięż-
kiej pracy i niskiego statusu społecznego 
na lądzie – zwłaszcza chłopów pańszczyź-
nianych pracujących na roli, pomimo że 
większość flisaków wywodziła się ze wsi. 
Flis był traktowany jako nobilitująca pro-
fesja, praca kwalifikowana, lżejsza od 
innych zawodów, […]” (zob. „Powiśle 
Lubelskie” nr 1, 2009 r., s. 6-7) 

Z analizy ksiąg parafialnych, me-
tod jakie ofiarowuje nam demografia histo-
ryczna i opracowań językoznawców doty-
czących kształtowania się nazwisk, może-
my stwierdzić, że wszyscy Włodarczyko-
wie z Powiśla lubelskiego pochodzą z 
dzisiejszego Zastowa Karczmiskiego, a 
samo nazwisko Włodarczyk pojawiło się w 
Zaszczytowie (Zastowie) na początku 
XVII w. i oznaczało syna włodarza. Wło-
darz to zwolniony od powinności służeb-
nych i podatków zarządca prac polowych 
wyznaczany najczęściej z miejscowych 
włościan przez właściciela, czyli w tym 
wypadku urzędnika starosty. „Włodarz”, 
ojciec pierwszych na Powiślu „Włodar-
czyków”, musiał więc pełnić swoją funkcję 
w momencie budowy parafialnego kościo-
ła w Wilkowie (w 1625 r., fundatorem był 
właściciel Wilkowa Wojciech Głuski, a 

proboszczem – Jan ze Staszowa) i naj-
większego rozkwitu spławu wiślanego, i 
musiał mocno zapisać się w pamięci 
mieszkańców, skoro od pełnionej funkcji 
nadzorcy prac ukuto na stałe nazwisko 
jego dzieci. Bo nazwiska włościan Powi-
ślan ulegały zmianom jeszcze nawet na 
początku XIX w.  

Najstarsze księgi parafialne Wil-
kowa notują, iż pod sam koniec XVIII w. 
było w Zastowie (i nigdzie indziej na Po-
wiślu) 9 rodzin Włodarczyków bliżej lub 
dalej ze sobą spokrewnionych. Wszyscy 
byli praprawnukami lub prapraprawnuka-
mi pierwszego noszącego to nazwisko 
Włodarczyka z początku XVII w. W domu 
pod numerem („któren – jak mówiło za-
rządzenie austriackich okupantów – przez 
Woyskowey Konskrypcyi i Oficyalistę na 
Domie iest przybity”) 3-cim mieszkał 
Mateusz, w 18-tym – Mikołaj, 64-tym – 
Wojciech, 89-tym – Jan, 90-tym – Kazi-
mierz, 98-ym – Józef, 113-tym – Woj-
ciech, 115-tym – kolejny Wojciech i pod 
118-tym – Florian. Ale w połowie XIX  w. 
w Zastowie Karczmiskim były już tylko 4 
rodziny Włodarczyków i to o bardzo odle-
głym pokrewieństwie.  

Jedną z tych 9 rodzin Włodarczy-
ków z końca XVIII w. była rodzina Józefa, 
zamieszkałego w domu nr 98. Józef zmarł 
w 1826 r.– jak zapisano w księdze para-
fialnej – w wieku 90 lat. Ponieważ w XIX 
w. nie popełniano już zasadniczych błędów 
w zapisach metrykalnych, to informacja ta 
wydaje się zastanawiająca, ponieważ ślub 
Józefa „kawalera” – i to wiemy na pewno 
– odbył  się w 1780 r. Stający przed ołta-
rzem kawaler miał wówczas zwyczajowo 
21 lat, panna natomiast 19. Ożenek 44-
letniego Józefa (takie przypadki na Powi-
ślu zdarzały się często, ale byli to wdowcy) 
był więc wyjątkowy. W nieodległym domu 
pod numerem 89 mieszkał Jan Włodarczyk 
(w 1757 r. wziął ślub z panną Konstancją 
Dąbrowczanką, a po jej  śmierci ożenił się 
w 1779 r. powtórnie z panną Agnieszką 
Pakoszówną) zmarły w 1808 r. w wieku 92 
lat. Z innych informacji wynika, że musiał 
to być starszy brat naszego Józefa, co 
wskazywałoby, że Józef rzeczywiście 
urodził się w 1736 r. Inne późniejsze wpisy 
w księgach parafialnych, dopuszcza też i 
taką możliwość, że Józef urodził się ok. 
1759 r., a jego brat Jan ok. 1736 r. 

Małżonką Józefa została ur. w Za-
stowie w 1762 r. Maryanna Dyczonka, 
córka Jana Deki i Jadwigi Lasocianki, a 
wnuczka Stanisława Deki. W 3 ćw. XVIII 
w. dotychczasowe brzmienie nazwiska 
Deka zamieniono na Dyka. Świadkami na 
ślubie Józefa i Maryanny byli Jan Włodar-
czyk i Antoni Boruch z Zastowa, ślubu 

udzielił ksiądz Wojciech Hebdzinek. Tra-
dycyjnie świadkiem na ślubie był stryj 
pana młodego. Stryj Jan to popularna po-
stać na Powiślu – był jednym z najczęściej 
zapraszanych na świadka ślubów, nie tylko 
różnych Włodarczyków z Zastowa, ale 
także innych rodzin z Zastowa i Dobrego. 
Był także świadkiem na obu ożenkach 
Jana, brata Józefa. Zastanawia jeszcze 
jedno. Mimo iż Józef i Marianna zawarli 
ślub w 1780 r. to Księga chrztów parafii 
Wilków z zachowanymi zapisami z lat 
1742-1749 i 1763-1785, nie odnotowuje 
żadnego dziecka młodej pary. Józef poja-
wia się w częściowo zachowanych księ-
gach parafialnych powtórnie (i tylko ten 
jeden raz) dopiero w 1791 r. jako świadek 
(razem z Wojciechem Boruchem) na ślubie 
bratanka, Kazimierza Włodarczyka (z 
zapisu wynika, że Kazimierz mieszkał 
wówczas w Wilkowie), kawalera, który 
ożenił się Maryanną Sierpieńska, panną, 
Żydówką z Wilkowa, ochrzczoną w sierp-
niu (stąd nazwisko) roku poprzedniego, 
nazywaną też Przechrzcianką. W dziesięć 
lat później Kazimierz mieszkał już w Za-
stowie pod numerem 90. Sąsiedztwo do-
mu, a także  fakt, że Józef był świadkiem 
na jego ślubie, potwierdza, że Kazimierz 
był synem Jana. W księgach parafialnych 
pod tym samym 90-tym numerem domu 
odnotowano w 1801 r. śmierć córki Józe-
fa? Czy to oznacza, że wówczas również 
nie było Józefa (a zapewne także i jego 
żony) w Zastowie? 

Gdzie przebywał Józef (i jego żo-
na?) przez 10 lat po ślubie, w końcu męż-
czyzna w sile wieku? Czy był w wojsku, 
pracował (pracowali) w pałacu w Puła-
wach (Czartoryscy byli wówczas właści-
cielami Zastowa), był w dalekiej podróży? 
Józef i Marianna mieli co najmniej czworo 
dzieci, ale wszystkie rodziły się późno: 
Wojciecha (1794-1797), Teklę (1798-
1801), Maryannę (ur. 1801, w 1820 r. 
poślubiła Antoniego Woytowicza z Zasto-
wa) i Antoniego (1804-1854). Lata, w 
których Józef pojawia się w niepełnych 
księgach parafialnych Wilkowa to okres 
walk 1793 r., napadu wojsk rosyjskich pod 
wodzą Suworowa na Puławy w 1794 r., 
wreszcie austriacka okupacja 1795-1809. 
W 1801 r. władze austriackie odnotowały 
w Zastowie 130 budynków i zaklasyfiko-
wały jako zdatnych do służby w armii 59 
mężczyzn i zaledwie 6 koni. W porówna-
niu z innymi wioskami zaskakuje bardzo 
małą ilość zwierząt w stosunku do ilości 
domów. To wyraźny znak, że Zastowiacy 
żyli już nie z roli, ale z pracy na Wiśle i 
zapewne z sadów, które upowszechnione 
zostały w Zastowie dzięki (jak twierdzi 
Oskar Kolberg) flisackimi kontaktom z 
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Prusami oraz (jak twierdzi Edmund Jan-
kowski) zachętom Izabeli Czartoryskiej. 
Kolberg pisał: „W okolicach Kazimierza 
Dolnego jest wieś Zastów, a jak jest wiel-
ka, tak w sady i doskonałe owoce bardzo 
bogata i przeto szczególniejszą zwraca na 
siebie uwagę pod jesień gdy dojrzeją owo-
ce. Lud wiejski z tych okolic w czasie 
żeglugi wiślanej, zwiedzając dalekie Pruss 
okolice, widział i korzystał z przykładu 
sąsiadów i zaprowadził równie u siebie ten 
sam co u nich porządek, a dziś te same co 
oni odbiera korzyści” (Dzieła wszystkie. 
Lubelskie, cz. I, 1883, s. 66-67). 

Wiele o charakterze ówczesnej 
pracy i życiu mieszkańców Zastowa, ich 
niezwykłej ruchliwości i znaczeniu we wsi 
demokratycznej instytucji „gromady”, 
mówi dokument parafialny podpisany 7 
lutego 1795 r. przez wilkowskiego pro-
boszcza Jana Pawłowskiego w sprawie 
uznania śmierci podczas wypadków 1794 
r. w Puławach, zaginionego Izydora Lasoty 
z Zastowa. Dokument był niezbędny wdo-
wie Katarzynie, do jej kolejnego zamęścia. 
Jednym z dwóch zeznających świadków 
tego wojennego epizodu był kuzyn Józefa, 
Mikołaj Włodarczyk, lat 39, zamieszkały 
w Zastowie pod nr 18, który „1. Zeznał że 
choć [Izydor] wdowę Katarzynę za żonę 
wziął, przecież ją prawdziwie kochał, bo 
nigdy grosza nie stracił, który miał z za-
robku ale iey oddawał co […] widział sam. 
2. Zeznał, że Izydor przez gwałt od gro-
mady [co należy rozumieć jako „wyzna-
czenie” Izydora przez mieszkańców Za-
stowa] do woyska z piką wypędzony [cho-
dzi tu zapewne o realizację nakazu Czarto-
ryskich oddelegowania przez wioskę męż-
czyzn uzbrojonych w piki do obrony Pu-
ław przed Rosjanami] był [co] widział 
sam. 3. Zeznał, że Izydora widział w obo-
zie za Wisłą pod Górą [Puławską] i słyszał, 
że się o żonę i dzieci turbował. 4. Zeznał 
Mikołay, że Izydor był wypędzony od 
żołnierzy Polskich z Góry za Wisłę do 
Poław po statki [co] widział sam. 5. Ze-
znał, że Izydor przed kozakami którzy 
przyjechali do Poław, od Wisły uciekł do 
ogrodka w Poławach [co] słyszał od fli-
sow. 6. Zeznał, że z ogrodka, gdy kozaki 
[latać] po Poławach poczęli, powrócił do 
Wisły [co] widział sam. 7. Zeznał, że Izy-
dor powróciwszy do Wisły z ogroda puścił 
się na mostku na Wisłę za statkami, z któ-
rego gdy padł rękę pokazywał, a kozaki 
strzelali do statków [co] widział sam będąc 
na drugiej stronie Wisły. 8. Zeznał […] 
jako uważał, że nie kto inszy tylko Izydor 
pewnie utonął [ponieważ] ze 50 ludzi wy-
słanych było po statki, a 49 tylko powróci-
ło.” Drugi świadek Bartłomiej Tadra, także 
z Zastowa, lat 25, podobnie „1. Zeznał, że 

Izydor żonę swoię kochał, pieniędzy zaro-
bionych bydź to na flisie, bydź w doma, 
marnie nie trawił, ale iey oddawał, [co] 
widział sam. 2. Zeznał, że przez gwałt 
słaby od gromady z piką do żołnierzy 
wypędzony był [co] widział sam. 3. Ze-
znał, że Izydora widział w obozie za Wisłą 
pod wsią Górą i sam słyszał że się o żonę i 
dzieci turbował. 4. Zeznał, że Izydor był 
wypędzony od Polskich żołnierzy z Góry 
do Poław po statki [co] widział sam. 5. 
Zeznał, że Izydor przed kozakami, którzy 
przyjechali do Poław, od Wisły uciekł do 
ogrodka [co] widział sam, bo był w ten 
czas. 6. Zeznał, że z ogroda, gdy latać 
zaczęli po Poławach kozaki, pewnie boiąc 
się ich, powrócił do Wisły [co] widział 
sam będąc na statkach. 7. Zeznał, że Izydor 
powróciwszy do Wisły z ogroda od lądu 
puścił się na Wisłę na mostku za statkami, 
z którego gdy spadł rękę pokazywał a 
kozaki strzelali do statków [co] widział 
sam będąc na statkach. 8. Zeznał [jako] 
[…] uważał, że nie kto inszy tylko Izydor 
utonął pewnie, powtore ze 50 ludzi wysła-
nych byli po statki, 49 tylko powróciło, 
innych zaś ludzi nie było w Poławach bo 
wszyscy pouciekali.” 

 

 
Mapa Zastowa Karczmiskiego z lat 30-tych 

XIX w. 
 

Rodzicami chrzestnymi wspo-
mnianego ostatniego dziecka Józefa, An-
toniego (1804-1854), byli: Maryanna 
Szimczikowa z Wilkowa i wieloletni za-
służony proboszcz wilkowski Jan Pawłow-
ski. Przypadki trzymania dziecka do chrztu 
przez proboszcza i to szlachcica, były 
niezwykle rzadkie, były rodzajem wyróż-
nienia i potwierdzają, iż Józef był na Powi-
ślu postacią nietypową. Noworodek 
otrzymał imię z okazji odbywających się 
właśnie w klasztorze kazimierskim uroczy-
stości ku czci świętego. Ksiądz Pawłowski 
w 1783 roku współfinansował remont 
klasztoru. 

W 1827 r. Antoni wziął ślub z 
Maryanną Lasotą (1808-1856). Po kata-
strofalnej letniej powodzi 1833 r. zbudo-
wał w Zastowie nową chałupę, na usypa-
nym wzniesieniu między późniejszym 
wałem letnim a zimowym. Budynek spło-

nął w 1927 r. Według Tabel prestacyjnych 
z 1846 r. Antoni Włudarczyk (w XIX w. 
często tak właśnie wymawiano i zapisy-
wano literę „ł”), „gospodarz” zamieszkały 
pod numerem 102 w Zastowie, posiadał 
pola ornego 1 morgę i 137 prętów, wysie-
wał 24 garnce „jarzyny”, miał tylko dom 
mieszkalny (i żadnych własnych budyn-
ków gospodarskich) ubezpieczony od 
ognia na sumę 45 rubli srebrnych. Latem, a 
więc w okresie mniejszej częstotliwości 
spławu wiślanego, za dzierżawioną z ma-
jątku karczmiskiego ziemię, odpracowywał 
20 dniówek roboczych, żadnych innych 
powinności nie miał. Kościołowi płacił 
rocznie 14,5 kopiejki, podymnego płacił 
rocznie 2 srebrne ruble i 3 kopiejki, „kon-
tyngensu liwerunkowego” – 30 kopiejek, 
szarawarku drogowego – 60 kopiejek, na 
składkę na żywność dla rekrutów – 5 ko-
piejek i na składkę na transport włóczny – 
6,5 kopiejki. Odrabiał 2 dni szarwarku 
drogowego pieszego, opłacał 27 kopiejek 
składki ogniowej od budowli rocznie dla 
Dyrekcji Ubezpieczeń.  

Z analizy niewielkiego majątku 
Antoniego (tylko 0,81 ha) wynika, że mu-
siał żyć z Wisły i sadów, i zarabiać głów-
nie flisem, co było wówczas bardzo do-
chodowym zajęciem. Właściciel Szczekar-
kowa Kazimierz Wydrychiewicz w piśmie 
z 1845 r. do rządu gubernialnego apelują-
cym o sypanie wałów pisał: „Każdy wło-
ścianin [Zastowa Karczmiskiego] ma sad 
owocowy, z których średnio biorąc rocznie 
zł 40 do 400 pobierają tak, że z wyracho-
wania ogólnego w przecięciu wziąwszy po 
rs 11 każdego włościanina wypadnie rocz-
nie i to w latach średniourodzajnych […].” 
Podobna była, z tego samego roku, opinia 
Karola Łabęckiego właściciela Polanówki i 
sąsiedniego Zastowa Polanowskiego na 
temat flisu: „Doświadczenie bowiem uczy, 
że wszyscy gospodarze gront opuszczający 
dla wodnego zarobku w nędzy umierają, 
zostawiając dzieciom lub następcy – gront 
nie doprawiony, nie dosiany i rozwalające 
się budowle – niektóre tylko wsie, jak 
Zastów w części dóbr tutejszych należący, 
i inne podobne, gdzie włościanie małe 
posiadają grunta, wyjąłbym spod tego 
prawidła […]. Obecnie zaś dochód z sa-
dów owocowych – przychowanego drobiu 
i inwentarzy niemało wspiera gospodar-
stwa rolne, wreszcie usypanie wałów za-
bezpieczyłoby grunta włościan nadwiślań-
skich od wylewu.” Tekst Łabęckiego mó-
wił jeszcze o czymś innym – o powszech-
nym uchylaniu się włościan nadwiślań-
skich od uprawy gruntów dworskich. Do-
kładny, zachowany w archiwum sądu w 
Puławach, opis Zastowa Karczmiskiego po 
skonfiskowaniu dóbr Czartoryskich przez  
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Mapa Zastowa Karczmiskiego z początku XX w. 

 
carat, a przed wydzierżawieniem majątku 
karczmiskiego Ignacemu Wesslowi w 
1835 r., pozostawił urzędnik Stanisław 
Osipowicz. 

Antoni i Maryanna mieli sześcio-
ro dzieci: Stanisława (1831-1890, żonatego 
z Agnieszką Kuś), Maryannę (1834-1864), 
Jana (1836-1902), Rozalię (ur. 1839); 
Katarzynę (ur. 1843) i Teresę (1846-1852). 
Dwie dekady poprzedzające powstanie 
styczniowe to na Powiślu radykalizacja 
nastrojów. Nic więc dziwnego, że naj-
młodszy syn Antoniego Jan (1836-1902) 
spędzał większość czasu na spływie do 
Gdańska nie pracując w majątku karczmi-
skim. Tak mówią zgodnie wszystkie prze-
kazy rodzinne. W 1857 r. wziął ślub z Ewą 
Floryanek (1838-1907) co prawda pocho-
dzącą z Zastowa, ale w pamięci rodzinnej 
mieszkającej w Kazimierzu Dolnym. Ślu-
bu w kościele wilkowskim udzielił ksiądz 
Józef Błażowski, późniejszy powstaniec 
styczniowy. Od tego czasu Jan zajmował 
się handlem owocami, powiększając swoje 
pole i sad do 1,5 ha. Opisywane przez 
Edmunda Jankowskiego niezwykle docho-
dowe zastowskie ogrody Turskiego i Dyki 
(zob. „Powiśle Lubelskie” nr 3, 2006 r.) 
sąsiadowały właśnie z podobnymi sadami 
Jana. Jan uczył swoje dzieci na tajnych 
kompletach  prowadzonych przez studen-
tów we wsiach Powiśla. Opis takiej nauki, 

prawdopodobnie właśnie z Zastowa, 
umieszcza Jankowski w swoich Wspo-
mnieniach ogrodnika: „Pamiętam, żeśmy z 
panem J. Kleniewskim gdzieś, we wsi 
powiślańskiej, weszli do chaty włościani-
na, a nie widząc w  izbie gospodarza, we-
szliśmy z nagła do podłużnego alkierza za 
nią położonego. Zerwał się wtedy z miej-
sca blady jakiś surdutowicz, siedzący przy 
stole ze sporą gromadką dzieci, które na-
uczał, rozumie się, tajemnie i po polsku.” 
Jan i Ewa mieli sześcioro dzieci: Michała 
(1859-1881), Maryannę (1861-1880); 
Bronisławę (ur. 1863), Franciszka (1866-
1948), Karola (1869-1902, ożenionego z 
Katarzyną Madejówną z Dobrego) i Mał-
gorzatę (1872-1876). W 1896 r. Jan i Ewa 
przekazali swój majątek synowi Francisz-
kowi. 

Rodzicami chrzestnymi Fran-
ciszka (1866 Zastów -1948 Wilków) byli: 
Stanisław Włodarczyk (stryj) i Apolonia 
Mitowna, a świadkiem wspomniany przez 
Jankowskiego Antoni Dyka. W 1886 r. 
Franciszek wziął w kościele wilkowskim 
ślub z Małgorzatą Bielecką z Dobrego 
(1868-1922), córką Mateusza i Katarzyny 
Dzierżak. Przez 4 lata służył w armii car-
skiej na dalekim wschodzie Rosji, z trzy-
miesięcznego urlopu 2 miesiące zajmowała 
mu sama podróż w jedną i drugą stronę 
(por.: Krzysztof Latawiec, Pobór rekruta z 

Królestwa Polskiego do Samodzielnego 
Korpusu Straży Granicznej Imperium 
Rosyjskiego na przełomie XIX i XX w., 
„Wrocławskie Studia Wschodnie” t. 10, 
Wrocław 2006, s. 9-28).  

 
Franciszek Włodarczyk, sołtys Zastowa 

Karczmiskiego w latach 1908-1915, fot. z 
końca lat 30. XX w. 
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Rodzinę utrzymywał z handlu 
owocami (przewożąc je galarami do War-
szawy, albo wozami konnymi do Lublina) 
i „suszem”. Franciszek i Małgorzata mieli 
siedmioro dzieci: Jana (1887-1888), Alek-
sandra (1889-1945, ojcem chrzestnym był 
Tomasz Rożek, ławnik sądu w Polanówce, 
a imię dostał zapewne na cześć cara Alek-
sandra), Agnieszkę (1892-1900), Francisz-
ka Ksawerego (1894-1953), Katarzynę 
(1897-1977, wyszła za mąż za Jana Tupaja 
z Rybaków, mieli sześcioro dzieci, ich syn 
Edward, członek WiN, brał udział w walce 
zbrojnej przeciwko komunistom – zob. 
„Powiśle Lubelskie” nr 4, 2003 r.), Ma-
riannę (1903-1904), Wiktoryę (1905-1918) 
i Władysława (1908-1991). Z racji biegłej 
znajomości polskiego i rosyjskiego (także 
w piśmie) był od 1908 do lipca 1915 r., a 
więc w okresie niezwykle ożywionej dzia-
łalności politycznej w Królestwie i także 
na Powiślu, sołtysem największej powi-
ślańskiej wsi – Zastowa Karczmiskiego. 
Najstarszych synów wysłał do Stanów 
Zjednoczonych, najmłodszemu mimo jego 
próśb, nie pozwolił już tam wyjechać. Po 
śmierci żony w 1922 r., pod koniec życia 
prawie ociemniałej, w roku następnym 
dokonał podziału majątku między dzieci 
(zob. poniżej „Dokument sprzed wieku”). 
Po spaleniu chałupy w Zastowie w 1927 r. 
przez miejscowego pomyleńca i mroźnej 
zimie niszczącej sady w 1929 r., zamiesz-
kał w Wilkowie u syna Franciszka Ksawe-
rego. W ten sposób równo 80 lat temu 
Włodarczykowie tej gałęzi rodziny opuści-
li Zastów na zawsze. Niemały kapitał kilku 
tysięcy złotych, razem z synem Francisz-
kiem zainwestowali wiosną 1939 r. w 
dzierżawę sadów pod Grójcem, wybuch 
wojny spowodował, że stracili pieniądze. 
Franciszek należał do III zakonu francisz-
kańskiego. Jego żarliwą wiarę, stały udział 
w nabożeństwach i bliskie kontakty z księ-
dzem Józefem Mazurkiem, pamiętają do 
dziś najstarsi mieszkańcy Powiśla. 

Aleksander (1889 Zastów – 1945 
Dobre) ożenił się w 1909 r. w Wilkowie z 
Maryanną Pietras z Dobrego, gdzie młodzi 
zamieszkali. W latach 1914-23 i 1927-32 
pracował w USA. Podczas I wojny świa-
towej wstąpił do armii amerykańskiej. W 
bitwie pod  Verdun 1916 r. został zatruty 
gazem, za co dostał od rządu amerykań-
skiego wysokie odszkodowanie. W 1918 r. 
ojciec Franciszek wybudował Aleksan-
drowi obszerny dom do dziś stojący we 
wsi Dobre. W dwudziestoleciu międzywo-
jennym budynek był wynajmowany na 
szkołę. Aleksander i Maryanna mieli sze-
ścioro dzieci. Aleksander należał do AK. 
Właśnie przynależność do zbrojnego pod-
ziemia i wzbudzający zawiść majątek, 

doprowadziły do jego zamordowania przez 
UB 11 czerwca 1945 r. (zob. „Powiśle 
lubelskie” nr 4, 2003 r.). Aleksander i 
Marianna mieli sześcioro dzieci. 

 

 
Aleksander Włodarczyk w mundurze armii 

USA, fot. z 1916 r. 
 

 
Uczniowie Szkoły Powszechnej w Zastowie 
Karczmiskim, fot. z 1921 r. Stoją od lewej: 
NN, NN, Złotucha, Władysław Włodarczyk 
– brat Franciszka Ksawerego, Józef Laso-
ta, siedzą od lewej: Lucyna Wojtalik, na-
uczycielka Maria Rusinowiczówna – póź-
niejsza żona Franciszka Ksawerego Wło-

darczyka, Julia Turska, NN 

Franciszek Ksawery (1894 Za-
stów – 1953 Wilków) od 1914 r. był w 
USA. Tam zastała go wojna. Jako ochotnik 
wstąpił do tworzonego przez gen. Hallera 
we Francji 6 Pułku Piechoty im. Zawiszy 
Czarnego, 26 maja 1919 r. przemianowa-
nego na 21 Pułk Strzelców Polskich.  
 

 
Franciszek Ksawery Włodarczyk w mundu-
rze 21 Pułku Strzelców Polskich armii gen. 

Hallera, fot. z 1919 r. 
 

W połowie czerwca 1919 pułk 
przybył do Polski. We wrześniu 1919 pułk 
został przemianowany na 145 Pułk Piecho-
ty Strzelców Kresowych. W pułku tym 
Franciszek Ksawery przeszedł szlak bojo-
wy w wojnie polsko-bolszewickiej. Do 
rezerwy odszedł wiosną 1922 r. i w tym 
samym roku wziął w Wilkowie ślub z 
Marią Rusinowicz (ur. 1902, córka Włady-
sława i Franciszki), nauczycielką i za-
mieszkał w Wilkowie. Siostra Marii Rusi-
nowiczówny Bronisława miała sklep bła-
watny w Wilkowie w domu naprzeciwko 
kościoła. Brat, Edward Rusinowicz, malarz 
amator, ożeniony z Heleną Kotowską był 
absolwentem Wydziału Matematyki Uni-
wersytetu Lwowskiego. W randze kapitana 
wojska polskiego był przed II wojną był 
synoptykiem na lotnisku wojskowym w 
Krakowie, a w czasie okupacji był w AK. 
Był też pierwszym kierownikiem Bibliote-
ki Gromadzkiej w Wilkowie (zob. „Powi-
śle Lubelskie” nr 6, 2007 r.). W 1923 r. 
Franciszek Ksawery otrzymał od ojca cały 
majątek (wówczas oceniany na 6 milionów 
marek), z obowiązkiem dożywocia dla 
Franciszka seniora i z obowiązkiem spła-
cenia rodzeństwa. Franciszek Ksawery był 
właścicielem największej w Wilkowie 
zarejestrowanej w sądzie firmy handlującej  
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Władysław Włodarczyk z żoną Stanisławą 

z Gajewskich, Warszawa 1937 
 

nierogacizną. „Podkuwane” smołą i pia-
skiem gęsi kilkutysięcznymi partiami pę-
dzono ze specjalnym taborem załadowa-
nym ziarnem przez 2-3 tygodnie do Prus 
Wschodnich, świnie wysyłano pociągami 
ze stacji w Puławach na Śląsk, do Mysło-

wic, Sosnowca i Katowic. Franciszek 
Ksawery i Maria mieli czworo dzieci. 

Władysław (1908 Zastów - 1991 
Warszawa) kawalerzysta, elew szkoły 
podoficerskiej 2-go Pułku Strzelców Kon-
nych w Hrubieszowie, został skierowany 
do 5 Samodzielnego Szwadronu Korpusu 
Ochrony Pogranicza, do którego powoły-
wała „dwójka” czyli służby kontrwywiadu, 
a o przyjęciu decydowały m.in. antykomu-
nistyczne poglądy. Odbywał też służbę w 
27 pułku ułanów w Nieświeżu. W 1937 
ożenił się w Warszawie ze Stanisławą 
Gajewską (1904-2002) córką Jana i Felik-
sy z Gruszczyńskich (o związkach jej ro-
dziny z Kleniewskimi i lubelskim ziemiań-
stwem zob. „Powiśle Lubelskie” nr 1, 2005 
r., a wcześniej w XVIII wieku, z dworem 
Lubomirskich w Opolu zob.: „Powiśle 
Lubelskie” nr 1, 2007 r.). W czasie okupa-
cji Władysław należał do AK, był ranny w 
Powstaniu Warszawskim. Po wojnie ze 
względu na służbę w KOP, aby uniknąć 
represji, musiał sfałszować swoje dane w 
dowodzie osobistym. Władysław i Stani-
sława mieli czworo dzieci. 

Pozostają w historii rodziny nie-
możliwe do zweryfikowania, ale po-
wszechne w rodzinie jeszcze w końcu XIX 
w. ustne przekazy mówiące, że przodko-
wie Włodarczyków byli w Zastowie „od 
zawsze”, ale też, że dawno, dawno temu 
„przybyli tu ze wschodu”. Na ile ta rodzin-
na pamięć wytrzymuje konfrontację z 

faktami? Na ile 400-letni pobyt rodziny na 
Powiślu, a zapewne był to pobyt dwa razy 
dłuższy, odcisnął się na ich wyborach i 
zachował w pamięci? Dziś prawie całe 
potomstwo zmarłego 60 lat temu Francisz-
ka Włodarczyka opuściło Powiśle i rozje-
chało się po świecie.  

 

 
Odznaka KOP Władysława Włodarczyka 
 

Wojciech Włodarczyk 

   
 
 

Dokument sprzed wieku 
 

(Poniższy dokument jest własno-
ścią Jacka Włodarczyka z Lublina, wnuka 
Franciszka Ksawerego, syna Franciszka 
Włodarczyka. Zachowano pisownię orygi-
nału) 

1923 rok. No 511. Wypis pierw-
szy. 
Dnia dwudziestego pierwszego Czerwca 
tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego 
roku, przedemną Zdzisławem Siekierzyń-
skim, Notarjuszem Wydziału Hipoteczne-
go Powiatu Puławskiego w kancelaryi 
mojej w osadzie Opolu przy ulicy Bruko-
wanej, w domu pod N27, stawili się z osób 
mi nie znani: 
1. Franciszek Włodarczyk (syn Jana), 2. 
Franciszek Włodarczyk (syn Franciszka), 
we wsi Zastowie-Karczmiskim i 3. Alek-
sander Włodarczyk, we wsi Dobrem, w 
gminie Szczekarkowie, w powiecie Puław-
skim zamieszkali, Drobni-rolnicy, obywa-
tele Polscy i w obecności z osób mi zna-

nych niewyłączalnych świadków Antonie-
go Łopackiego i Wiktora Masztalerza, 
obywateli krajowych w Opolu zamieszka-
łych, którzy poświadczyli również tożsa-
mość stawających i ich zdolność prawną, 
zeznali akt w osnowie następujący: §1. 
Przez akt sporządzony w kancelaryi byłego 
Notarjusza w Puławach Kochańskiego w 
dniu 26 czerwca 1896 roku N 528 okazany 
mi w odpisie uwierzytelnionym wydanym 
z Archiwum Hipotecznego Powiatu Pu-
ławskiego w dniu 6 marca 1923 roku N 
313 Jan i Ewa małżonkowie Włodarczyk 
darowali synowi swojemu stawającemu do 
aktu tego, Franciszkowi Włodarczykowi w 
szacunku trzystu rubli: 1.) zagrodę wło-
ściańską, położoną we wsi Zastowie-
Karczmiskim w powiecie Puławskim, 
zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod N 
siedmdziesiątym trzecim mającą rozległo-
ści dwieście czterdzieści prętów (44 arów 
78,9760 metrów kwadratowych gruntu 

zasobniczego oprócz użytków wydzielo-
nych do niej przy zamianie służebności, 2.) 
zagrodę włościańską, położoną w rzeczo-
nej wsi Zastowie-Karczmiskim, zapisaną 
w tabeli likwidacyjnej pod N dwudziestym 
trzecim, mającą rozległości sto pięćdziesiąt 
sześć prętów (29 arów 11,3344 metrów 
kwadratowych gruntu i 3.) niepodzielną 
połowę zagrody włościańskiej położonej w 
pomienionej wsi Zastowie-Karczmiskim, 
zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod N 
dwudziestym drugim mającą przyległości 
jedną morgę sto dwadzieścia prętów (76 
arów 88,72 metrów kwadratowych) gruntu 
zasadniczego, oprócz użytków wydzielo-
nych do niej przy zamianie służebności. 
Franciszek Włodarczyk wyjaśnił, że za-
strzeżone przez powołany wyżej akt do-
żywocie na rzecz Jana i Ewy małżonków 
Włodarczyk wygasło wzkutek śmierci 
dożywotników, że włożone na niego spłaty 
uiścił, że [na] wymienionych wyżej nieru-
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chomości nie ciążą obecnie żadne długi, że 
córce swojej Katarzynie obecnie zamężnej 
Tupajowej wypłacił na poczet przyszłego 
jej spatku przez akt sporządzony w mojej 
kancelari w dniu 26 stycznia 1918 roku N 
47 rubli dwa tysiące i że synowi swojemu 
Aleksandrowi Włodarczykowi w 1918 
roku wystawił na jego gruncie we wsi 
Dobrem dom mieszkalny wartości tysiąca 
siedemset rubli w czasie ówczesnym. §2. 
Mocą aktu niniejszego Franciszek Włodar-
czyk wyżej wymienione nieruchomości, a 
mianowicie zagrody włościańskie zapisane 
w tabeli likwidacyjnej pod N siedemdzie-
siątym trzecim, dwudziestym trzecim i 
niepodzielna połowę zagrody włościań-
skiej zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod 
N dwudziestym drugim, ze wszystkiemi 
prawami, przynależnościami, użytkami i 
budynkami do nich przywiązanemi daro-
wuje na zupełną i wyłączną własność, dla 
zaspokojenia udziału majątkowego i ponad 
udział, bez obowiązku powrotu do masy 
spadkowej w naturze synowi swojemu 
Franciszkowi Włodarczykowi; podarowa-
nych nieruchomości praw i przynależności 
i budynków darując przelewem na obda-
rowanego prawo własności i oddaję je w 
posiadanie a mianowicie: zagrodę zapisaną 
w tabeli likwidacyjnej pod N dwudziestym 
trzecim z dniem dzisiejszym a pozostałe 
nieruchomości to jest zagrodę zapisaną w 
tabeli likwidacyjnej pod N dwudziestym 
trzecim i niepodzielną połowę zagrody 
zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod N 
dwudziestym drugim obejmie w swe po-
siadanie  z dniem śmierci jego darującego, 
ponieważ darujący zachowuje przy sobie 
prawo dożywotniego i bezpłatnego użyt-
kowania tych nieruchomości oraz ten że 
darujący zachowuje przy sobie prawo 
dożywotniego i bezpłatnego współrzędnie 
z obdarowanym użytkowania wszystkich 
darowanych mu przez akt niniejszy bu-
dynków a również budynków jakie będą w 
przyszłości wystawione na powyższych 
nieruchomościach przez obdarowanego. 
Znajdujące się obecnie na rzeczonych 

nieruchomościach budynki darujący odda-
je obdarowanemu w posiadanie z dniem 
dzisiejszym. Wszelkie podatki skarbowe i 
gminne do darowanych przez akt niniejszy 
nieruchomości przywiązane, termin płat-
ności których przypadnie po dniu dzisiej-
szym ciążą obdarowanego. Grunt zacho-
wany w dożywociu darującego obdarowa-
ny obowiązany jest swoim kosztem i stara-
niem na rzecz dożywotnika uprawiać uisz-
czać z tego gruntu wszelkie podatki oraz 
dostarczać dożywotnikowi do ostatnich dni 
jego życia opału. Darujący wkładają na 
obdarowanego Franciszka Włodarczyka 
obowiązek wypłacenia wyżej wymienio-
nym dzieciom swoim a mianowicie: córce 
Katarzynie Tupajowej pięćdziesięciu ty-
sięcy marek i synowi Aleksandrowi Wło-
darczykowi stu tysięcy marek na uzupeł-
nienie ich udziałów majątkowych w termi-
nie na ich żądanie oraz synowi jego daru-
jącego Władysławowi Włodarczykowi w 
dniu dojścia jego do pełnoletności, na 
zaspokojenie jego udziału majątkowego - 
wypłacenia jednej czwartej części wartości 
darowanego przez akt niniejszy Francisz-
kowi Włodarczykowi majątku według jego 
stanu w dniu dzisiejszym i według warto-
ści w dniu uiszczenia. §3 Franciszek Wło-
darczyk oświadczył, że tytuł darującego do 
rzeczonych nieruchomości jest mu dobrze 
znany, że niniejszą darowiznę pod wymie-
nionymi wyżej warunkami przyjmuje i że 
poza niniejszą darowizną nic więcej od 
darującego nie otrzymywał, a darujący 
zaręcza, że wyżej wymienionym obdaro-
wanym poza niniejszą darowizną i wyżej 
wymienionemi sumą i domem mieszkal-
nym nic więcej nie darowywał. Przynależ-
ność Państwową Franciszek Włodarczyk 
stwierdził okazanem mi zaświadczeniem 
wydanem przez Urząd gminy Szczekarków 
w dniu 17 Czerwca 1922 roku N1109. §4 
Aleksander Włodarczyk oświadczył, że 
wyżej wymienioną sumę sto tysięcy marek 
od Franciszka Włodarczyka  w dniu dzi-
siejszym, w kancelaryi wobec mnie No-
tarjusza i świadków otrzymał, z odbioru tej 

sumy kwituje, akt niniejszy w całej rozcią-
głości akceptuje, i zaręcza, że poza tą sumą 
i wyżej wymienionym domem nic więcej 
od darującego nie otrzymał. §5 Urzędujący 
Notarjusz uprzedził stawających o skut-
kach prawnych na przypadek podania 
niższej wartości od rzeczywistej poczem 
Franciszek Włodarczyk oświadczył, że 
wartość darowanego przez akt niniejszy 
Franciszkowi Włodarczykowi majątku 
ustala na sześć miljonów marek wobec zaś 
obowiązku dopłacenia Aleksandrowi Wło-
darczykowi 100000 marek i Katarzynie 
Tupajowej 50000 marek i wypłacenia 
Władysławowi Włodarczykowi czwartej 
części wartości powyższego majątku, to 
jest miljona pięciuset tysięcy marek, czysta 
wartość otrzymanego przez Franciszka 
Włodarczyka majątku przez akt niniejszy 
na cztery miljony trzysta pięćdziesiąt ty-
sięcy marek. §6 Wypisy aktu mają być 
wydane stronom, pierwszy Franciszkowi 
Włodarczykowi synowi Franciszka. Po-
brano i zapisano do repertorjum pod pozy-
cją N511 opłaty stemplowej stałej od wy-
pisu pierwszego na dwóch arkuszach 3000 
marek i na rzecz Kasy miejskiej 2 marki. 
Akt ten w obecności wyżej wymienionych 
świadków, stawiających odczytany przez 
nich co do treści i co do skutków zrozu-
miany i jako zgodny z ich wolą przyjęty i 
podpisany został. Podpisano: Franciszek 
Włodarczyk, F. Włodarczyk, A. Włodar-
czyk, Antoni Łopacki, Wiktor Masztalerz, 
Zdzisław Siekierzyński Notarjusz. 
Wypis ten zgodny z oryginałem wydany 
jest Franciszkowi Włodarczykowi (synowi 
Franciszka). 
Na stronicy pierwszej skreślono "za" 
26 Lipca 1923 roku 
Stanisław Balak 
Zastępca Notarjusza 
 
[pieczęć okrągła z orłem w koronie, z 
napisem wokół: "Zdzisław Siekierzyński 
Notarjusz - w Opolu Lubelskim"] 
  

 
 
 

Lecznicze właściwości czerwonego wina 
 
 
(Od Redakcji: tekst został przygoto-
wany przez członka naszego Towarzy-
stwa, przez wiele lat także członka 
Zarządu RTP, na Święto Wina – Jano-
wiec 2009, o którym informację za-
mieszczamy poniżej) 

 Umiarkowane picie alkoholu, a 
szczególnie czerwonego wina ma korzyst-
ne działanie na serce i układ krążenia. 
 Dlaczego czerwone wino? 
 Badania Gronbacka z 1995 r. 
(Copenhagen City Heart Study) wykazały, 
że to czerwone wino, a nie piwo ani wód-

ka, zmniejsza śmiertelność z powodu cho-
rób układu krążenia i to o 40%. 
 Czerwone wino różni się od in-
nych napojów alkoholowych tym, że za-
wiera flawonoidy o działaniu przeciwutle-
niającym. Najlepiej zbadanym składnikiem 
fenolowym jest transresweratrol. Pochodne 
fenolowe zmniejszają zdolności płytek 
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krwi do tworzenia zakrzepu, działają ko-
rzystnie na śródbłonek naczyń krwiono-
śnych, a zawarte w czerwonym winie 
przeciwutleniacze zmniejszają utlenianie 
cholesterolu LDL („złego” cholesterolu), 
nasilają aktywność fibrynolityczną osocza 
i zwiększają aktywność tkankowego akty-
watora plazminogenu. Prowadzi to do 
spowolnienia rozwoju blaszki miażdżyco-
wej i do zahamowania tworzenia zakrze-
pów w naczyniach krwionośnych. 
 W badaniach na królikach podat-
nych na rozwój miażdżycy odsetek naczyń 
zmienionych miażdżycowo był o 60% 
mniejszy w grupie zwierząt otrzymujących 
czerwone wino niż u zwierząt w grupie 
kontrolnej. 
 Czy regularne spożywanie czer-
wonego wina powinno być zalecane całe-
mu społeczeństwu? Myślę, że odpowiedź 
brzmi „nie”. Niektórzy ludzie używaliby 
takiego zalecenia jako usprawiedliwienia 
dla nadmiernego picia alkoholu. Inni, któ-
rzy do tej pory nie pili, mogliby przejawić 
skłonność do nałogu. Nadmierne picie 
alkoholu mogłoby nasilić nadciśnienie. 
Zwiększałaby się liczba udarów krwotocz-
nych związanych z piciem alkoholu, wy-
padków i przestępstw, szczególnie wśród 
młodych mężczyzn. 
 Zwiększałaby się liczba przypad-
ków chorób nowotworowych (przykłado-
wo raka piersi i jelita grubego), jak też 
możliwość wystąpienia wad wrodzonych u 
dzieci pijących w czasie ciąży. 
 Dlatego zagrożenia wynikające z 
zalecenia systematycznego picia alkoholu 

mogłyby przewyższyć korzyści wynikają-
ce z działania ochronnego na serce. 
 Uważam jednak, że zalecenia 
organizacji zdrowotnych o konieczności 
unikania alkoholu są równie nieodpowie-
dzialne jak zalecenia jego nieograniczone-
go spożywania. Choroba serca jest główną 
przyczyną zgonów, a systematyczne picie 
umiarkowanych ilości alkoholu może za-
pewnić ochronę serca u znacznej części 
społeczeństwa. 
 Kto może odnieść korzyść z regu-
larnego spożywania czerwonego wina? 
 Największą korzyść mogą odnieść 
mężczyźni w wieku średnim i podeszłym 
(powyżej 40-go roku życia), którzy są 
szczególnie zagrożeni chorobą niedo-
krwienną serca. Kobiety w wieku pomeno-
pauzalnym (czyli powyżej 50-go roku 
życia) są zagrożone chorobą niedokrwien-
ną serca i prawdopodobnie odniosą ko-
rzyść z regularnego picia alkoholu. Intere-
sujące, że systematyczne picie alkoholu 
podwyższa stężenie estrogenów w surowi-
cy kobiet w wieku pomenopauzalnym, 
czyli może chronić kobiety przed osteopo-
rozą. 
 Co zalecamy pacjentom z cukrzy-
cą, szczególnie typu 2, to jest insulinonie-
zależną? Niestety, tu ograniczenia spoży-
wania alkoholu są znacznie większe, gdyż 
nawet niewielkie ilości alkoholu spożywa-
nego regularnie mogą spowodować wzrost 
stężenia trój glicerydów, przyrost masy 
ciała, pogorszenie stopienia wyrównywa-
nia poposiłkowego poziomu cukru a nadto 
nasilenie ryzyka neuropatii. 

 Na koniec – jaka ilość czerwone-
go wina spożywanego regularnie (codzien-
nie) jest dozwolona, korzystna dla serca i 
odpowiada określeniu „umiarkowana”? 
Dla kobiet to 150 ml, dla mężczyzn 250-
300 ml na dobę. 
 Zalecenia spożywania mniejszej 
ilości alkoholu przez kobiety wynika z ich 
większej wrażliwości na działania tok-
syczne, mniejszej o połowę aktywności 
żołądkowej dehydrogenazy alkoholowej 
oraz różnej zawartości wody i tłuszczu w 
organizmie (alkohol rozpuszcza się łatwiej 
w wodzie niż w tłuszczu). 
 Aprobuję regularne umiarkowane 
picie alkoholu przez moich pacjentów, 
szczególnie w przypadku zagrożenia cho-
robą wieńcową i po zawale serca. Jednak 
nigdy nie zalecam osobie niepijącej, aby 
zaczęła pić dla zdrowia, chyba że sama 
wyrazi zainteresowanie i sprawia wraże-
nie, że rozumie korzyści i zagrożenia pły-
nące z picia alkoholu. Jak rzekł kiedyś 
słynny filozof: „Bóg w swojej dobroci 
zesłał winorośl, by rozweselić zarówno 
małych, jak i wielkich. Mali głupcy piją 
zbyt wiele, wielcy głupcy wcale”. 
 

Lek. med. Barbara Bogdańska,  
kardiolog. 

 
Kierownik Ośrodka Rehabilitacji 

KardiologicznejWojewódzkiego  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Lublinie 
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Pierwszy rok działalności IV Zarządu RTP 
 

Od wyborów nowego Zarządu 
RTP (skład władz podaliśmy w numerze 
4(29) „Powiśla Lubelskiego” z lipca 2008 
roku) minął jeden rok, ale był to dla nasze-
go stowarzyszenia rok wyjątkowo trudny. 
Powodem były: brak czasu i kryzys finan-
sowy. Kryzys finansowy utrudniał zdoby-
cie funduszy na druk numerów „Powiśla 
Lubelskiego” i jednocześnie zmuszał wielu 
członków Stowarzyszenia do ograniczenia 
swego zaangażowania w społeczną dzia-
łalność. Dlatego tegoroczne numery na-
szego kwartalnika ukazują się z niespoty-
kanym dotąd opóźnieniem. Nasze trudno-
ści finansowe spowodowane były też kosz-
tami wydania w zeszłym roku dwóch do-
datkowych, specjalnych numerów „Powi-
śla Lubelskiego”. 

 Opóźnieniu ulega również termin 
wręczenia Nagrody RTP za rok 2008 panu 
Krzysztofowi Jastrzębskiemu. Tym razem 
powodem była przedłużająca się korekta 2 
tomu historii Opola i powiatu jego autor-
stwa, który chcieliśmy pokazać naszym 
członkom podczas wręczania nagrody. 
Ostatecznie odkładane spotkanie uda się 
prawdopodobnie zorganizować na począt-
ku października br. 

Spóźnia się także wydanie Histo-
rii OSP Wilków przygotowywanej przez 
pana Huberta Włodarczyka. Mamy jednak 
nadzieję, że ten bogato ilustrowany, ukoń-
czony już tekst oddamy do druku jesienią 
br. 

Mimo tych trudności Zarząd RTP 
planuje kolejne wydawnictwa. Najłatwiej 
byłoby nam wydać (byłby to w zasadzie 

przedruk uzupełniony tylko indeksem 
nazwisk i miejscowości) książkę Włodzi-
mierza Dzwonkowskiego, W ogniu armat. 
Wrażenia naocznego świadka z linii bojo-
wej w Opolszczyźnie Lubelskiej (sierpień-
listopad 1914), Warszawa 1914, o której 
pisaliśmy w numerze 6(31) „Powiśla Lu-
belskiego” z listopada 2008 roku. 

Poza tym mamy zaawansowane 
prace nad Historią szkolnictwa na Powiślu 
lubelskim w XX wieku przygotowywaną 
przez Grażynę Włodarczyk. Pani Grażyna 
Włodarczyk podjęła się też trudu przetłu-
maczenia z angielskiego pierwszego roz-
działu książki Cichy poświęconego dzie-
ciństwu Kazimierza Kijaka na Powiślu 
lubelskim, lotnika RAF w czasie II wojny 
światowej. Książka ukazała się w Austra-
lii. Poczyniliśmy też pierwsze przygoto-



_____________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 3(34), lipiec 2009 r.__________________________ 

11 
 

wania do wydania Księga chrztów parafii 
Wilków z zachowanymi zapisami z lat 
1742-1749 i 1763-1785. Byłoby to ważne 
uzupełnienie już wydanej przez nas Księgi 
akt zaślubionych w parafii Wilkowskiej z 
lat 1741-1797. W dalszej perspektywie 
marzy się nam wydanie wypisów z prasy 
lubelskiej wychodzącej od początku XIX 
wieku do roku 1939, wypisów zawierają-
cych informacje o Powiślu lubelskim. 

Mamy wreszcie gotową już powieść na-
szego stałego współpracownika Janusza 
Węgiełek Wiślany szlak. Ta wciągająca 
choć niełatwa pozycja, pełna ukrytych 
znaczeń, baśniowa fikcja umieszczona w 
przyszłości, stanowi pierwszy literacki 
portret naszego regionu. To, jak całe pisar-
stwo Janusza Węgiełka z Lasu Dębowego, 
literatura wysokiej próby. 

Cieszy nas częściowe wsparcie fi-
nansowe władz gminy Wilków i coraz 
bardziej przychylne nastawienie do naszej 
społecznej działalności. Szczególnie miłe 
są listy z całej Polski, a nawet spoza granic 
naszego kraju, dostrzegające w wydawa-
nym przez nas „Powiślu Lubelskim” waż-
ne źródło informacji o rodzinnej okolicy. 

 
Wojciech Włodarczyk 

 
 
 

„Tymczasowy dowód osobisty” z gminy Szczekarków 
 

  
 
Nawet dokumenty używane 

na co dzień – a może właśnie 
szczególnie takie – mogą  przybli-
żyć nam życie dawnych lat. Zdjęcie 
umieszczonego obok „Tymczaso-
wego dowodu osobistego” otrzyma-
liśmy od znanego regionalisty i 
miłośnika Opola Lubelskiego pana 
Krzysztofa Wierzyńskiego z Lubli-
na. Z pozoru oczywisty „dowód” 
zawiera w sobie wiele zaskakują-
cych dla nas informacji. Już wcze-
śniej publikowaliśmy podobne do-

kumenty („Powiśle Lubelskie” 
2007 nr 2, 2008 nr 6). 

Po pierwsze – może dziwić, 
że dowody wystawiała gmina. 
Trzeba jednak pamiętać, że były to 
czasy powojenne, końca wojny, 
migracji ludności. 22-letni Kazi-
mierz Pękala (podpisywał się „Pen-
kala”), na którego dowód wysta-
wiono, pochodził ze wsi Worotcie 
powiatu orgiewskiego. W przedwo-
jennej Polsce takiego powiatu nie 
było i chodzi tu o jakieś utracone 

tereny wschodniej Polski, a może 
miejsce w głębi Rosji. W Szczekar-
kowie znalazł zapewne zatrudnienie 
w majątku szkółkarskim Witolda 
Kleniewskiego, podał bowiem za-
wód „ogrodnik”. O szkółce, pra-
cownikach i pracy przy sadzonkach 
szczekarkowskich pisaliśmy w 
„Powiślu Lubelskim”  2004 nr 5, 
2007 nr 1. Pękala służył w wojsku 
polskim, adnotacja na górze mówi: 
„Urlopowany bezterminowo przez 
dow. Baonu Zap. Sap. 1 p. Inż. im. 
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gen. T. Kościuszki dn. 30 IV 21 r.” 
Ponieważ „Tymczasowy dowód 
osobisty” został wystawiony 3 
września 1921 r., oznacza to, że 
przez ponad 4 miesiące Pękala nie 
przebywał  nigdzie dłużej. 

Dla historii Powiśla lubel-
skiego cenna jest też informacja o 
funkcjonowaniu Urzędu Gminy 
Szczekarków, zwłaszcza o wójcie 
P.(?) Kusiu i sekretarzu S. Kriu-
ku(?). W dotychczasowych histo-
riach gminy Wilków nigdy takie 

nazwisko wójta się nie pojawiło. A 
poza tym pieczątka mówi, że choć 
nazwa brzmiała „Urząd Gminy 
Szczekarków”, to mieścił się on we 
wsi Wilków. 

Wojciech Włodarczyk 
 

 
 
 
 

Święto Wina – Janowiec 2009 
 
 
 

 
 
Św. Urban na tle sceny na dziedzińcu zam-

kowym. Fot. Mariusz Kapczyński 
 
Założone w Podgórzu w maju 

2008 r. Stowarzyszenie Winiarzy Ma-
łopolskiego Przełomu Wisły było ra-
zem z Zamkiem w Janowcu i gminą 
Janowiec współorganizatorem pierw-
szego Święta Wina. Na mające odby-

wać się już co roku święto wybrano 
oczywiście dzień patrona winnic i wi-
niarzy św. Urbana – 25 maja. Św. 
Urban patronuje winiarzom Europy 
środkowej i krajów języka germań-
skiego, a św. Wincenty – drugi patron 
winiarzy katolickiej Europy – krajom 
języków romańskich. Tegoroczne 
święto (23 maja) rozpoczęto od mszy 
św., na której poświęcono figurę świę-
tego i nowe wina. Na dziedzińcu zam-
kowym 8 winnic przedstawiało swoje 
trunki z rocznika 2008 – w sumie 34 
wina.  Z Powiśla były winnice: „Sola-
ris” z Opola Lubelskiego, „Winnica 
Pańska Góra” z Podgórza (obie prezen-
towały swoje wina) i nowozakładana 
winnica „Małe Dobre” z Dobrego. 
Impreza został powszechnie uznana za 
sukces nie tylko winiarzy, ale całego 
regionu, chcącego przywrócić trady-
cyjną niegdyś tu uprawę winorośli i w 
ten sposób określić swoją wyjątkowość 
i tożsamość poprzez produkty ściśle 
związane z charakterem gleby i klima-
tu. Przybyło ponad tysiąc koneserów 
wina, odbywały się koncerty, prezen-
towano stoiska z regionalnymi produk-
tami, sprzętem winiarskim, były spo-
tkania z największymi specjalistami od 
win ogrodnictwa i winifikacji. Obszer-

ne relacje (także filmowe) można było 
znaleźć na stronach internetowych, 
telewizji lokalnej i regionalnej, prasie 
lubelskiej, a także ogólnopolskiej. 
„Rzeczpospolita” umieściła w swoim 
wydaniu sobotnio-niedzielnym cało-
stronicowy, pełen superlatyw, artykuł. 
O święcie informował też popularny 
„Newsweek”. „Święto Wina – Jano-
wiec 2009” doskonale spełniło zadanie 
promocji regionu. Inne ogólnopolskie 
prestiżowe czasopisma (np. „Twój 
Styl”) już zapowiadają promocyjne 
artykuły na temat winnic MPW. Poja-
wią się też audycje telewizyjne z win-
nic Powiśla lubelskiego. Podczas 
Święta Wina było można też kupić 
publikacje Regionalnego Towarzystwa 
Powiślan. 
 Więcej o Święcie Wina i rela-
cjach z imprezy w Janowcu na stronie 
www.winiarzeMPW.pl  
 
 

Wojciech Włodarczyk 
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