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Powyżej umieściliśmy wizerunek św. Izydora, patrona rolników i jednocześnie patrona kaplicy w Wólce Polanow-

skiej, o której piszemy w niniejszym numerze. Przybliżamy też sylwetkę tego świętego. Trwają bowiem gorączkowe prace 

w polu i sadach. Jaki będzie dla rolników Powiśla ten rok, pierwszy rok po powodzi? Jakie będą zbiory? Czy dadzą się 

sprzedać? 

 Ten odwieczny problem niepewności i pełnych nadziei oczekiwań „na przednówku” dobrze oddaje publikowany 

poniżej wiersz „Nad Wisłą”, trochę dziś zapomnianego poety, Teofila Lenartowicza (1822-1893). O poecie i jego zainte-

resowaniu królową rzek pisaliśmy w numerze styczniowym „Powiśla Lubelskiego” z 2009 roku. Jego twórczość przyczy-

niła się w dużej mierze do mitologizacji flisackiego zawodu, pracy oryla, retmana czy przednika, profesji na Powiślu już 

zapomnianych, a z którymi było niegdyś związanych tak wielu mieszkańców przede wszystkim majątku polanowskiego. 

Ten mitologizujący zamysł poety łatwo odnaleźć w cytowanym wierszu: „A my dzieci tej wody…”.  

 Dziś na Powiślu bardziej potrzebne jest odmitologizowanie niszczącej siły Wisły, jej paraliżującego z powodu 

powodzi odium. Wisła nie musi niszczyć. Może inspirować. Może, jak w wierszu Lenartowicza, dawać nadzieję. Można 

przywrócić jej komunikacyjny charakter. Połączyć – jak sto lat temu uczynił to Jan Kleniewski – rzeczne statki z transpor-

tem kolejki wąskotorowej. Przypominamy te komunikacyjne role starymi fotografiami wiślanych parostatków i dawnego 

taboru kolejowego. 

Wojciech Włodarczyk 
 

Druk niniejszego numeru „Powiśla Lubelskiego” został sfinansowany przez starostwo powiatu Opole Lubelskie 
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Abp Józef Życiński 

(1948-2011) 
 

 
 

Ks. abp Józef Życińskiego podczas uroczy-

stości 80-lecia parafii zagłobskiej, 2 maja 

2004 r. Fot. Bogdan Bandzarewicz 

 

 

 

 
 

Ks. abp. Józef Życiński poświęca tablicę fundatorki kościoła w Zagłobie Marii Kle-

niewskiej. Od lewej: Marek Łoś prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa 

Ziemiańskiego i sfotografowani od tyłu: Wojciech Włodarczyk, Bogdan Bandzarewicz, 

ks. Jerzy Hanaj. Fot. Janusz Ogiński, 2 maja 2004 r.

10 lutego 2011 roku, w Rzymie zmarł nagłe na zawał serca metropolita lubelski ksiądz arcybiskup Józef Życiński, filo-

zof, teolog, publicysta. Urodził się 1 września 1948 roku w Nowej Wsi. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1972 w Często-

chowie. W latach 1990–1997 był biskupem diecezjalnym tarnowskim, a od 14 czerwca 1997 roku – arcybiskupem metropolitą 

lubelskim. Był między innymi członkiem Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego i Papieskiej Rady do spraw Kultury. 

Pracował w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, był Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Otrzymał tytuł doctora honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie (2004) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Napisał 

ponad 50 książek i ponad 300 artykułów. 

Arcybiskup Józef Życiński wielokrotnie przebywał na Powiślu i spotykał się z członkami Regionalnego Towarzystwa 

Powiślan. W 2004 roku poświecił w kościele w Zagłobie tablicę ku czci Marii Kleniewskiej ufundowaną wspólnie przez nasze 

Towarzystwo i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Sprawozdanie z tej uroczystości i zdjęcie z J.E księdzem arcybiskupem opu-

blikowaliśmy w numerze 4(8) z 2004 roku „Powiśla Lubelskiego”. 

Został pochowany w katedrze lubelskiej. 
 

 

Kazimierz „Kaz” Kijak (1919-2011) 
 

Kazimierz Kijak urodził się 12 

maja 1919 r. w Kuwajewie w zachodniej 

Syberii w Rosji (około 130 km na wschód 

od Jekaterynburga). Jego ojciec Włady-

sław, pochodzący z Zarudek  koło Wilko-

wa w pow. puławskim, odbywał służbę 

wojskową w armii carskiej i pracował  

jako kowal. Po zakończeniu wojny polsko-

bolszewickiej w 1920 r. ojciec po-stanowił 

o powrocie do Polski i zimą 1921/1922 

cała rodzina Kijaków, w tym Kazimierz i 

jego młodszy brat Ludwik, udała się w 

podróż do rodzinnych Zarudek. 

Do szkoły powszechnej uczę-

szczał najpierw w Zastowie Karczmiskim, 

a później w Wilkowie. W 1929 r. w pobli-

żu Zarudek wylądował wojskowy samo-

lot. Fakt ten spowodował, że Kazimierz 

zainteresował się lotnictwem. Wkrótce  
 

przerodziło się to w fascynację i stało się 

celem marzeń, aby w przyszłości wstąpić 

do Polskich Sił Powietrznych. 

W 1936 r. został przyjęty do jedy-

nej w Polsce Szkoły Podoficerów Lotnic-

twa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Ze 

względu na narastające zagrożenie agresji 

niemieckiej, pod koniec 1938 r. dwa star-

sze roczniki tej szkoły przeniesione zostały 

z Bydgoszczy do Krosna. W ten sposób w 

1939 r. Kazimierz ukończył szkołę w Kro-

śnie jako mechanik samolotowy. Na krótko 

przed wybuchem II wojny światowej zo-

stał przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w 

Warszawie i wcielony do 216 Eskadry 

Bombowej, w której pracował przy serwi-

sowaniu samolotów bombowych. W czasie 

wybuchu wojny Kazimierz wraz ze swoim 

szwadronem przeżył początkowe bombar-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1948
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Wie%C5%9B_(gmina_Rozprza)
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99cenia_kap%C5%82a%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_tarnowscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_lubelscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_lubelscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_causa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Przyrodniczy_w_Lublinie
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dowania Warszawy. Po agresji wojsk so-

wieckich na Polskę 17 września szwadron 

otrzymał rozkaz udania się w stronę grani-

cy z Rumunią. Kazikowi  ledwie udało się 

dotrzeć do rumuńskiej granicy, zanim 

Rosjanie zamknęli jedyną drogę. Z Rumu-

nii  przedostał się 6 stycznia 1940 r. do 

administrowanej przez Francuzów Syrii, a 

później 1 kwietnia przybył do Francji. Był 

przetrzymywany w obozie na południu 

Francji, zanim został przetransferowany do 

Paryża, gdzie razem z innymi oczekiwał na 

rozkazy. Po upadku Francji został ewaku-

owany do Wielkiej Brytanii, do której 

przybył 15 października 1940 r. Tu zaczął 

uczyć się  języka angielskiego, ukończył 

szkolenie i został przydzielony do 316 

polskiego dywizjonu myśliwskiego. 
 

 
Kazimierz Kijak i Kuba Bargiełowski 

 

 
 

 
 

U góry: odprawa przed lotem nad Francję, maj 1944 r. 
 

Po lewej: Kazimierz Kijak (pośrodku) na Malcie, listopad 1951 
 

Następnie został przydzielony do 

Brize Norton, gdzie naprawiał sprzęt 

wsparcia lądowego. Niedługo po tym 

ochotniczo zgłosił się do służby w perso-

nelu latającym i 19 września 1941 r. roz-

począł szkolenie na pilota w szkole lotni-

czej w St. Andrews w Szkocji. Następnie 

został wysłany do Hucknall, gdzie latał na 

Tiger Moth, następnie do 16P SFTS (Pol-

skiej Szkoły Pilotażu Podstawowego) w 

Newton, kończąc szkołę 21 października 

1942 r. By zdobyć doświadczenie, 29 paź-

dziernika 1942 r. został wysłany do 10 

AGS (Szkoła Strzelców Samolotowych ) 

na Stacji RAF Barrow na Walney Island, 

latając głównie na Lysanderach i holując 

cele dla trenujących strzelców pokłado-

wych. 4 maja 1943 r. został przeniesiony 

na Stacje RAF Brighton, zaś 21 maja po-

wrócił do Szkoły Strzelców Samoloto-

wych. Bojowe wyszkolenie otrzymał w 58 

OTU (Jednostka Wyszkolenia Bojowego) 

w Grangemouth, gdzie przesiadł się na 

„Spitfire'y ”, a 5 października 1943 r. zo-
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stał wysłany do polskiego 315 Dywizjonu 

Myśliwskiego (zwanego popularnie „Dę-

blińskim”) w Ballyhulbert w Irlandii. W 

listopadzie dywizjon ten został przetransfe-

rowany do Heston koło Londynu, skąd 

lotnicy latali na wypady bojowe i eskorto-

wali bombowce do Francji. 

Przed lądowaniem w Normandii, 

315 Dywizjon przemieścił się do Coolham 

w pobliżu południowego wybrzeża Anglii i 

Kazimierz przesiadł się na „Mustangi”. 

Podczas lądowania w Normandii Dywizjon 

315 był w powietrzu, z Kazimierzem  jako 

z jednym z pilotów. 

W czerwcu i lipcu 1944 r. 315 

Dywizjon wziął udział w wielu misjach 

nad Francją,  jak również w patrolach, szu-

kając pocisków latających V1 w okolicach 

Holmsley. Kazimierzowi zapisano jedno 

samodzielne zestrzelenie rakiety V1 i ½ 

udziału w innym zestrzeleniu V1. 

18 Sierpnia 1944 r. 315 Dywizjon 

wziął udział w bitwie o Beauvais, gdzie 

zauważono dużą grupę  niemieckich 

samolotów „Fw190” startujących z lot-

niska. Polacy niespodziewanie uderzyli na 

nieprzyjaciela i zniszczyli szesnaście 

wrogich samolotów, uszkodzili od jednego 

do czterech, tracąc tylko jeden swój 

samolot,  ich sławnego lidera szwadronu, 

kapitana Eugeniusza Horbaczewskiego. 

Kazimierz w trakcie walki powietrznej 

zestrzelił jeden samolot oraz praw-

dopodobnie uszkodził drugi. Sierpień, 

wrzesień i październik minęły głównie na 

dziennych misjach eskortujących do 

Niemiec. Kazimierz również latał na takie 

misje oraz wziął udział w największej 

operacji z udziałem wojsk powietrzno-

desantowych podczas II wojny światowej 

„Market Garden” (Holandia, wrze-sień 

1944). W listopadzie 1944 r., 315 

Dywizjon został przeniesiony do Peterhead 

w Szkocji, gdzie eskortowali Beaufightery 

i Mosquito'y ze 133 Skrzydła Uderze-

niowego. W styczniu 1945 r. 315 Dy-

wizjon wrócił znów na południe Anglii. 1 

marca 1945 r., po sześćdziesięciu siedmiu 

misjach bojowych, Kazimierz przeszedł na 

odpoczynek od walk wojennych  i został 

odesłany do bazy w Blackpool. 30 marca 

1945 r. został ponownie przydzielony do 

16 (P) SFTS Polskiej Szkoły Pilotażu 

Podstawowego w Newton i pozostał tam 

aż do końca wojny. W szkole pełnił obo-

wiązki pilota sztabowego. 27 kwietnia  

Rozpoczął kurs instruktorski i po jego za-

kończeniu  20 listopada 1945 r. pozostał w 

szkole jako instruktor jeszcze przez cały 

rok. 

 Po zakończeniu wojny Kazimierz 

pracował w angielskim lotnictwie cy-

wilnym. W 1949 r. dołączył do Royal Air 

Force (RAF), latając na terenach Imperium  

Brytyjskiego w Transport Command, a 

następnie przeniósł się do Bomber 

Command. Podczas tzw. „zimnej wojny” 

poznał pilotów bombowców z Londynu, 

którzy załatwili mu pracę w Singapurze. 

Po powrocie do Anglii w 1959 r. 

został przydzielony do prac biurowych, 

gdzie jego znaczne doświadczenie  

wojenne zostało użyte w celu zapewnienia 

kilku posterunkom RAF poprawnego 

funkcjonowania. Następnie został 

przeniesiony do działu szkoleniowego, 

gdzie pomagał młodym pilotom z całej 

Wspólnoty Brytyjskiej zdobyć kom-

petencje w IFR (latanie „na ślepo”, tylko 

przy użyciu przyrządów pokładowych). 

 Kazimierz odszedł z RAF na 

emeryturę w 1964 r. w stopniu chorążego 

lotnictwa brytyjskiego jako mistrz pilo-

tażu. W tym samym roku  razem z żoną i 

dwiema córkami wyemigrował do Can-

berry, stolicy Australii. Osiedlili się tam na 

stałe, a on zajął się różnymi pracami 

podczas wielkiego rozwoju Canberry w 

latach sześćdziesiątych. Następnie w 1967 

r. podjął pracę w NASA Honeysuckle 

Creek Tracking Station, które zostało 

zbudowane jako część systemu śledzącego 

dla amerykańskich rakiet lądujących na 

księżycu. Kazimierz pracował tam aż do 

emerytury przez piętnaście lat jako 

mechanik w elektrowni, dbając o 

dostarczenie prądu do anteny satelitarnej i 

zespołu komputerów używanych do 

komunikacji z astronautami w statkach 

kosmicznych. Tu też w 1969 r. otrzymał 

certyfikat z podpisem astronauty ame-

rykańskiego  Neila Armstronga, dowódcy 

misji „Apollo 11”, pierwszego człowieka 

stąpającego po Księżycu (20 lipca 1969 r.), 

gdyż ta australijska stacja NASA  jako 

pierwsza odebrała z kosmosu sygnał o 

wylądowaniu pierwszego człowieka na 

Księżycu. 

 Kazimierz Kijak zmarł w 

Canberze dnia 19 stycznia 2011 r. Został 

dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecz-

nych, trzykrotnie Medalem Lotniczym i 

wieloma brytyjskimi odznaczeniami pa-

miątkowymi. 

 

Władysław  Mądzik 
 

Dziękuję pani Grażynie Włodarczyk z 

Wilkowa za wnikliwą pomoc przy ustalaniu  

faktów z życia Kazimierza Kijaka oraz 

mojemu synowi, Rafałowi, studentowi 

Uniwersytetu Gdańskiego za pomoc w 

tłumaczeniu angielskojęzycznych tekstów. 

 

ŹRÓDŁA: Mieczysław J. Hasiński, Ency-

klopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa 

dla Małoletnich, tom I, Poznań 1993; 

www.aircrewremembrancesociety.com ; 

www.mysliwcy.pl ; Kaz Kijak & Alan 

Scheckenbach, The Quiet One, Canberra 

2008 

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

Kwitnienie 
Z uwagi na swój walor estetyczny 

kwitnienie rzadko kojarzone jest z aktem 

seksualnym, choć jest nim w istocie. Wi-

zualnie przypomina raczej sceny łóżkowe 

z hollywoodzkich filmów, w których pięk-

ne ciała wiją się baletowo w hotelowych 

wnętrzach. Zapach dezodorantów i czystej 

pościeli, uroda kobiety i mężczyzny prze-

słaniają tu rzecz najistotniejszą: cel, który 

osiągnąć można tylko dzięki przemocy, 

brutalności i obfitości wydzielin. Tymcza-

sem kwitnący sad to hard-porno – widać w 

nim jak na dłoni organy płodne, widać akty 

zapylania w całym ich bezwstydzie, widać 

tworzenie się zawiązków owocowych. 

Kwitnienie do wielodniowe zapładnianie w 

świetle dnia, im dłuższe, tym skuteczniej-

sze. 

  Pewne podkładki wegetatywne 

spowalniają proces dojrzewania drzewa do 

stadium reprodukcyjnego, inne ów proces 

przyspieszają. W rezultacie młodzieńczość 

jest już zdolna do aktu seksualnego.  

W sadownictwie badania nauko-

we nakierowane są od dawna na możliwie 

maksymalne skracanie stadium mło-

dzieńczego drzewa. Pod tym względem 

osiągnięto granicę, której już chyba nie 

można przekroczyć. Idzie o zachwianie 

równowagi pomiędzy strukturą fizyczną 

drzewa (drzewka), a jego płodnością. Po-

jawia się dobrze znany sadownikom pro-

blem podpór i konstrukcji. Słabość fizycz-

na drzewa idzie tu w parze z jego seksual-

ną ekspansją. Dzieci rodzą dzieci. Młode 

drzewko owocowe, wyrosłe jako okulant 

na nowoczesnej podkładce, gotowe jest do 

inicjacji seksualnej, a co za tym idzie zdol-

ne do owocowania wręcz w roku posadze-

nia. W ten sposób przenosi się na sadow-

nictwo cykl wegetatywny uprawy zbóż i 

warzyw. 

Czasy, kiedy do szczepienia uży-

wano podkładek generatywnych silnie 

rosnących, wzmagających wzrost wegeta-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojska_powietrznodesantowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojska_powietrznodesantowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1944
http://www.aircrewremembrancesociety.com/
http://www.mysliwcy.pl/
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tywny, a opóźniających wejście w owoco-

wanie, nieodwołalnie się skończyły. Z 

intensywnego sadownictwa eliminuje się 

odmiany późno i powoli wchodzące w 

owocowanie i drzewa na podkładkach 

opóźniających wejście w okres reproduk-

cyjny. Puśćmy wodze wyobraźni i zo-

baczmy sadownictwo następnych dziesię-

cioleci jako zupełnie pozbawione drzew 

jako struktur biologicznych posiadających 

pień, konary i gałęzie, tylko jako wsparte 

na konstrukcjach szpalery wiciokrzewowe 

o gęstwie usianych pączkami kwiatowymi 

krótkopędów, gdzie już nie będzie prze-

działów czasowych między młodzieńczo-

ścią, wzrastaniem, dojrzałością i reproduk-

cją (przedziałów nawet w sumie kilkuna-

stoletnich, jak w przypadku Northern Spy), 

Reprodukcja utożsamiona zostanie z mło-

dzieńczością, a nawet dziecięcością drzew, 

a raczej roślin owocowych. Nie będzie 

seksualnej aktywacji genów po fazie wege-

tatywnej, jabłoń od razu wejdzie w sta-

dium reproduktywne czyli seksualnej doj-

rzałości cechującej się przekształcaniem 

się pączków liściowych w kwiatowe. Sek-

sualność uzyska cechę permanencji. Meta-

bolizm wegetatywny zostanie zredukowa-

ny na rzecz reprodukcyjnego oraz proce-

sów seksualizacji (tworzenie się komórek 

jajowych i spermatozoidów). Owoc będzie 

wcześniejszy od drzewa, 

Osobliwie współgra to z uwcze-

śnianiem się progu seksualności u ludzi 

oraz ich późniejszych osiąganiem pełni 

dojrzałości duchowej i intelektualnej. 

Trzymając się tej analogii można powie-

dzieć, że nasze dzieci i wnuki będą jeść 

jabłka urodziwe fizycznie, lecz niedojrzałe 

duchowo czy też ułomne w sensie metafi-

zycznym. Jakie treści się kryją za ową 

metafizyką owocu, tego jednak jeszcze nie 

wiemy. 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy

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

 

Wólka Polanowska 
 

 
 

Po powodzi 2010 roku remiza w 

Wólce Polanowskiej stała się jednym z 

najczęściej uczęszczanych budynków, bo 

tu przeniósł się z Wilkowa na czas remon-

tu Bank Spółdzielczy obsługujący całe 

Powiśle. Wólka Polanowska to jedna z 

najważniejszych i największych wiosek 

naszego regionu, zasługująca na osobny 

tekst. 

Niegdyś nosiła nazwę Wólki Do-

brskiej, potem, od XIX wieku – Polanow-

skiej. Nazwa „Wólka” oznacza osadę zało-

żoną na surowym korzeniu z zastosowa-

niem dla jej nowych mieszkańców ulgi na 

zagospodarowanie. Ponieważ była częścią 

dóbr „Dobre” nosiła nazwę Dobrska (naj-

starszy znany zapis pochodzi z 1499 roku), 

a po utworzeniu przez Polanowskich no-

wego centrum majątku – Polanówki, wieś 

Wólka otrzymała z czasem nazwę Wólka 

Polanowska. Rozciąga się wzdłuż potoku 

Jaworka. W 1662 r. było tu 65 poddanych, 

ale w 1676 roku zanotowano ich tylko 54. 

W 1827 roku było w jednej części wioski 

21 domów i 152 mieszkańców (zapewne 

pracowali oni na roli dziedzica Łabęckie-

go) a w drugiej mniejszej (zapewne obsłu-

gującej sam dwór i zabudowania folwarcz-

ne) było 12 domów i 97 mieszkańców. W 

1846 roku mieszkało w Wólce 38 rodzin, 

w sumie było wówczas 209 mieszkańców, 

sami katolicy. Ok. 1871 r. było tu 40 osad. 

W 1995 r. Wólka Polanowska liczyła 331 

mieszkańców (w ilości mieszkańców wy-

przedzały Wólkę tylko Rogów, Dobre i 

Zagłoba). 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnizna
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Meliton Zdanowicz, właściciel Polanówki 

w latach 30. XX w., fot. z 1907 r. 
 

Wólka była typową wioską, której 

mieszkańcy pracowali na polach i w sa-

mym dworze majątku Polanówka. Listę 

wszystkich mieszkańców z połowy XIX 

wieku umieściliśmy w wydanej w 2005 

roku przez RTP książce Księga Akt Zaślu-

bionych. Mieszkańcy Zastowa Polanow-

skiego, innej wioski tegoż majątku, praco-

wali np. przede wszystkim na Wiśle, przy 

spławie zboża uprawianego w dobrach 

polanowskich. O pracy i stanie świadomo-

ści mieszkańców Wólki wspominała w 

swoich listach z 1910 roku córka właści-

cieli majątku Marychna Sołtanówna (póź-

niejsza Grocholska). Pisaliśmy o tym w 

„Powiślu Lubelskim” nr 3, z maja 2003 r., 

str. 5. W dwudziestoleciu międzywojen-

nym właścicielem majątku Polanówka 

(216 ha) był po Sołtanach Meliton Zdano-

wicz. 

Obok remizy stoi murowana ka-

plica św. Izydora z 1920 r. (podawana jest 

też data 1909 r.) wystawiona przez zasłu-

żoną dla Wólki Polanowskiej i Powiśla 

rodzinę Madejów (Maciej Madej z  Wólki 

był w 1922 roku członkiem pierwszego 

zarządu „Kasy Spółdzielczej z o. o. w 

Wilkowie” razem z ks. Janem Skwarą, 

Romanem Nowakiem ze Szczekarkowa, 

synem Ignacego – wójta na przełomie XIX 

i XX wieku i bratem Jana – wójta w latach 

20-tych XX wieku i Janem Pokraką z Za-

rudek, ojcem Edwarda – wójta w latach 

1934-41). Dziś prezesem OSP Wólka Po-

lanowska jest pan Kazimierz Madej, syn 

Jana i wnuk Macieja. 
 

 
Św. Florian z remizy OSP  

w Wólce Polanowskiej 
 

Patron kaplicy w Wólce Polanow-

skiej jest patronem rolników. Święty Izy-

dor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. 

Jego uboga rodzina przeniosła się nieba-

wem na wieś. Tam Izydor pracował u 

bogatego gospodarza. Oskarżono go o to, 

że za mało pracuje.  Aby sprawdzić zarzu-

ty gospodarz z ukrycia podpatrzył jak 

Izydor modli się na polu, a za niego pole 

orze anioł.  Po pewnym czasie Izydor wraz 

z małżonką bł. Marią Toribią przeniósł się 

do Madrytu. Tu zmarł ok. 1130 roku. Cu-

da, jakie działy się na jego grobie, ściągały 

rzesze pielgrzymów. Pomiędzy błogosła-

wionych zaliczył go papież Paweł V w 

roku 1619, a w kilka lat potem, papież 

Grzegorz XV, w roku 1622 wyniósł go do 

chwały świętych. Jest patronem diecezji 

kieleckiej, Madrytu, Saragossy oraz rolni-

ków. Jego wspomnienie liturgiczne w 

Kościele katolickim obchodzone jest 15 

maja. Ze świętym związane są też przy-

słowia: „Na Izydora pusta komora”, „Na 

świętego Izydora często bywa chłodna 

pora”, „Na świętego Izydora dla bociana 

pora” czy „Święty Izydor wołkami orze, a 

kto go prosi, to mu pomoże”. Święty Izy-

dor przedstawiany jest z Aniołem, który 

orze podczas modlitwy Świętego, pługiem 

zaprzężony w dwa woły, kłosami, lub 

laską, spod której wypływa źródło, róża-

niec.  

Na fasadzie remizy w Wólce Po-

lanowskiej obok starej pompy strażackiej 

jest inny święty. Obraz przedstawiający 

św. Floriana patrona straży pożarnej dla 

remizy w Wólce polanowskiej namalował 

parę lat temu Witold Czernik z Gdańska. 

Urodzony w latach 60., mocno doświad-

czony przez życie, bezdomny, przez parę 

lat mieszkał w remizie i w ten sposób – 

malując św. Floriana i wnętrze remizy – 

odwdzięczał się za pomoc miejscowej 

jednostki. Sylwetkę świętego z broszury 

przywiezionej z Lublina dostarczył naczel-

nik straży w Wólce Polanowskiej.  Mocno 

już zniszczony obraz będzie teraz doma-

lowany przez malarza z Zakrzowa Adama 

Grądziela. 

 

Wojciech Włodarczyk 
 

Na str. 11 umieściliśmy mapę 

Wólki Polanowskiej z roku 1801

 

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

- Moja rodzina - 

O genealogii inaczej 
 

(Od Redakcji: począwszy od niniejszego 

numeru wprowadzamy stałą rubrykę 

„Moja rodzina”. Prowadzić ją będzie pan 

Władysław Mądzik z Poniatowej, znaw-

ca genealogii i historii wielu rodzin z 

Powiśla. Chcielibyśmy, aby była zachętą 

do pielęgnowania rodzinnych tradycji.) 

Żyjemy teraźniejszością, patrząc w przy-

szłość, pamiętając o przeszłości. 

 O. Pająk OFM Cap. 
 

Genealogia? Przecież to takie proste 

Z  genealogią każdy z nas, chcąc 

nie chcąc, bardzo często ma do czynienia, 

a już prawie codziennie genealogia jest w 

naszych myślach. Bo któż z nas codziennie 

nie myśli o swoim ojcu, matce czy tez o 

swoim dziadku czy babci? Już tymi my-

ślami wkraczamy w sferę genealogii, a 

więc w obszar spraw dotyczących urodze-

nia, pochodzenia, rodowodu i dziejów 

członków naszej rodziny, zarówno tej 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_maja
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najbliższej, jak i dalszej. Niektórzy uważa-

ją, że zajmowanie się genealogią jest w 

tzw. modzie. Prawda jest taka, że genealo-

gią ludzie zajmowali się od dawna. Współ-

czesny rozwój łączności i techniki kompu-

terowej spowodował, że dziś mamy znacz-

nie większe możliwości techniczne w 

dostępie do  źródeł historycznych w zakre-

sie interesujących nas materiałów genealo-

gicznych. O tym, jak bardzo ważna jest 

genealogia, możemy się najbardziej prze-

konać na przykładzie historii, religii i kul-

tury narodu żydowskiego. Żydzi czynnie 

zajmują się genealogią i stosują ją w prak-

tyce od ponad 2700 lat! Pierwsze zapiski 

tekstów opisujących dzieje Izraela pojawi-

ły się ok.700 lat przed narodzeniem Chry-

stusa. Niektóre księgi Biblii hebrajskiej, 

zwłaszcza Księga Rodzaju i Księga Liczb 

zapełnione są licznymi tekstami o charak-

terze genealogicznym, które miały różne 

funkcje, w tym także praktyczne (spis 

ludności, pobór podatków, służba wojsko-

wa). Obliczono, że najświętsza Księga dla 

Żydów, TORA (Pięcioksiąg) zawiera aż 

477 zapisów genealogicznych, a pozostałe 

księgi 2756 takich danych. To, co łączy 

historię ludu Izraela i dzieje całej ludzkości 

ze stworzeniem świata przez Jedynego 

Boga jest największym drzewem genealo-

gicznym obejmującym wiele stuleci. W 

opcji religijnej Izraelitów, a tym samym i 

w religii chrześcijańskiej, Księga Rodzaju, 

a właściwie księga potomków Adama (od 

Adama do Noego) to początek genealogii 

CZŁOWIEKA i ludzkości, gdyż hebrajskie 

słowo adam  znaczy człowiek. 

W Starym Testamencie zamiesz-

czone są liczne rodowody osób, które 

odgrywały znaczącą role nie tylko w histo-

rii Izraela, ale także w religii narodu ży-

dowskiego. W Nowym Testamencie trady-

cję genealogiczną  prezentują rodowody 

Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza: 

od Abrahama przez króla Dawida (trzy 

razy po czternaście pokoleń) i Ewangelii 

Łukasza (wstecz aż do pierwszego czło-

wieka Adama). W  kulturze żydowskiej 

tworzenie rodowodów było „wymuszone” 

także dla celów religijnych przy sprawo-

waniu ważnych rytualnych funkcji kapłań-

skich (tzw. ”czystość  potomstwa”). Odci-

snęło to tak silne piętno w judaizmie, że w 

zapisach personalnych Miszna społeczność 

żydowską dzielono na dziesięć grup we-

dług urodzenia: od kapłanów, Lewitów, 

Izraelitów  poprzez mamzerim (bękarty), 

aż po sufim (dzieci nieznanych obojga 

rodziców). Na prestiż rodziny w hierarchii 

społecznej wpływały m.in. wiedza religijna 

(uczoność), piastowane funkcje, stan ma-

jątkowy i posiadanie chlubnego przodka, 

chociaż funkcjonowało także  i skrajne 

powiedzenie: uczony bękart jest ważniejszy 

od nieuczonego arcykapłana. Te wszystkie 

czynniki brane były pod uwagę i były 

pożądane nie tylko do sprawowania wła-

dzy religijnej czy cywilnej, ale także przy 

zawieraniu małżeństw. Doszło do tego, że 

ukształtowały się prestiżowe rody, które  

naśladując arystokrację otoczenia chrześci-

jańskiego (co było wyjątkowym w zacho-

waniach żydowskich) posługiwały się 

przydomkami, a nawet herbami. 

Genealogia  w naszej kulturze  

chrześcijańskiej 
Obowiązek zapisywania udziela-

nych w parafiach rzymskokatolickich ślu-

bów i chrztów wprowadził sobór trydencki 

11 XI 1564 r. Sobór postanowił, że w 

prowadzonych przez proboszczów księ-

gach zaślubionych powinny znajdować się 

wpisy dotyczące imion nowożeńców, 

świadków ślubu oraz dzień, miesiąc, rok i 

miejsce zawarcia małżeństwa. W podobny 

sposób nakazał sobór prowadzenie ksiąg 

ochrzczonych. Każdy wpis chrztu zawierać 

miał odtąd: imię i nazwisko dziecka, datę 

uroczystości, imiona rodziców, imiona i 

nazwiska rodziców chrzestnych oraz dane 

dotyczące osoby udzielającej chrztu.  

W postanowieniach soboru nie 

było żadnej wzmianki o konieczności 

prowadzenia ksiąg zmarłych. Dopiero tzw. 

Rytuał Rzymski wydany w 1614 r. przez 

papieża Pawła V nałożył na proboszczów 

parafii rzymskokatolickich obowiązek 

prowadzenia pięciu kategorii ksiąg metry-

kalnych: ochrzczonych, bierzmowanych, 

zaślubionych, zmarłych i tzw. status ani-

marum, czyli ksiąg zawierających wykazy 

parafian. Obowiązek rejestracji parafialnej 

ochrzczonych i zaślubionych wprowadziły 

polskie synody potrydenckie w latach 

1579-1602, obwarowując go jednocześnie 

bardzo wysoką karą dziesięciu grzywien. 

Dla całej Polski decydujące zna-

czenie miał jednak dopiero synod pryma-

cjalny piotrkowski z 1607 r. Nakazał on 

prowadzenie w parafiach ksiąg ochrzczo-

nych, bierzmowanych, zaślubionych,  

przyjmujących komunię św. na Wielkanoc 

oraz statystyki parafialnej, podając równo-

cześnie szczegółowy formularz dla po-

szczególnych wpisów metrykalnych. Do 

prowadzenia ksiąg zgonów zobowiązał 

polskie duchowieństwo dopiero Rytuał 

Piotrkowski, wprowadzony do wszystkich 

diecezji i archidiecezji polskich w 1631 r. 

Zalecenia późniejszych synodów polskich 

kładły główny nacisk na staranne i od-

dzielne prowadzenie trzech kategorii ksiąg 

(chrzty, śluby i zgony) oraz pieczołowite 

ich przechowywanie. Stan ksiąg metrykal-

nych kontrolowały wizytacje parafialne 

przeprowadzane w obrębie poszczegól-

nych diecezji. Wzrosło znaczenie samych 

metryk, których uwierzytelnione odpisy 

zaczęły nabierać mocy prawnej. Narzuciło 

to konieczność dokładnego zabezpieczania 

ksiąg, bądź przez deponowanie ich w ar-

chiwach diecezjalnych, bądź też sporzą-

dzanie z nich corocznych odpisów do dys-

pozycji władz państwowych. Należy ogól-

nie stwierdzić, że w Polsce już przed wielu 

wiekami przejęliśmy  podstawowe gotowe 

wzorce  genealogiczne. 

Jeśli chodzi o rodzinną genealogię 

to opisywano zwłaszcza dzieje rodów 

królewskich oraz innych bogatych i zna-

czących rodzin, gdyż nie wszyscy mogli 

sobie pozwolić na utrwalanie dziejów 

swoich przodków. To wszystko  kosztowa-

ło, bo przecież pisarze, często historycy, 

nie pracowali za darmo, zwłaszcza jeśli 

chodziło o potwierdzenie pisemne szla-

checkiego rodowodu. I być może te fakty 

spowodowały, że do dziś w wielu środowi-

skach i u wielu osób pokutuje błędna oce-

na, że genealogia to poszukiwanie swoich 

korzeni szlacheckich czy też herbów ro-

dowych  swoich przodków. Nic bardziej 

mylnego: genealogia zajmuje się badaniem 

pochodzenia rodzin lub osób od ich przod-

ka bądź przodków, bez względu na ich 

bogactwo. Łatwo urodzić się szlachcicem, 

trudniej umrzeć człowiekiem szlachetnym. 

Genealogia to dociekanie, kim byli nasi 

dziadkowie , pradziadkowie, prapradziad-

kowie itd. 

Genealogia jest dla każdego! 

Każdy z nas ma jakichś przodków 

i ma jakiś łańcuch powiązań rodzinnych, 

zwanych potocznie drzewem genealogicz-

nym. Dzięki wprowadzonym w XVI w. 

przez Kościół Katolicki  procedurom od-

nośnie odnotowywania w aktach kościel-

nych urodzin i zaślubin dziś mamy znacz-

nie ułatwione zadanie. Księgi metrykalne 

na terytorium RP znaleźć można w czte-

rech rodzajach archiwów: w archiwum 

parafialnym, archiwum diecezjalnym, 

archiwum państwowym oraz w urzędzie 

stanu cywilnego. Bazy archiwów kościel-

nych i państwowych częściowo dostępne 

są także na wielu stronach internetowych. 

Przy okazji warto wspomnieć, że najwięk-

szą bazą archiwalną akt metrykalnych 

dysponują  Mormoni  (Kościół Jezusa 

Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich), 

którzy dokonali skanowania wielu aktów, 

w tym także w Polsce, w celu dokonywa-

nia tzw. pośmiertnych chrztów. Wierzą, że 

w ten sposób prowadzą do zbawienia dusz 

innowierców i ratują je przed wiecznym 

potępieniem. Zbierają więc na całym świe-

cie dane zmarłych (narodowość, religia czy 

kolor skóry nie mają znaczenia) i umiesz-

czają je w komputerowej bazie danych. 
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Następnie dokonują symbolicznych 

chrztów w swoich świątyniach, głównie w 

stanie Utah w USA. 

Bogate darmowe źródło wiedzy i 

danych genealogicznych zawierają także 

polskie portale internetowe, a najpopular-

niejsze to m.in.: genealodzy.pl ; forgen.pl ; 

ksiegi-parafialne.pl ; przodkowie.com ; 

myheritage.pl ; bliscy.pl oraz strona Lubel-

skiego Tow. Genealogicznego: www.ltg.pl  

To wszystko sprawia, że poszukiwania 

genealogiczne są możliwe dla każdego 

chcącego. Genealogia może stać się przy-

jemną pasją, zwłaszcza dla osób bezpo-

średnio zainteresowanych. 

Genealogia na wesoło 

O Amerykanach: matka siedzi z 

córką i wyjaśnia zawartość albumu foto-

graficznego ze zdjęciami rodzinnymi. – To 

jest twoja matka zastępcza w ciąży z tobą. 

Obok niej stoi twój dawca nasienia, który 

jest klonem twojego ojca. To jestem ja 

trzymająca ciebie, kiedy byłaś jeszcze 

tylko zamrożonym zarodkiem. – A ta pani  

z przerażeniem na twarzy? – Ta? A to 

twoja ciotka, ona zajmuje się  genealogią 

naszej rodziny. 
 

 

 

LITERATURA: Rafał T. Prinke, Poradnik 

genealoga amatora, Warszawa 1992; An-

drzej Trzciński (UMCS Lublin), Toldot  

Adam, czyli genealogia żydowska, „Rocz-

nik Lubelskiego Towarzystwa Genealo-

gicznego”, tom 1-2009; Cezary Kuklo, 

Demografia Rzeczypospolitej przedrozbio-

rowej, Warszawa 2009. 
 

 

                 Władysław Mądzik 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

Inspirująca przeszłość 
 

Kiedy zastanawiamy się jak 

uatrakcyjnić Powiśle, jak ściągnąć tu tury-

stów aby stworzyć nowe miejsca pracy, 

warto zwrócić uwagę na sprawdzone wzo-

ry. Sto lat temu kolejka wąskotorowa ob-

sługująca cukrownię w Zagłobie dochodzi-

ła we wsi Kępa Chotecka do brzegu Wisły. 

Miejsce to pokazuje fotografia umieszczo-

na we Wspomnieniach Marii Kleniewskiej 

wydanych przez RTP. Do lat 60-tych XX 

wieku kolejka do Karczmisk i Nałęczowa 

była obok statków na Wiśle podstawowym 

środkiem komunikacji mieszkańców Powi-

śla. Pamięć o czasach świetności kolejki 

podtrzymuje dziś, powstała z inicjatywy 

kilku członków nieistniejącego już niestety 

Towarzystwa Miłośników Nałęczowskiej 

Kolei Dojazdowej, Izba Pamięci Kolejo-

wej na stacji Karczmiska. Mieści się w 

budynku byłej kasy wypłat. Można tu 

zobaczyć zabytkową centralę ręczną, 

czapki kolejowe, lampy sygnałowe i sema-

forowe, dawne bilety i techniczne urządze-

nia niezbędne do funkcjonowania parowo-

zów i rozjazdów. Od dwóch lata właścicie-

lem kolejki jest starostwo opolskie. No-

wym operatorem kolejki będzie  Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu Lubel-

skim. Mamy nadzieję, że kolejka dotrze 

kiedyś do brzegów Wisły i zabierze tury-

stów z Kazimierza do Nałęczowa i od-

wrotnie. Publikujemy poniżej zdjęcie pa-

rowozu „Zagłoba”. W numerze 5 „Powiśla 

Lubelskiego” z kwietnia 2005 roku opu-

blikowaliśmy rozkład jazdy naszej kolejki. 

W 1956 roku aby dojechać z Wilkowa do 

Nałęczowa trzeba było wsiąść do pociągu 

o godzinie 3 rano. Na stację w Nałęczowie 

dojeżdżało się o godz. 5,25. Akurat aby 

zdążyć na pociąg do Warszawy lub do 

Lublina. 

 Pokazujemy też zdjęcia z I poło-

wy XX wieku ukazujące komunikację 

wiślaną. W taki sposób podróżowano od 

połowy wieku XIX. Tę powolną podróż 

umilano sobie racząc się w bufecie na 

przykład piwem. Na Powiślu lubelskim 

można było dostać piwo z browaru klucz-

kowickiego Przemysława Kleniewskiego. 

Umieszczamy reklamę firmy. Może ona 

także zainspiruje do produkcji własnego, 

lokalnego trunku? 

Wojciech Włodarczyk 

 

 
Umajony statek „Zagłoba” Jana Kleniewskiego przewozi Wisłą uczestniczki kursów dla ziemianek.  

Fot. sprzed I wojny światowej. 

 

 

http://www.ltg.pl/
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Najelegantszy statek wiślany „Halka” (nie zabierał towarów, posiadał własną orkiestrę), fotografia z lat 30-tych XX wieku.  

„Halka” zatrzymywała się w Zastowie Polanowskim. 

 

 
Tak wyglądał „przystanek” statków wiślanych na Powiślu.  

Zatrzymywały się one w Zastowie Polanowskim. Fot. z czasów II wojny światowej 
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Podróż statkiem po Wiśle w czasie okupacji 

 

 
Parowóz „Zagłoba” Jana Kleniewskiego, wyprodukowany przez  niemiecką firmę „Krauss”, 

obsługujący cukrownię w Zagłobie przed I wojną światową 
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Austriacka mapa Wólki Polanowskiej z roku 1801

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

Nad Wisłą 
wiersz Teofila Lenartowicza (1822-1893) 

 

Oj! Stachu, miły Stachu! 

Oj ciecze woda z dachu, 

Oj wiosenka, da wiosenka, 

Niedługo lód popęka! 

Oj zima, twarda zima 

Oryla w chacie trzyma, 

Pod śniegiem trawkę młodą, 

A jaskółkę pod wodą. 

Oj zima, twarda zima,  

W chałupie drzewa niema, 

Ni chróstu na ognisko, 

A słonko jeszcze nizko. 

 

Ptaszek się w wodzie pluska, 

Do lasu jedzie zwózka. 

Wyciągaj Stachu wiosła, 

Bo woda lód podniosła. 

Pan Jezus oj łaskawy! 

Niedługo przyjdą spławy; 

A do kalety grosze, 

Co ja na sobie noszę. 

……………… 

 

Oj dalej, Stachu dalej, 

Pośrodkiem kra się wali. 

Sroga jakby moc boża, 

Wisła się rznie do morza; 

A my dzieci tej wody 

Na hulanki, przygody, 

Na galary, a śmiało, 

Ażeby aż zagrzmiało! 

 

Hej retmany! retmany! 

Pójdźcie na brzeg wiślany, 

Słoneczko wam przyświeci, 

Kulik przodem poleci, 

I ten bocian daleki,  

Tęskny do naszej rzeki, 

I ta wronka siodłata 

Co nad sosny podlata, 

I kruki niespokojne 

Co się kupią na wojnę, 

Co się chmurą tak garną, 

Że na śniegach aż czarno; 

Poleci i skowronek, 

Żeby opiewać dzionek; 

I po wodzie po szklistej 

Wiatr powieje ojczysty. 

 

 

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

Nauka religii pół wieku temu 
 

W tym roku we wrześniu będzie-

my obchodzili 90-lecie szkoły podstawo-

wej w Wilkowie. Po powstaniu stycznio-

wym włościanie Powiśla nauczali swoje 

dzieci nielegalnie organizując lekcje w 

chałupach. Prowadzili je najczęściej naj-

mowani studenci. Pod koniec XIX w. 

niejawne nauczanie zaczęli organizować 

ziemianie. W czasie PRL imponującym a 

mało pamiętanym przedsięwzięciem była 

nauka religii w punktach katechetycznych, 

w szkołach religia była zakazana. 
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Po okresie stalinizmu, na fali od-

wilży politycznej października 1956 r., 

przywrócono w Polsce na krótko naucza-

nie religii w szkołach podstawowych jako 

przedmiotu nadobowiązkowego. Zgodzono 

się też, ale bez oficjalnego zapisu, na 

obecność w klasie krzyży. Podstawą był 

komunikat Komisji Wspólnej Rządu i 

Episkopatu z dnia 2 grudnia 1956 r. Jednak 

już okólnik z 4 sierpnia 1958 r. Minister-

stwa Oświaty zakazywał wieszania krzyży, 

modlitwy przed i po nauce przedmiotów 

obowiązkowych oraz nauki religii przez 

zakonników. Ksiądz Jan Mazur, świeżo 

wyświęcony w 1959 r., wikariusz w parafii 

Żółkiewka, uczył jeszcze przez rok religii 

w szkole. Nie była to nauka łatwa, bo na 

przykład w szkole w Olchowcu dyrektorka 

w niemalże co drugą lekcję religii doko-

nywała wizytacji kontrolując co ksiądz 

mówi i czego naucza. Uczący w szkolę 

księża mieli uprawnienia nauczycielskie, 

dostawali 1200 zł miesięcznie pensji z 

powiatowego kuratorium oświaty i legity-

mację nauczycielską uprawniającą np. przy 

przejazdach do tańszych biletów. 

 Proces ograniczania religii zakoń-

czyła ustawa o rozwoju systemu oświaty i 

wychowania z 14 lipca 1961 r. ostatecznie 

usuwająca nauczanie religii ze szkół. Jed-

nak nauka religii odbywała się nadal, tylko 

że poza budynkiem szkolnym. Episkopat 

postanowił przy każdej szkole uruchomić 

punkt katechetyczny. Funkcjonowały one 

przez 30 lat. W parafii wilkowskiej religii 

uczył przede wszystkim nowy wikariusz 

ksiądz Jan Mazur, przybyły do Wilkowa 

29 czerwca 1962 roku, w dzień odpustu w 

Podgórzu. Bo schorowany proboszcz 

ksiądz Józef Mazurek uczył tylko parę klas 

szkoły i tylko w Wilkowie. 

 Powstało 6 punktów katechetycz-

nych, tyle ile było szkół na terenie parafii. 

Wszystkie utworzono z pomocą mieszkań-

ców wiosek, rodziców uczących się dzieci. 

W Wilkowie lekcje religii odbywały się w 

Powiślaku. We wsi Dobre – w domu Wła-

dysława Wójcika, w Machowie najpierw w 

starej opuszczonej szkole, potem u Tade-

usza Pisuli i już do końca u Stanisława 

Kurka. W Podgórzu przez cały czas u 

Wiktorii Czarnoty. W Rogowie – najdłużej 

w domu Władysława Janickiego a później, 

do końca, u Antoniego Piłata. W Wólce 

Polanowskiej gdzie była jedyna w gminie 

szkoła czteroklasowa, religii uczono w 

domu Jana Piłata. 

Niektóre klasy miały religię przed 

lekcjami, a niektóre po lekcjach. Po wyj-

ściu ze szkoły cała klasa szła do prywat-

nych domów na jedną godzinę zajęć. Księ-

ża kontaktowali się z dyrektorami, którzy 

szli na rękę w układaniu siatki godzin. 

Nauka religii w jednym punkcie kateche-

tycznym zajmowała księdzu cały dzień, 

było od 4 do 6 godzin lekcyjnych. W Pod-

górzu, gdzie szkoła nie byłą liczna lekcje 

religii trwały 4-5 godzin. Lekcje były też w 

sobotę, bo także w sobotę chodzono do 

szkoły. Niektóre zajęcia odbywały się 

rano, niektóre po południu, w zależności 

od rozkładu lekcji w szkole. Dla księdza 

mieszkańcy przygotowywali posiłek, w 

Rogowie pani Wosiowa robiła obiad.  

W parafii Wilków wszystkie bez 

wyjątku dzieci chodziły na religię, nawet 

dzieci komendanta milicji. Dyrektor wil-

kowskiej szkoły uchodzący za „antyko-

ścielnego” (w przeciwieństwie do jego 

żony) też pozwalał chodzić swoim dzie-

ciom na katechezę. Raz z okazji wizytacji 

biskupa Piotra Kałwy przygotowano 

bierzmowanie. Biskup mówiąc kazanie, 

zaprosił na ambonę  jednego chłopca i 

zaczął go wypytywać, rozmawiać z nim 

przy pełnym kościele, a to był akurat syn 

komendanta milicji Kozaka! 

Dzieci chodziły na religię chętnie. 

Był zwyczaj, że zanim weszły do klasy 

całowały księdza w rękę. Już ksiądz No-

wicki chciał to zlikwidować. Ostatecznie 

wyrugował to ksiądz Mazur. Najdłużej 

zwyczaj ten utrzymywał się w Dobrem i 

Podgórzu, wioskach nastawionych bardziej 

tradycyjnie. Nauka w domach prywatnych 

nie była łatwa, bo w pomieszczeniach, w 

których odbywały się lekcje normalnie 

mieszkano. W niektórych punktach nie 

było ławek, siadano gdzie się dało, nawet 

na łóżkach. Ściągano ławki z całej wioski, 

aby nikt nie stał. W Rogowie ludzie sami 

zrobili specjalne szkolne ławki (bo Antoni 

Piłat, u którego odbywały się lekcje nie 

używał tego pokoju i był on na stałe prze-

znaczony do nauki), potem robiono stoły i 

ławki także w innych punktach. Księża 

przywozili małe tablice, były też stare, 

szkolne. Jedna klasa liczyła parędziesiąt 

dzieci, zdarzało się, że trzeba było pomie-

ścić i 70 osób. Zimą rodzice składali się na 

opał. Ale niektórzy użyczający lokalu dla 

lekcji religii sami ponosili koszty ogrze-

wania i nie chcieli wpłat od sąsiadów. 

Pomieszczenia ciągle kontrolowali urzęd-

nicy Sanepidu, ale patrzyli przez palce na 

warunki w jakich uczono religii. W każ-

dym razie nie było żadnych konsekwencji. 

Byli też oczywiście wizytatorzy diecezjal-

ni. Na zakończenie roku szkolnego 

uczniowie dostawali świadectwa wydawa-

ne przez kurię. 

Nauka religii miała zapewne 

wpływ na powołania. Z parafii wilkow-

skiej księżmi bądź zakonnikami zostali: 

Andrzej Madej, oblat z Wólki Polanow-

skiej, poeta; Jan Knop z Polanówki, po-

szedł do ojców franciszkanów reformatów; 

ksiądz Goliszek z kolonii Wilków, Henryk 

Cieślak z Dobrego (jest w diecezji drohi-

czyńskiej), dr Krzysztof Czapla z Kłodni-

cy, obecnie w Zakopanem w Krzeptów-

kach, jest sekretarzem Wielkiej Nowenny 

Fatimskiej. Jeżeli dodać do tego starszych, 

urodzonych jeszcze przed wojną: księdza 

Czarnotę, księdza Czesława Gizę z Kątów 

i Mieczysława Plisa (ojciec Cyryl w klasz-

torze w Kazimierzu Dolnym), to  tworzy 

się z tego małą gromadka. 

Dla księży nauka religii była naj-

bardziej absorbującym zajęciem. Ocenę 

stawiano za aktywne uczestnictwo w lek-

cji, prowadzenie zeszytu (trzeba jednak 

pamiętać, że w niektórych punktach kate-

chetycznych nie było warunków do pisania 

na lekcji) i za uczęszczanie na nabożeń-

stwa. Każda klasa miała swój odrębny 

program. Program był w powszechnej 

opinii bardzo dobry. Ksiądz Zaleski, sale-

zjanin, opracował w latach 60-tych pod-

ręcznik do religii. W pierwszej klasie były 

wiadomości wstępne, wprowadzenie w 

ducha modlitwy, uczono pacierza. W dru-

giej – przygotowano do pierwszej spowie-

dzi i komunii świętej. W trzeciej –

przedmiotem było Pismo Święte starego 

testamentu, a w czwartej – Nowy Testa-

ment. W piątej klasie uczono składu apo-

stolskiego i głównych prawd wiary. W 

szóstej była nauka o łasce bożej i świętych 

sakramentach. Ostatnia klasa – to przyka-

zania, grzech i cnoty. 

Pracę katechetyczną utrudniały 

dojazdy. Ksiądz Mazur dojeżdżała na lek-

cje swoim motocyklem „Panonią”, potem 

samochodem, oczywiście jeżeli nie unie-

możliwiały tego roztopy. Motocyklem 

można było dojechać jesienią i wiosną. W 

zimie jedynym środkiem lokomocji były 

furmanki. Przejazdy furmankami organi-

zowali mieszkańcy wiosek. Droga z Wil-

kowa do Dobrego była utwardzona tylko 

częściowo, kończyła się na 10 metrów 

przed mostem, potem za Chodelką była 

droga polna i w razie błota motor trzeba 

była prowadzić. Do Podgórza można się 

było dostać przez Zastów albo wałem. Ale 

po deszczu przez Zastów nie można było 

przejechać, na gościńcu tworzyły się doły 

z wodą, które mógł pokonać tylko konny 

wóz. Wał przy Chodelce (od strony Wil-

kowa) kończył na moście dobrskim (wał 

między mostem dobrskim a młynem zro-

biono dopiero w latach 60-tych. Sypano go 

wybierając ziemię koło młyna w Szcze-

karkowie i zawożąc ją furmankami). Jedy-

ną szosą łączącą Powiśle ze światem była 

brukowana droga („kocie łby”) z Wilkowa 

do Karczmisk. Tamtędy jeździł autobus do 

Lublina: przez Karczmiska, Kazimierz, 
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Wąwolnicę. Odjeżdżał rano, wracał wie-

czorem. Był też drugi – łączący Zagłobę z 

Opolem, przez Wilków i Karczmiska. 

Czasami można było czekać i pół dnia na 

autobus albo jakikolwiek samochód, który 

mógłby podwieźć. Równie trudno było się 

dostać do Machowa. Jeszcze w 1987 r., 

kiedy budowano kaplicę, była tam tylko 

droga polna. W porze błotnistej na lekcje 

religii ksiądz Mazur musiał jechać do 

Brzozowej i dopiero stamtąd pieszo szedł 

do Machowa. 

Oczywiście były też i inne obo-

wiązki księży. Do tych najbardziej wi-

docznych uroczystości w lokalnej społecz-

ności należy zaliczyć odpusty. Niezwykle 

malownicze było święcenie pól przygoto-

wywane przez poszczególne wioski. Uro-

czystości trwały od maja do lipca. Budo-

wano 4 ołtarze przy krzyżach i kaplicz-

kach. Najczęściej był to stół z obrusem, 

nad nim zasłona z firanki, obraz, świeczki i 

krzyż. Prowadzono przez pola od ołtarza 

do ołtarza śpiewając pieśni. Trwało to 

dwie godziny. Procesja była wzbogacona o 

kościelne chorągwie. Ponieważ przed 

soborem watykańskim nie można było 

odprawiać mszy po południu (odprawiano 

ją zresztą tylko po łacinie), podczas świę-

cenia pól śpiewano litanię do wszystkich 

świętych. 

Na Boże Ciało budowano w Wil-

kowie 4 ołtarze, między kościołem a figurą 

przy drodze na cmentarz. Na dwa tygodnie 

przed Bożym Ciałem zgłaszano władzom 

zamiar przeprowadzenia procesji, uiszcza-

no opłatę skarbową i zawsze otrzymywano 

zgodę.  

Grób wielkanocny przygotowy-

wały siostry zakonne, które były w Wil-

kowie do 1994 r. Wcześniej jedna z sióstr, 

która była także pielęgniarką, obsługiwała 

chorych, gotowa przyjechać na wezwanie 

o każdej porze dnia i nocy. 

Co roku była też adoracja przy 

Żłóbku – śpiewano kolędy, a dzieci mówi-

ły wierszyki. Część kolęd śpiewał chór 

parafialny. Działał do połowy lat 80-tych. 

Prowadził go najpierw organista Robert 

Bogdański, potem Longin Wolszczak (był 

organistą przez 5-6 lat). Na uroczystość 

św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu, 

organizowano w Powiślaku spotkanie 

członków chóru. Były wypieki, herbata, a 

po wyjściu księży – tańce. Na harmonii 

przygrywał Jan Deszczak ze Szczekarko-

wa. 

Bogactwo życia parafialnego mo-

że osłabnąć wraz z ze zmniejszaniem się 

liczby mieszkańców Powiśla. Pół wieku 

temu parafia wilkowska liczyła 5,1 tysiąca 

wiernych, dziś – tylko 3,8 tys. 

 

 Na podstawie rozmów z księdzem 

kanonikiem Janem Mazurem spisał  

Wojciech Włodarczyk 
 

LITERATURA: Kościół i religij-

ność Polaków 1945-1999, praca zbiorowa 

pod red. ks. Witolda Zdaniewicza SAC i 

Tadeusza Zembrzuskiego, Warszawa 2000 

 

 
Święcenie pól na Kępie Choteckiej, 17 czerwca 1979 r., fot. Stanisław Turski 

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

Powiśle na starej fotografii 
Opublikowane w numerze 1 (styczniowym) 2010 r. „Powiśla Lubelskiego” zdjęcie dzieci ze szkoły w Zastowie z 1921 r. 

wzbudziło wiele emocji, bo na tej mało znanej fotografii czytelnicy rozpoznawali swoich najbliższych. Dlatego publikujemy kolejne 

zdjęcie ukazujące dzieci kończące rok szkolny w Zagłobie w 1948 r. Publikowaliśmy je co prawda w pierwszym zeszłorocznym nu-

merze „Powiśla Lubelskiego”, ale teraz dzięki pani Janinie Walencik z Rybaków dodajemy listę sfotografowanych osób. 
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1 - NN, 2 – Pluta z Kłodnicy (nie żyje), 3 – Bolesław Wrona z Wrzelowa, 4 – Barańska z Zagłoby, 5 – Henryka Kaszli-

kowska z Majdan, 6 – Czapla z Kłodnicy, 7 – Janina Daczka z Kłodnicy, 8 – NN z Wrzelowa, 9 – Janina Pluta z Wrzelowa, 10 – 

NN z Wrzelowa (nie żyje), 11 – Alina Dzierżak z Kłodnicy, 12 – NN z Wrzelowa, 13 – Wosik z Kłodnicy, 14 – NN z Brzozowej (nie 

żyje), 15 – Adamska z Kłodnicy (nie żyje), 16 – Wójtowicz z Kłodnicy, 17 – Rozalia Czarnecka z Rybaków, 18 – Jan Maciąg z 

Wrzelowa (nie żyje), 19 - NN, 20 – Roman Surdacki z Zagłoby, 21 – NN z Wrzelowa, 22 – NN, 23 – Leokadia Wójtowicz z Wrze-

lowa, 24 – Turska, 25 – Helena Śliwa, 26 – Ludwika Malanowa, nauczycielka (nie żyje), 27 – wychowanica Malanowej, 28 – 

Ostrowska, nauczycielka (nie żyje), 29 – Eustachy Kaczaniuk, nauczyciel (nie żyje), 30 – Skowron z Kłodnicy, 31 – Janina Walen-

cik, ur. 1939 r., 32 – Drąg z Kłodnicy, 33 – Czapla? z Kłodnicy, 34 – Wójtowicz z Kłodnicy, 35 – Wójtowicz z Kłodnicy, 36 – 

Skowron z Kłodnicy, 37 – Jastrzębski z Zagłoby, 38 – Giza z Zagłoby, 39 – NN, 40 – Kręcisz z Zagłoby, 41 – Stanisław Walencik 

z Rybaków, 42 – Barańska z Zagłoby. 
 

 
 

 

 

 

 
 

W numerze 4 „Powiśla Lubel-

skiego”, z lipca 2010 r., opublikowaliśmy 

zdjęcie uczniów szkoły w Wilkowie. Nie 

mamy jednak pewności, czy była to foto-

grafia z czerwca 1939 roku. Publikujemy 

bowiem powyżej kolejne, zniszczone nie-

stety zdjęcie, tym razem prawie na pewno 

z czerwca 1939 roku uczniów kończących 

siódmą, ostatnią klasę szkoły, a może także 

uczniów innych klas. Na zdjęciu jest 6 

nauczycieli (a uczyło siedmiu: Mikosz – 

geografia i historia, Mikoszowa – prace 

ręczne, Król - matematyka, Królowa – 

śpiew, Szabatowska - rysunek, Pawlak – 

język polski, Bajonowa – biologia) i 60 

dzieci. Spośród uczniów znamy tylko 

Edwarda Włodarczyka z Dobrego (w gór-

nym rzędzie pierwszy z lewej), Stefana 

Włodarczyka z Wilkowa (w drugim rzę-

dzie od dołu, trzeci z prawej) i Celinę 

Wojtalik z Dobrego (tuż nad głową pierw-

szego nauczyciela z lewej strony).  

Ponieważ w tym roku będziemy 

obchodzić 90-lecie szkoły podstawowej w 

Wilkowie, warto zebrać zdjęcia jej 

uczniów i nauczycieli. 

Redakcja 
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Obchody XV-lecia RTP 

i wręczenie nagrody Januszowi Węgiełkowi 
 

 

 
Janusz Węgiełek podpisuje swoją książkę 

 

6 marca 2011 roku w odnowionej sali budynku OSP w 

Wilkowie odbyła się uroczystość XV-lecia Regionalnego Towa-

rzystwa Powiślan i wręczenia nagrody Towarzystwa za rok 2010 

Januszowi Węgiełkowi. Uroczystość poprzedzona była Mszą 

Świętą w kościele parafialnym odprawiona przez ks. kanonika 

Jana Mazura. Ksiądz kanonik, współzałożyciel RTP mówił o 

znaczeniu poznawania własnej historii i zasług jakie ma w tym 

zakresie „Powiśle Lubelskie” oraz o znaczeniu pełnej wyrzeczeń 

pracy społecznej działaczy RTP.  

 

W spotkaniu w budynku wilkow-

skiej Ochotniczej Straży Pożarnej uczest-

niczyli: Zenon Rodzik – Starosta Opolski, 

sekretarz gminy Łaziska Tomasz Czyż (nie 

mógł przybyć wójt Zygmunt Pyć), a ze 

strony gminy Wilków wójt Grzegorz Tere-

siński, przewodniczący Rady Gminy Ceza-

ry Kuś i sekretarz Marcin Markowski. Był 

też oczywiście laureat, pisarz i sadownik – 

Janusz Węgiełek z Lasu Dębowego. Po 

krótkich przemówieniach, w trakcie któ-

rych starosta wręczył na ręce prezesa spe-

cjalny list gratulacyjny (dodał, że jest to 

najaktywniejsze towarzystwo regionalne 

powiatu), prezes wręczył posrebrzany 

medal i dyplom Januszowi Węgiełkowi. 

Przypomniał, że Janusz Węgiełek od lat 

regularnie pisuje eseje do „Powiśla Lubel-

skiego” i jest niezwykle zaangażowany w 

nasz mini region. Laureat podkreślił zna-

czenie inspiracji lokalnością w swojej 

twórczości, mówił o przygotowywanej 

kolejnej powieści o Wiśle. Następnie pod-

pisywał książkę Wiślany szlak.  

Podczas spotkania można było 

otrzymać najnowsze numery „Powiśla 

Lubelskiego”, rozmawiano o planach dal-

szej działalności. Prezes podkreślił, że 

wyróżnienie starosty jest wyrazem uznania 

dla wszystkich członków RTP, którzy, 

zwłaszcza podczas i po powodzi, przyczy-

nili się do regularnego wydawania naszego 

pisma. Zwrócił też uwagę na potrzebę 

utworzenia na Powiślu lubelskim muzeum 

dokumentującego bogatą historię regionu. 

RTP posiada sporą dokumentację i zdjęcia. 

Muzeum mogłoby się stać atrakcją tury-

styczną dla odwiedzających Kazimierz 

Dolny, mogłoby pełnić rolę edukacyjną dla 

młodzieży. Rozważano możliwość utwo-

rzenia takiego muzeum w dawnej „kozie”. 

Prezes apelował też o nadsyłanie tekstów. 

Omawiano planowany specjalny, wrze-

śniowy numer „Powiśla Lubelskiego”, 

który ma być poświęcony 90-leciu szkoły 

podstawowej w Wilkowie. Jednym z za-

proszonych gości był Władysław Mądzik, 

genealog z Poniatowej (zob. „Powiśle 

lubelskie” nr 1, 2010, s. 11), który obiecał 

przesłać do najbliższych numerów swoje 

teksty związane z Powiślem. W tym nume-

rze publikujemy pierwszy: O genealogii 

inaczej. 

Atmosfera spotkania była bardzo 

ciepła, władze gminne i powiatowe dekla-

rowały Towarzystwu pomoc finansową. 

Niezbyt wysoka frekwencja spowodowana 

była utratą podczas powodzi wszystkich 

adresów członków RTP. Do dzisiaj część 

osób, członków Zarządu Towarzystwa, nie 

mieszka jeszcze w swoich dawnych 

mieszkaniach. To także utrudnia dystrybu-

cję „Powiśla Lubelskiego”. 

 

Wojciech Włodarczyk
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Starosta Opolski Zenon Rodzik (po prawej) wręcza prezesowi RTP specjalny list gratulacyjny 

z okazji XV-lecia Regionalnego Towarzystwa Powiślan 
 

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

Uzupełnienie 
W ostatnim numerze (specjalnym, 

z okazji XV-lecia Regionalnego Towarzy-

stwa Powiślan) „Powiśla Lubelskiego” na 

stronie 2 w tekście omawiającym pracę 

Towarzystwa w ostatnich pięciu latach 

wypadły dwa nazwiska naszych członków. 

Mianowicie odnotowane jako członkinie 

Komisji Rewizyjnej panie Barbara Piwo-

warek i Eleonora Świech nie zostały 

umieszczone w spisie członków RTP. A 

więc w lutym 2011 r. mieliśmy nie 40-tu 

ale 42 członków Towarzystwa. Na uspra-

wiedliwienie możemy podać, że wszystkie 

dokumenty RTP zostały zniszczone pod-

czas powodzi i pełna rekonstrukcja listy 

członków nie jest łatwa. 

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

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie 
 

Uprzejmie informujemy, iż od 

dnia 1 marca 2011 r. działa pierwsze w 

Powiecie Opolskim Biuro Porad Obywa-

telskich i Prawnych. 

Biuro jest miejscem, do którego 

może zgłosić się każda osoba - niezależnie 

od wieku, płci, narodowości czy statusu 

społecznego. Biuro istnieje po to, aby 

informować obywateli o prawach i wska-

zywać możliwe rozwiązania problemu.  

Wszystkie porady obywatelskie i prawne 

oraz informacje udzielane w Biurze są 

bezpłatne. 

W ramach Biura można uzyskać 

poradę obywatelską i prawną ze wszyst-

kich działów prawa, począwszy od prawa 

cywilnego i rodzinnego, a kończąc na 

prawie pracy i karnym. W Biurze można 

także uzyskać informacje m.in. w zakresie  

imigracji/repatriacji,  praw obywatelskich i 

konsumenckich, stosunków międzyludz-

kich, własności, a także sprawach miesz-

kaniowych, rodzinnych, świadczeń socjal-

nych, świadczeń z ubezpieczenia społecz-

nego, zatrudnienia i bezrobocia, przepisów 

dotyczących osób niepełnosprawnych oraz 

uzależnionych.  

Osoby zainteresowane uzyska-

niem bezpłatnej porady prawnej lub oby-

watelskiej bardzo serdecznie zapraszamy 

do siedziby Biura, która znajduje się w 

Opolu Lubelskim przy ulicy Lubelskiej 9 

(naprzeciwko Urzędu Gminy).  
  

GODZINY OTWARCIA BIURA: 

Poniedziałek i środa: 8 - 13 

Wtorek i czwartek: 14 – 19 
 

(Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego) 
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