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Niniejszy numer „Powiśla Lubelskiego” rozpoczynamy artykułem upamiętniającym obchody 50-

lecia obecności w naszej parafii księdza kanonika Jana Mazura. Pół wieku pracy, a właściwie posłannic-

twa, w jednym miejscu to niezwykłe wydarzenie. Wiarygodność najlepiej potwierdza czas. Dziękujemy księ-

dzu kanonikowi za tę obecność. Nasuwa się też w sposób naturalny refleksja o naturze pracy – nie jako 

czynności przede wszystkim nastawionej na zysk, ale właśnie traktowanej jako służba, poświęcenie, dawa-

nie siebie w wymiarze ponad fizycznym, a nie tylko wedle miar trudu i pieniędzy jakie zazwyczaj zwykło się 

przykładać do „roboty”. W dzisiejszym urynkowionym świecie nie jest to postawa częsta. 

Satysfakcję może budzić również i to, że po 10. latach numer naszego pisma prawie w całości wy-

chodzi nie spod mojego pióra. I to już kolejny, drugi numer tworzony jest nie przez prezesa Regionalnego 

Towarzystwa Powiślan (jak czasami zdarzało się w przeszłości), ale przez całkiem szerokie grono współ-

pracowników. Już nie tylko stałe eseje Janusza Węgiełka, ale i artykuły o lokalnej historii Władysława Mą-

dzika, świetne wspomnienia Wiesławy Bednarz czy fotografie zdobyte przez panią Monikę Mędrek wypeł-

niają strony naszego pisma. Dekada pracy, żmudnej i  męczącej, zmagania z brakiem pieniędzy na druk, 

dekada usiana prośbami o teksty i archiwalia, daje efekty. To, że obecny, lipcowy według numeracji, numer 

„Powiśla Lubelskiego” wychodzi z wielotygodniowym opóźnieniem, to także dowód (a jednocześnie 

usprawiedliwienie) jak trudno łączyć naszą „prawdziwą” pracę zarobkową z tą społeczną. Ale która jest 

bardziej prawdziwa i która wytrzyma wyrok czasu? 

Wojciech Włodarczyk 
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50 lat w służbie kapłańskiej w parafii wilkowskiej  

księdza kanonika Jana Mazura 
 

 
 

własnego kapłaństwa 

się boję 

własnego kapłaństwa 

się lękam 

i przed kapłaństwem 

w proch padam 

i przed kapłaństwem klękam 

 

Dziś w naszej parafii mamy dzień 

szczególny. Przeżywamy wspomnienie św. 

Jana Chrzciciela. To patron naszego księ-

dza kanonika Jana, który od 50 lat w para-

fii wilkowskiej służy Panu  Bogu i ludziom. 

Dziękujemy księdzu kanonikowi za tę Jego 

obecność, że jest pośród nas przez te lata. 

Najstarsi ludzie Go pamiętają. Cieszymy 

się, że przez tyle lat wytrwał razem z nami 

,że tutaj pozostał z nami. Chociaż już jest 

na emeryturze  jeszcze ofiarnie służy i w 

konfesjonale, i przy ołtarzu. Może też na-

wet pomocy fizycznej udzielić. Można na 

Niego liczyć, także i w różnych radach. 

Jestem Mu wdzięczny za pomoc, za życzli-

wość. W tej mszy świętej ogarniamy Go 

dziś szczególną modlitwą, prosząc o Boże 

błogosławieństwo i wszelkie potrzebne 

łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej, 

Matki wszystkich kapłanów. Dziękując za 

50 lat posługi kapłańskiej ogarniamy na-

szymi modlitwami księdza kanonika, wy-

praszając dla Niego właśnie zdrowie i 

wszelkie łaski na dalsze jego lata w życiu 

kapłańskim i także, by jak najdłużej był tu z 

nami. 

Tymi słowami przywitał wszyst-

kich wiernych zebranych na uroczystej 

mszy świętej w pogodną niedzielę 24 

czerwca 2012 roku ksiądz proboszcz Zbi-

gniew Szumiło. Z uwagi na prace remon-

towe przeprowadzane wewnątrz kościoła 

wilkowskiego i mające na celu usunięcie 

szkód powstałych w trakcie dwukrotnego 

zalania w czasie powodzi w maju i czerw-

cu 2010 roku, msza święta została odpra-

wiona przy ołtarzu polowym, ustawionym 

obok  świątyni.  

  Na zakończenie mszy świętej były 

dla Jubilata kwiaty i serdeczne życzenia od 

księdza proboszcza, od młodzieży i od 

rady parafialnej. Były oklaski na stojąco i 

oczywiście śpiewane życzenia od wier-

nych:                                                            

Życzymy, życzymy, życzymy, ży-

czymy, 

i zdrowia i szczęścia, 

i błogosławieństwa 

przez ręce Maryi. 

Na zakończenie uroczystości głos 

zabrał sam Jubilat i podzielił się  swoimi 

refleksjami z tych 50 lat służby kapłańskiej 

na powiślańskiej ziemi: 

 To taki wzruszający dzisiaj dla 

mnie moment. Osobiście nie lubię takich 

sytuacji, gdzie o mnie mówią, wymieniają, 

wspominają, coś podkreślają z życia, ale 

jestem osobą publiczną i aktualną w ko-

ściele, i dlatego takie momenty trzeba 

przeżywać. Rzeczywiście, teraz upływa już 

50 lat, jak przyjechałem jako 26 letni mło-

dy kapłan do pracy w parafii Wilków. 

Przez 12 lat byłem wikariuszem. Ksiądz 

kanonik Józef Mazurek (proboszcz w para-

fii Wilków w l. 1930-1973 – przyp. WM) 

był dla mnie dobry, a ja też chciałem być 

dobrym i lojalnym pod każdym względem. I 

tak przedłużał mój pobyt, chociaż ja chcia-

łem kilka razy  przejść do innej parafii, 

żeby poznać nowych ludzi, nowe zwyczaje, 
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czy tak po prostu inne okoliczności życia. A 

później po jego śmierci, tak jak przekazał 

prośbę księdzu biskupowi poprzez księdza 

dziekana, zostałem proboszczem i byłem 

nim przez 33 lata.  

Tutaj wspólnie pracowaliśmy, 

wspólnie modlili się, uświęcali, budowali i 

udoskonalali ten kościół. Wiele material-

nych efektów wspólnej, wieloletniej  pracy 

księży i parafian zniweczyła  dwa lata temu 

dwukrotna powódź, która nawiedziła także 

naszą świątynię. Od 2007 roku jestem na 

emeryturze. Bardzo dobrze pamiętam tych 

najstarszych z lat 60-tych, jak tylko przy-

szedłem do parafii. Były biedniejsze wa-

runki życia i domy były skromniejsze. W 

wielu domach , jak chodziłem po kolędzie, 

jeszcze podłogi nie było, była ubita ziemia. 

Przez te 50 lat bardzo dużo się zmieniło. I 

my też przemieniliśmy tę parafię, bo w 

czasie tych 50 lat było ok. 3350 pogrze-

bów, ponad  trzy tysiące osób zostało 

ochrzczonych i zostało zawartych  ponad 

tysiąc małżeństw. Parafia zmieniła się 

liczebnie: jak przyszedłem było przeszło 

5000 wiernych, a obecnie jest ok. 3800. 

Pragnę jeszcze wspomnieć, że zawsze 

starałem się wszystkich parafian kochać i 

możliwie jak najpokorniej służyć im wszel-

ką posługą kapłańską. I nadal wszystkich 

w sercu mam i w pamięci zachować pra-

gnę. Większych jakichś przykrości w ciągu 

tych 50 lat nie miałem. Starałem się two-

rzyć dobrą atmosferę i chyba mi się to 

udawało i do tej pory się udaje. Dziękuję 

za okazywaną życzliwość i wdzięczność, za 

serdeczne rozmowy, za  pytania o zdrowie, 

o samopoczucie, o warunki życia mojego. 

Nadal staram się wszystkich kochać i być 

usłużnym we wszystkich okolicznościach 

życia, i tych radośniejszych i tych smut-

niejszych. Przez te 50 lat było i tak jest w 

moim myśleniu i działaniu – chociaż nie 

zawsze to tak może dobrze wychodziło, bo 

człowiek jest tylko zawsze słabym człowie-

kiem. Jak najserdeczniej dziękuję Panu 

Bogu za życie, za kapłaństwo i za te 50 lat 

życia w Wilkowie. Było mi tutaj dobrze z 

Wami, bo inaczej byłbym w innym miejscu. 

Na miarę swoich możliwości starałem się 

jak najlepiej służyć. Dziękuje wszystkim i 

tym, którzy są w grobach , którzy odeszli za 

mojego życia, z tych wiosek, z tych domów 

i z tej świątyni. Wiele osób odprowadziłem 

na cmentarz, ale i wiele ochrzciłem. Niech 

dobry Bóg da im niebo, a wszystkim żyją-

cym: niech Pan Bóg jak najszczodrobliwiej 

błogosławi i otacza swoją opieką. Dziękuję 

serdecznie czcigodnemu księdzu probosz-

czowi, że stwarza mi jak najlepsze warunki 

tutaj na życie emeryckie, że okazuje mi tak 

wiele dobroci kapłańskiego serca. Jestem 

mu za to bardzo, bardzo wdzięczny. 

Dziękuję wszystkim za modlitwę, 

za dzisiejszą mszę świętą, a mieszkańcom 

Wólki Polanowskiej za tak piękny tort z 

motywami kapłańskimi. Niech Bóg wszyst-

kim błogosławi!  

Uroczystą liturgię zakończył 

wspólny śpiew „Sutanny”: 

 

Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w twoje 

drzwi, 

a jednak przyszedłeś do Niego. 

On Ci krzyż dać swój chciał wśród życio-

wych dróg. 

Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego. 

Wystarczyła Ci sutanna uboga 

i ubogi wystarczył Ci ślub, 

bo wiedziałeś, kim jesteś dla Boga 

i wiedziałeś, co Tobie dał Bóg. 

Cóż ci Jezus mógł dać oprócz trudnej dro-

gi, 

Cóż ci mógł powiedzieć w powitaniu. 

Dobrze wie, jak trudne są Jego drogi 

 I najczęściej mówi w powołaniu. 

Przechodziłeś wiele chwil, wiele ciepłych 

chwil, 

I żegnałeś się z domem rodzinnym.  

I wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy, 

I, że życie to będzie już inne. 

 

Władysław  Mądzik  

 Poniatowa/ Kłodnica        

 

 
Audiencja księdza kanonika Jana Mazura u Ojca Świętego Jana Pawła II (z lewej ks. Bielec) 

 

javascript:void(0)
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I rok V Zarządu RTP 
 

Jak co roku podajemy krótkie in-

formacje o naszej działalności.  26 lipca 

zeszłego roku odbyło się V Wyborcze 

Walne zgromadzenie Regionalnego Towa-

rzystwa Powiślan. Wybraliśmy nowe wła-

dze. Ustaliliśmy, że konieczna jest weryfi-

kacja członków Towarzystwa. Część nie 

płaci składek i wycofała się z naszej dzia-

łalności. Doszło też wielu nowych człon-

ków. Sprawą ustalenia rzeczywistej listy 

członków RTP zajmuje się pani Monika 

Mędrek.  

Stałem punktem posiedzeń nasze-

go Towarzystwa jest brak dostatecznych 

środków na prowadzenie wydawniczej 

działalności. Zwłaszcza, że od wielu już 

numerów objętość „Powiśla Lubelskiego” 

bardzo urosła. Zamiast zwyczajowych 12 

stron mamy teraz 16-20, a to powoduje 

wzrost kosztów z 500 zł za druk jednego 

numeru do kwoty 800 zł. Wzmocnienie 

Zarządu o panią Monikę Mędrek i Włady-

sława Mądzika pozwala podejmować czy 

współuczestniczyć w nowych inicjaty-

wach, np. realizacji konkursu „Moja szkołą 

na kartach historii” czy przygotowaniu 

tablicy upamiętniającej proboszcza wil-

kowskiego, powstańca styczniowego, ks. 

Józefa Błażowskiego. 

 Cieszymy się, że idea ożywienia 

ruchu regionalnego zatacza coraz szersze 

kręgi. Pod koniec czerwca otrzymaliśmy 

następujący list: 

  

Witam,  

Proszę pozwolić, iż się przedsta-

wię - Sławomir Goliszek, mieszkam i pra-

cuję w Karczmiskach, a w b.r. reaktywo-

wano Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karcz-

miskiej. Wybrano mnie do Zarządu i pełnię 

funkcję prezesa. Chciałbym zaprosić Re-

gionalne Towarzystwo Powiślan w Wilko-

wie do współpracy. W ostatnią sobotę 

uczestniczyłem w jubileuszu 50-lecia Mia-

sta Poniatowa i 25-lecia Towarzystwa 

Przyjaciół Poniatowej. Zaproponowałem 

Prezesom Towarzystwa Przyjaciół Ponia-

towej i Towarzystwa Przyjaciół Opola 

Lubelskiego współpracę stowarzyszeń 

reprezentujących poszczególne gminy 

Powiatu Opolskiego. Jesienią miałoby się 

odbyć pierwsze robocze spotkanie, w cza-

sie którego zakreślone zostaną ramy 

współpracy stowarzyszeń reprezentujących 

poszczególne gminy na forum powiato-

wym. Dobrym pomysłem byłoby dzielenie 

się na łamach wydawanych gazet przez 

Towarzystwa tym, co robią poszczególne 

stowarzyszenia, czym żyją  nasi mieszkańcy 

czy Gminy (w ramach wymiany publikacji i 

artykułów w gazetach pomiędzy Towarzy-

stwami) oraz np. organizacji raz do roku 

spotkań naszych Towarzystw (mogłoby to 

być Forum Towarzystw Regionalnych 

Powiatu Opolskiego służące wymianie 

doświadczeń, poglądów, planowania 

wspólnych zadań czy przedsięwzięć). 

Oczywiście szczegóły ustalimy sobie na 

spotkaniu. Przedstawiciele Towarzystw z 

Poniatowej i Opola odnieśli się przychyl-

nie do mojej propozycji i jesienią ustalimy 

termin spotkania.  

Proszę o przedstawienie propozy-

cji Zarządowi Waszego Towarzystwa i 

liczę na odpowiedź.  

Pozdrawiam,                                              

  Sławomir Goliszek 

 

 Będziemy starali się podjąć 

współpracę, która na pewno wzbogaci obie 

nasze gminy: karczmiską i wilkowską. 
 

Zarząd RTP 

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

Otwarcie sezonu turystycznego  

i uruchomienie Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej 
 

W dniu 11 maja br. Starosta Opol-

ski Zenon Rodzik, Wójt Gminy Karczmi-

ska Janusz Goliszek i Dyrektor Muzeum 

Nadwiślańskiego Agnieszka Zadura uro-

czyście rozpoczęli sezon turystyczny 2012 

roku. O godz. 14,00 po oficjalnym otwar-

ciu odbyła się we dworze w Karczmiskach 

prezentacja multimedialna, po której go-

ście udali się do stacji Karczmiska gdzie 

zwiedzano obiekty kolejowe. Na platfor-

mie widokowej (dawna wieża wodna) 

odbyła się konferencja prasowa. Następnie 

kolejką przejechano do świeżo ukończonej 

Stacji Polanówka (na granicy gmin Wil-

ków i Karczmiska) i dalej udano się do 

Grodziska Żmijowiska. Na terenie grodzi-

ska odbył się pokaz wypału naczyń cera-

micznych a całość zakończyła się „Biesia-

dą Staropolską”. 

Należy wyrazić radość, że pod 

nowym zarządem i właścicielem – Staro-

stwem Opolskim – kolejka wąskotorowa 

ożywa i staje się ważną atrakcją turystycz-

ną Powiśla lubelskiego. Należy też wyrazić 

nadzieję, że tory kolejki zostaną w przy-

szłości doprowadzone do brzegu Wisły (to 

nasz apel od kilkunastu lat) skąd będzie 

można dostać się statkami do Kazimierza 

Dolnego. To w znaczący sposób wzbogaci-

łoby możliwości turystyczne naszego re-

gionu, a przede wszystkim mogłoby przy-

czynić się do stworzenia nowych miejsc 

pracy.  

 

Redakcja 

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

Pies, kot i inne 
 

Motto:  

„Nie krzywdź pająków, bo to stworzonka 

Boże.”                  z Baśni i legend polskich 

 

 Nieproszony gość to dopust boży. 

A co powiedzieć o dziesięciu takich go-

ściach? Zastałem ich w obejściu po powro-

cie z Warszawy. Siedem szczeniąt, sukę, 

jej kudłatego partnera i młodego psa z 

zeszłorocznego miotu. I co tu począć z 

taką zgrają? Zdać się na bieg wypadków? 

Ale to oznaczało posiadanie za rok sfory 

odpowiednio większej. Dać uśpić szcze-

nięta? Za późno, gdyż już wyłaziły spod 

stodoły, patrzyły na błękit i zieloność 

świata, poza tym były całkiem sympatycz-

ne. Chwycić za kij i przegnać burą sukę? 

To też nie wchodziło w rachubę. Od razu 

rzucało się w oczy, że jest troskliwą matką 

i mocno się trudzi, by przynieść potom-

stwu upolowanego zająca lub kaczkę. 

Wtedy zauważyłem, że miłe panie z są-

siedztwa zaczęły dokarmiać moją menaże-

rię. Owładnął mną lęk. Moje psy stały się 

faktem akceptowanym społecznie. Najry-

chlej musiałem skończyć z tym stanem 

zawieszenia i tymczasowości. Udałem się 
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po radę i pomoc do gminy. Obiecując 

pomoc, uświadomiono mi przede wszyst-

kim gigantyczne koszty wyłapania zdzi-

czałych psów i przekazania ich do schroni-

ska dla zwierząt. Wróciłem zniechęcony. 

Niech się dzieje co chce, pomyślałem, i 

jeszcze tego samego dnia przystąpiłem 

śladem sąsiadek do dokarmiania milusiń-

skich. W międzyczasie ubyło z gromadki, 

gdyż na dwa pieski znaleźli się amatorzy. 

 Czy niosłem karmę z potrzeby 

serca? Nie, raczej z obawy, by nie wyjść 

na okrutnika. Czy wraz z upływem dni 

polubiłem baraszkujące maleństwa? Też 

nie. Nadal pozostawały utrapieniem i za-

powiedzią groźnej przyszłości jako cho-

ciażby potencjalni nosiciele wścieklizny. 

Gen dzikości objawiał się u nich między 

innymi tym, że zawsze chowały się ze 

szczekaniem na mój widok, choć zjawia-

łem się jako karmiciel i szafarz i nie uczy-

niłem wobec nich żadnego nieprzyjaznego 

gestu. 

 Przede wszystkim jednak były 

zagadką. Były wraz z milionami innych 

zwierzęcych istnień powstałych w danej 

chwili erupcją nieludzkiego życia. Ich 

historia była pasmem cierpienia i dziejami 

poddaństwa. Im dalej w przeszłość, tym 

stosunek człowieka do zwierząt wydaje się 

być coraz bardziej bezwzględny, surowy i 

praktyczny. Dla uczczenia świąt czy mili-

tarnych zwycięstw urządzano całe rzezie 

byków czy innych zwierząt ofiarnych. 

Zwierzę było tym Obcym, to znaczy cho-

ciaż z tego samego świata i czasu (z Szó-

stego Dnia Stworzenia), nie wykazującym 

jednak podobieństwa do Boga. Bóg tchnął 

jedynie na człowieka. Zwierzę jako istota 

nie posiadająca w swoim ogrodzie drzewa 

poznania dobra i zła, nie wymagało też 

traktowania z uwzględnieniem wymogów i 

kryteriów moralnych. Człowiek jako pan 

świata zobowiązany był jedynie do odpo-

wiedzialności za ten świat, a więc trakto-

wania zwierząt sprawiedliwie. Porządek 

ludzki i zwierzęcy były to dwa absolutnie 

rozdzielne porządki, a jeśli czasem miesza-

ły się ze sobą, jak na przykład w mitologii 

greckiej, to na zasadzie kaprysu i wszech-

potęgi bogów i ich skłonności zwodni-

czych.  Przed tysiącami a nawet setkami lat 

człowiek był blisko zwierzęcia, wciąż z 

nim obcował, a jednak ani nie dostrzegał, 

ani nie przeczuwał możliwości wymiany 

komunikatu. On i zwierzę byli kreacjami 

Boga czy też bogów, zaś w definicji bo-

skiej kreacji leży doskonałość. Zwierzę nie 

mogłoby stać się człowiekiem, ewoluować 

w człowieka, gdyż oznaczałoby to między 

innymi, że jest ono dziełem niedoskona-

łym, marnym i nieukończonym. Paradoks 

polega na tym, że gdy absolutyzowanie 

pokrewieństwa obu światów, zwierzęcego 

i ludzkiego, wyrodziło się w teorię ewolu-

cji, zwierzęciem zaczęto też nieco pogar-

dzać. Dynamiczny rozwój nauk przyrodni-

czych datujący się od XVIII stulecia od-

słonił wiele tajemnic życia zwierząt. Za-

częto podglądać zwierzęta kamerą, się-

gnięto do wiedzy o nich u myśliwych. O 

tym bezinteresownym, a czysto poznaw-

czym zainteresowaniu zwierzęciem najle-

piej zaświadcza szeroka widownia filmów 

popularnonaukowych o życiu zwierząt. 

 Równocześnie szły unormowania 

prawne, niekiedy zbyt daleko idące. Pew-

nych zwierząt nie można zabijać, innych 

zwierząt nie można zabijać bez spełnienia 

określonych warunków. Generalnie 

wszystkich zwierząt (bo nie istot żyjących) 

nie można męczyć, a zadawanie śmierci, 

jeśli już do tego dochodzi, powinno być 

szybkie i możliwie bezbolesne. Dobrze to 

świadczy o wrażliwości moralnej człowie-

ka, któremu zresztą nigdy nie udało się 

wytłumaczyć i usprawiedliwić cierpienia 

zwierząt, gorzej natomiast o jego odwadze 

stawiania podstawowych pytań. Bo skoro 

nie mogę odstrzelić bezpańskiego psa, 

który zaplątał się na moje podwórze, a 

który może być zarażony wścieklizną, to 

dlaczego mogę zabić cielątko w mojej 

oborze? Czy tylko dlatego że z zabicia 

cielęcia czerpię niewątpliwą korzyść (moje 

dzieci wolą cielęcinę od wieprzowiny), a z 

zabicia psa żadnej? Przeciwnie, uwalniam 

się od strachu, że pies może uczynić 

krzywdę moim dzieciom. Takich pytań 

stawiających w podejrzanym świetle wy-

biórczość i selektywność unormowań 

prawnych jest zresztą bez liku. W każdym 

razie kończy się lub może już się skończy-

ła epoka powszechnej zgody na zabijanie 

zwierząt. Oczywiście, zwierzęta nadal się 

zabija i będzie zabijało, lecz akt ów obcią-

żony jest teraz bagażem refleksji. 

Kluczowe jest, że współczesnemu 

człowiekowi dostrzeganie pokrewieństwa 

z uwagi na swe ciało ze światem zwierząt 

(płodność, rodzicielstwo, elementy wy-

chowania, elementy uspołecznienia) za-

czyna przesłaniać postrzeganie różnicy ze 

względu na swą duszę i przypisane do niej 

powołanie. Wraz z deficytem w demokra-

cjach dumy i godności pojawił się i utrwa-

la sentymentalny sojusz ze zwierzętami. 

One są zupełnie jak my! wyrywa się z 

niejednych ust, a miłośnicy psów i kotów 

w ogóle nie dostrzegają  w swych pupilach 

czworonogów, tylko obdarzone wolną 

wolą i rozumem istoty. Ba, posiadające 

nawet nieśmiertelną duszę! 

Ciekawsze jednak od powyższych 

uwag jest zakończenie mojej przygody ze 

sforą. Otóż rzecz rozwiązała się sama. 

Bura suka, widząc moją nieżyczliwość i 

zgadując, że tylko z musu, a bez należyte-

go entuzjazmu troszczę się o jej potom-

stwo, wywiodła je na drugi kraniec wioski. 

Trafiło na innego. Nie zazdroszczę.  

Nie zazdroszczę też gminie, która 

nakładem niebagatelnych sum (na które 

być może złożą się też pieniądze odebrane 

dzieciom z biednych lub patologicznych 

rodzin) prędzej czy później będzie musiała 

uporać się z problemem bezpańskich psów 

na swoim terenie. 

 

      Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

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

– Przywrócić pamięć – 

O dwóch młodych  z Rogowa, którzy mieli gorące serca 
 

Mieczysław Kaczor 
Urodził się w Rogowie 16 sierp-

nia 1915 r. w rodzinie Szymona i Wiktorii 

z Romsickich. Od dzieciństwa wykazywał 

duże zdolności i chęci do nauki. Gdy miał 

5 lat, zmarł mu ojciec w wieku 40 lat. 

Wychowanie syna spadło na matkę. Wiele 

czasu poświęcał mu dziadek Józef Kaczor 

oraz jego starsza siostra Aniela. Najpierw 

Mieczysław kończy w 1927 r. szkołę po-

wszechną w Rogowie i w tym samym roku  

matka posyła go do Państwowego Gimna-

zjum Koedukacyjnego im. A. Czartory-

skiego Puławach (wydział matematyczno-

przyrodniczy). Ponieważ matka nie była w 

stanie podołać wszystkim trudnościom w 

pracy na roli i także z uwagi na kłopoty 

materialne rodziny, Mieczysław przerywa 

naukę w Puławach po 5 klasie i w połowie 

1932 r. wraca na wieś, aby pomagać mat-

ce. Wkrótce składa dokumenty o przyjęcie 

do Szkoły Podoficerskiej dla małoletnich 

w Nisku nad Sanem i jesienią tego samego 

roku zostaje do niej przyjęty. Po 3 latach 

nauki kończy tę szkołę w 1935 roku. W 
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szkole w Nisku pogłębiał także swoje 

wiadomości z zakresu humanistyki, m.in. 

próbował tłumaczeń z języka niemieckie-

go. Służbę wojskową odbywa w 3 kompa-

nii ckm 4 Pułku Piechoty Legionów w 

Kielcach. Wykorzystuje ten czas także na 

uzupełnienie swojego wykształcenia ogól-

nego i w ten sposób w 1938 r. udaje mu się 

zdobyć świadectwo dojrzałości, które 

otwierało mu drogę do awansu na stopień 

oficerski. We wrześniu 1939 r. ze swoją 

jednostką wyrusza na front i walczy w 

obronie twierdzy Modlin. Wraz z innymi 

dostaje się do niewoli niemieckiej (prze-

bywa w stalagu II B-10), skąd po pewnym 

czasie udaje mu się uciec i ulokować na 

Pomorzu zachodnim w gospodarstwie 

rolnym u Niemca. Dzięki znajomości języ-

ka niemieckiego i walorom osobistym 

nieźle układają mu się stosunki z praco-

dawcą, ale tęsknota za rodziną i bliskimi 

oraz chęć brania udziału w walce z wro-

giem skłaniają go do ucieczki. Szczęście 

mu dopisuje i wiosną 1941 roku wraca w 

rodzinne strony. Tu nawiązuje szybko 

kontakt z organizacjami niepodległościo-

wymi. Utrzymuje też kontakty koleżeńskie 

z ludźmi z komórki organizacyjnej zwanej 

Związkiem Odwetu (organizacja sabota-

żowo-dywersyjna, w kwietniu 1940 r. 

wydzielona z terenowej sieci Związku 

Walki Zbrojnej i jemu podległa, a potem 

Komendzie Głównej Armii Krajowej w 

ramach tzw. Kedywu-Kierownictwa Dy-

wersji). 

 

 
 

W początkowym okresie pracy 

konspiracyjnej używa pseudonimu „Sęp” i 

bierze udział w wielu akcjach bojowych tej 

organizacji, jak np. wysadzenie pociągu 

pod Dęblinem w grudniu 1942 r., czy 

ochrona konwoju przed żandarmerią po 

akcji na gorzelnię w Żyrzynie. Na począt-

ku sierpnia 1942 r. bierze udział we 

wspólnej akcji AK i BCh w Kazimierzu: 

wykonanie wyroku na niebezpiecznym 

agencie gestapo Ludwiku Typografie. 

Miesiąc później bierze udział w wykona-

niu wyroku na konfidencie z Puław, Dwo-

rakowskim. Kontakty ze Związkiem Od-

wetu utrzymuje głównie przez zasłużoną w 

ruchu niepodległościowym rodziną Piwo-

warków z gajówki pod Bałtowem 

k/Żyrzyna (m.in. Stanisław Piwowarek 

„Puchacz” z AK). Wstępuje do Batalionów 

Chłopskich i składa przysięgę organizacyj-

ną przed ówczesnym komendantem obwo-

du puławskiego „Wiatrem” (Jan Pasiak 

„Wiater”-„Jawor”, od września 1943 r. 

komendant IV okręgu BCh-Lublin), który 

w 1942 r. powołuje go na oficera szkole-

niowego Oddziałów Bojowych Komendy 

Obwodu BCh. Przybiera pseudonimy „Ró-

zga”- „Sęp”. Jako oficer szkoleniowy 

opracowuje program szkoleniowy dosto-

sowany do miejscowych warunków i po-

trzeb oraz prowadzi szkolenie w zakresie 

walk partyzanckich oddziałów na Powiślu. 
 

 
Mieczysław Kaczor (z lewej) z Aleksandrem 

Kierkiem  na tle Kościoła Farnego  

w Kazimierzu Dolnym 
 

Jednocześnie nie przestaje organizować i 

brać czynny udział w akcjach bojowych na 

tym terenie. Prowadzi także prace w zakre-

sie propagandy dywersyjnej. Dzięki dobrej 

znajomości języka niemieckiego redaguje 

na umiejętnie podrabianych drukach teksty 

zawiadamiające rodziny niemieckie o 

rzekomej śmierci ich synów, ojców i braci 

na froncie wschodnim, siejąc w ten sposób 

defetyzm i zamieszanie wśród Niemców. 

Kieruje je głównie w okolice, które poznał 

przebywając na terenie niemieckiej Rze-

szy. Płata też figle administracji niemiec-

kiej w powiecie puławskim, fabrykując 

pisma opatrzone pieczęcią Kreishaupt-

manna (starosty), wzywające wójtów do 

stawienia się na nie zarządzone faktycznie 

odprawy z prezentami dla dygnitarzy nie-

mieckich, np. w postaci kur, gęsi itp. Samą 

swoją bojową postawą człowieka zdecy-

dowanego na wszystko wystrasza z Rogo-

wa kata powiatu puławskiego o nazwisku 

Gede, którego dobrze pamięta z bestial-

skiego znęcania się nad Żydami w pobli-

skim Kazimierzu. We wszystkich tych 

akcjach Mieczysław odznacza się niesły-

chaną odwagą, zręcznością i zmysłem 

organizacyjnym. 

1 lutego 1943 roku zostaje aresz-

towany przez gestapo i osadzony najpierw 

w Kazimierzu, a później w Lublinie. Prze-

chodzi ciężkie śledztwo. Gestapo podej-

rzewa go na podstawie meldunków z tere-

nu Rzeszy o uprawianie propagandowej 

dywersji. Broni się przytomnie, powołując 

się na swego pracodawcę z Rzeszy, który 

sam będąc wrogo nastawiony do ideologii 

hitlerowskiej, w liście do gestapo przed-

stawia Kaczora w korzystnym świetle. 

Ostatecznie zostaje zwolniony. Chęć oso-

bistej zemsty za tortury dodaje mu nowych 

sił do nowych wyczynów. Z grupą 50 

żołnierzy BCh postanawia zaatakować  

gestapo mające swą siedzibę w murach 

klasztoru w Kazimierzu. Był pewien po-

wodzenia tej akcji – sam znał doskonale to 

miejsce kaźni, sam tyle tu przecierpiał. 

Niestety, na skutek wieści o rozpoznaniu 

przez wywiad niemiecki koncentracji od-

działów partyzanckich BCh i AK, do akcji 

ostatecznie nie dochodzi . „Rózga” zawie-

dziony i rozczarowany wraca ze swa grupą 

do rodzinnego Rogowa. Nie zaprzestaje 

jednak działalności konspiracyjnej, chociaż 

ostrzegano go, że Niemcy mogą śledzić 

każdy jego krok. Nie znał bowiem nigdy 

uczucia strachu. 

Mieczysław Kaczor ginie 13 

czerwca 1943 roku wskutek tragicznego 

nieporozumienia  w czasie rozbrajania 

Władysława Olszowskiego, agronoma 

gminnego z Wierzchoniowa, o którym 

mówiono w okolicy, że otrzymał broń od 

Niemców i podejrzewano go o współprace 

z nimi. W czasie rozbrajania doszło do 

wymiany strzałów ,od których zginęli 

obydwaj („Rózga” sam pozbawił się życia 

z powodu ciężkich ran). Dopiero po tym 

nieszczęśliwym i tragicznym wypadku 

okazało się, że Olszowski był również 
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członkiem podziemia, pełniącym funkcję 

wywiadowcy dla jednego z ogniw AK. 

Mieczysław Kaczor „Rózga”, 

„Sęp”, żołnierz wysokiej klasy, umiłował 

Polskę tak bardzo, że gotów był w każdej 

chwili oddać za jej wolność swoje młode 

życie. Niestety, zginął w tak tragiczny 

sposób i dramatycznych okolicznościach, 

wskutek nieporozumienia, które czasem 

się zdarzały w warunkach konspiracyj-

nych. Rozkazem Komendy Głównej BCh 

nr 5/pers. z dnia 30 maja 1944 r. Mieczy-

sław Kaczor został awansowany pośmiert-

nie do stopnia majora. 

Jest pochowany na cmentarzu w 

Kazimierzu Dolnym. 

 

Jan  Edward  Łukasik 
Urodził się 13 października 1913 

r. w Rogowie. Był synem Stanisława i 

Anny z Chodołów. Dziecięce i młodzień-

cze lata spędził  przy rodzicach we wsi 

Rogów. Tam ukończył szkołę powszechną. 

Na dalszą naukę nie pozwalały mu warun-

ki materialne jego rodziców. Pociągał go 

bardzo teatr i chór. Do czasu powołania go 

do wojska w 1934 roku wszystkie wolne 

chwile poświęcał pracy w amatorskim 

zespole teatralnym i chórze. Czynną służbę 

wojskowa odbył w artylerii przeciwlotni-

czej w Warszawie, po czym pragnąc zdo-

być jakiś zawód, zapisał się na kurs ślusar-

ski, a po jego zakończeniu pracował jako 

ślusarz w cegielni Szczekarków, a następ-

nie aż do wybuchu wojny w fabryce pań-

stwowej w Warszawie. W tragicznych 

dniach września brał udział w obronie 

stolicy jako artylerzysta. Po kapitulacji 

Warszawy wrócił do swojej wsi. Na pierw-

szą wieść o tajnej chłopskiej organizacji 

zgłosił się do Batalionów Chłopskich i 

został gromadzkim komendantem (groma-

da- jednostka samorządu terytorialnego na 

wsi, część składowa gminy – przyp. WM). 

W pracach konspiracyjnych był nadzwy-

czaj czynny i energiczny, nie zamykał się 

w opłotkach swojej  wsi. Przybrał pseudo-

nim „Stalowy” i wkrótce dał się poznać 

swoim przełożonym jako ofiarny żołnierz. 

Jego działalność organizacyjna stawała się 

coraz szersza i obejmowała sąsiednie gmi-

ny. Widziano go tam często jako łącznika i 

kolportera prasy. W 1942 roku został zde-

konspirowany. Policja granatowa z 

Karczmisk wraz z żandarmerią niemiecką 

usiłowała go aresztować. Jego rodzinny 

dom otaczany był wiele razy. Od tej pory 

nie mógł już w nim przebywać i  musiał 

się ukrywać. 

Wiosną 1943 roku wstąpił do Od-

działów Bojowych BCh. Chciał brać udział 

w otwartej walce z Niemcami, z gestapo, z 

konfidentami i zdrajcami narodu. W  jed-

nej z akcji bojowych w Kazimierzu został 

ranny w nogę. Kula na szczęście nie naru-

szyła kości. Dzięki staraniom dra Ossen-

dowskiego (dr Aleksander Ossendowski – 

lekarz pracujący w Zagłobie w okresie 

okupacji, patrz artykuł w numerze 

1/47/2012 „PL” – przyp. WM) wrócił po 

kilku tygodniach do zdrowia. Leczył się w 

Braciejowicach w domu Pastwiny. Rozka-

zem komendy obwodu BCh z dnia 1 wrze-

śnia 1943 r. został powołany na szefa łącz-

ności w powiecie puławskim.  
 

 
 

Służbę tę pełnił bardzo sumiennie, 

przemierzając dziesiątki razy konspiracyj-

ne ścieżki powiatu puławskiego z meldun-

kami, rozkazami i prasą. Funkcje tę pełnił 

do 5 października 1943 r. W dniu tym w 

czasie podróży służbowej został zatrzyma-

ny i aresztowany przez Bahnschutzów 

(straż kolejową) podczas przejścia torów 

kolejowych  w Łopatkach  na linii Lublin –

Warszawa ( nie mógł długo uciekać ze 

względu na przestrzelone wcześniej ścię-

gna). Komendant Oddziału Bojowego Jan 

Jabłoński „Drzazga” otrzymał informację  

od zaufanego kolejarza, że zatrzymanego 

„Stalowego” będą wieźć z aresztu do wię-

zienia o ósmej wieczorem. Natychmiast 

przystąpiono do opracowywania planu 

odbicia  „Stalowego”. Powiało nadzieją. 

Oczy zabłysły chęcią działania. Nie bali-

śmy się o siebie. „Stalowy” nie wyda niko-

go. Byliśmy tego pewni. Podziwialiśmy w 

nim rozum i serce, dwie rzeczy świadczące 

o wartości człowieka. Chodził w podartych 

butach, tandetnych spodniach. Cieszył się 

jak dziecko każdą udaną akcją. Wierzył w 

Polskę Wolną i Sprawiedliwą i o taką 

walczył. Inteligencja i odwaga zdobyły mu 

uznanie dowódców, a szczera bezpośred-

niość –sympatię kolegów. Wierzyliśmy 

mocno, że uda się go nam wyrwać z hitle-

rowskich pazurów, że nie pozwolimy mu 

zginąć – tak pisała w swoich pamiętnikach 

Maria Kręcisz-Łopatkowa z Braciejowic 

ps. „Zbożna” (Stefan Rodak „Rola” Ma-

szerują Chłopskie Bataliony). Niestety, 

następny meldunek skierowany do „Drza-

zgi” był dramatyczny: „Stalowy” rozstrze-

lany w Nałęczowie. 

Jan Łukasik bał się, że może nie 

wytrzymać  tortur w czasie śledztwa. Wie-

dział, że Żydów zbiegłych z getta Niemcy 

natychmiast rozstrzeliwują. Zaraz więc na 

wstępie przesłuchania oświadczył, że jest 

Żydem – uniknął męczarni i nie zdradził 

tajemnic BCh. „Stalowego” rozstrzelano w 

Nałęczowie  w pobliżu stacji kolejowej, 

zaś ciało Niemcy polecili zakopać w rowie 

przy torze kolejowym. Kilka dni później 

jego zwłoki zostały przewiezione przez 

partyzantów BCh na cmentarz w Marku-

szowie i pochowane w zbiorowej bechow-

skiej mogile, wraz z innymi, którzy wcze-

śniej padli od kul niemieckiego wroga. Z  

tego tragicznego i smutnego dnia Maria 

Łopatkowa tak kończy swoje wspomnie-

nia: Prasa donosi o porażkach Niemców 

na wszystkich frontach. Zbliża się wolność. 

A z naszych Batalionów Chłopskich ubywa 

coraz więcej ludzi. Za młode i za gorące 

mamy serca. 
 

Na podstawie: 1. Wspomnień Aleksandra 

Kierka ps. „Stanisław Mika” (po wojnie 

profesor ekonomii UMCS, Akademii Rol-

niczej i Politechniki Lubelskiej) o Mieczy-

sławie Kaczorze, zamieszczonych w Ma-

szerują Chłopskie Bataliony Stefana Roda-

ka „Roli” 2. Marszem podziemnym Stefana 

Rodaka „Roli” – opracował:  
 

Władysław Mądzik        

Poniatowa/Kłodnica   
  

         Dziękuję serdecznie pani Janinie 

Drąg z Rogowa (siostrzenicy Mieczysława 

Kaczora) za udostępnienie rodzinnych 

pamiątek oraz pani Annie Kaślikowskiej za 

udzieloną pomoc w archiwum USC w 

Wilkowie.                                          
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- Moja rodzina - 
 

Wielka miłość i wielkie perturbacje prawne 

z niej wynikające, czyli  wyjaśnienie zagadki z Polanówki 
 

W poprzednim numerze „Powiśla 

Lubelskiego” mój kolega Mirek Kozak 

rozwiązując jedną z największych zagadek  

swojej rodziny zakończył swój artykuł 

ciekawym pytaniem: dlaczego tutaj? Przy-

pomnę, że Mirek zadał pytanie, dlaczego 

Konstancja Niewiadomska (zmarła w Opo-

lu Lubelskim 28 marca 1876 r.) została 

pochowana właśnie przy kaplicy w Pola-

nówce.   
 

 
 

Wiemy już, że Konstancja była 

córką Onufrego Niewiadomskiego i Wik-

torii z Modzelewskich. Żeby odpowiedzieć 

na pytanie główne będące zagadką, dla-

czego pochowano ją w Polanówce, trzeba 

najpierw odpowiedzieć na pytanie pierw-

sze: kto wtedy był właścicielem Polanów-

ki? Otóż już cztery lata temu odpowiedział 

na nie w numerze 2(27) ”PL” z kwietnia 

2008 r. pan Wojciech Włodarczyk w arty-

kule Piotr baron von Offenberg - właści-

ciel dóbr polanowskich w latach 1871-

1882. Żeby się nie powtarzać, przypomnę 

najważniejsze informacje: „ok.1871 r. 

Piotr Offenberg nabył od Mieczysława 

Łabęckiego dobra polanowskie, w 1880 r. 

sprzedał Dąbrówkę i Podgórz; nie znamy 

daty urodzin Piotra i jego śmierci, wiado-

mo, że żył jeszcze w 1891 r.” 

Otóż dotarłem do niemieckich 

źródeł  genealogicznych (Erik-Amburger-

Datenbank), w których podano, że urodził 

się 4 listopada 1835 r. w Sankt Petersbur-

gu, zaś zmarł  29 grudnia 1915 r. w Rydze. 

O dzieciach barona nie ma żadnej informa-

cji. W tym samym numerze pan Wojciech 

Włodarczyk w artykule Powiśle lubelskie 

w Pamiętnikach Henryka Wiercieńskiego 

(2) przytoczył m.in. co na temat barona 

Offenberga i jego żony pisał po latach jego 

bliski  współpracownik z sądu gminnego. 

Zacytuję najważniejszy fragment, który w 

dalszej części mojego wywodu będzie miał 

istotne znaczenie w rozwiązaniu tej zagad-

ki: „...Offenberg był prawosławnym. Ale 

mawiał, że jest pierwszym i ostatnim pra-

wosławnym w rodzinie. Że zaś prawo 

wówczas obowiązujące nie dawało, ażeby 

dzieci małżeństw mieszanych, gdzie jedno 

z rodziców było prawosławne, były innego 

wyznania, odkładał ślub ze swą towa-

rzyszką, którą wysoko cenił, do chwili 

późniejszej, kiedy będą mogli dzieci usy-

nowić. Pani Offenberg była Polką, kato-

liczką, niegdyś wychowanką instytutu 

panien w Puławach. Przez miłość do męża 

i dzieci godziła się ze stanowiskiem nie-

ślubnej towarzyszki, co ją postawiło w tym 

położeniu, że była pozbawiona zupełnie 

towarzystwa kobiet swojej sfery. Bywali tu 

tylko mężczyźni. Byliśmy przecież świad-

kami nie tylko niezwykłej harmonii mał-

żeńskiej państwa Offenberg, ale nadto 

oznak szacunku barona dla swej towa-

rzyszki. Ażeby zaś dzieci mogły zachować 

wiarę przodków (protestancką), chrzczono 

je jako dzieci nieślubne z woli matki w 

wyznaniu protestanckim. Dopiero wtedy, 

gdy rodzice doszli do wieku, w którym 

prawo pozwala dzieci usynowić, przyznali 

je za swoje i połączyli się węzłem małżeń-

skim…”. Wyjaśnienie: obowiązujące 

wówczas prawo cywilne pozwalało usy-

nowić dzieci, gdy rodzice ukończą 50 lat, 

zaś dzieci musiały być pełnoletnie, czyli 

mieć ukończone 25 lat. 

Henryk Wiercieński razem z ba-

ronem Offenbergiem pracował w sądzie 

powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (24 

czerwca1845 r. uchwałą Rady Administra-

cyjnej Królestwa zmieniono nazwę Puławy 

na Nowa Aleksandria) w okręgu IV, obej-

mującym ówczesne gminy: Rogów, 

Szczekarków, Karczmiska. Siedziba sądu 

była w dworku barona w Polanówce. 

Wiercieński wprawdzie pisze o rodzinie 

barona, ale imienia jego towarzyszki życia 

i imion dzieci Offenbergów nie wymienia. 

Można domniemywać, że z uwagi na fakt 

spisywania swoich wspomnień po wielu 

latach od tych wydarzeń, imię pani Offen-

berg nie miało dla niego aż tak ważnego 

znaczenia. Wiercieński zaczął spisywać 

swoje wspomnienia w ostatnich latach 

XIX wieku, ale przerwał pracę nad nimi z 

chwilą wybuchu I wojny światowej w 

1914 r. 

Teraz pytanie drugie, zasadnicze: 

kim była pani Offenberg? Żeby utrzymać 

czytelnika w emocjonalnym stanie docie-

kliwości, jak to czyni się w przypadku 

rozwiązywania zagadek (a rozwiązanie 

zagadki z reguły jest na końcu), nazwijmy 

= oznaczmy sobie panią Offenberg znaka-

mi WM, WM jak Wielka Miłość. 

Otóż WM urodziła się w 1839 r. 

w Warszawie. Ukończyła Aleksandryjski 

Instytut  Wychowania Panien w Puławach, 

elitarną szkołę nazwaną od imienia po-

przedniej carowej i pozostającą pod stałą 

opieką cesarzowej. Instytut przeniesiono 

na początku lat 40 z Warszawy do Puław i 

funkcjonował tu do 1861r. „Kto ma w ręku 

szkoły ma przyszłość” – pamiętał o tym  

rząd carskiej Rosji i dlatego mniej zamoż-

nym rodzicom finansował edukację ich 

córek w tej szkole. Do Puław w celu po-

brania nauk i ogłady przyjeżdżały więc z 

całego terytorium podległego carowi mło-

de dziewczęta w wieku od 10 do 14 lat. 

Nauka trwała od 3 do 6 lat. WM wychodzi 

za mąż za Stefana Majewskiego. W 1865 r. 

w Warszawie małżeństwu Majewskim 

rodzi się córeczka, której nadano imiona 

Helena Filomena. Niestety, w jakiś czas 

potem Stefan Majewski umiera. Młodą i 

piękną wdową zainteresował się starszy od 

niej o 4 lata Piotr Offenberg (jedno ze 

źródeł niemieckich podaje, że pierwszą 

żoną Piotra Offenberga była Elsa, która 

wcześniej była żoną Friedricha Offenberga 

– www.keyserlingk.info). Piotr i WM 

poznali się w Warszawie, gdzie generał–

major baron  Offenberg był dowódcą 5 

Aleksandryjskiego Pułku Huzarów. Piotr 

zaproponował WM małżeństwo. Oświad-

czyny zostały przyjęte, lecz do ślubu nie 

doszło, gdyż ze strony Piotra nastąpiły 

pewne trudności prawne, opisane przez 

Wiercieńskiego. Pomimo tego, WM zde-

cydowała się na szaloną propozycję Piotra 

i zamieszkała razem z nim i małą córeczką 

Helenką, tworząc w ten sposób nieformal-

ną rodzinę. Po 1865 r. Offenberg wraz ze 

swoimi żołnierzami przenosi się do Lubli-

na i zabiera ze sobą także swoją wybrankę 

WM. Tu w 1871 r. WM rodzi córkę 

Offenberga, której nadano imiona Emma 

Karolina Linda. W 1879 r. w Polanówce 

przychodzi na świat drugie dziecko Offen-
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bergów. Synowi nadano imiona Ulrich 

Karol Piotr. 

A kiedy Offenbergowie opuścili 

nadwiślańską Polanówkę? Wszystko na to 

wskazuje, że w 1883 r. Dowodem jest 

choćby fakt z 5 stycznia 1884 r. W aktach 

ślubu udzielonego w wilkowskim kościele 

Józefowi Czajkowskiemu z Warszawy, 

jako jeden ze świadków występuje już 

nowy właściciel dóbr w Polanówce Gotlib 

Gustaw Kunigkeit (drugim jest baron Ka-

rol von der Osten-Salken, właściciel Pod-

górza). Ponadto zakończenie kadencji 

barona Piotra Ofenberga w sądzie gmin-

nym (kadencja 1879-1882 kończyła się z 

dniem 31 grudnia 1882 r.) mogło być dla 

niego odpowiednim argumentem za podję-

ciem decyzji o wyjeździe. Zapewne jesz-

cze jeden fakt z życia rodzinnego utwier-

dził rodzinę barona, a zwłaszcza panią 

Offenberg, że mogą spokojnie wyjechać do 

Rygi. To wydarzenie należące do rado-

snych i oczekiwanych, zwłaszcza z punktu 

widzenia matki: wydanie za mąż jedynej 

córki z pierwszego małżeństwa. Helena 

Filomena Majewska w chwili zawierania 

ślubu w 1882 r. miała 17 lat. Wprawdzie 

prawo ówczesne zezwalało na zawieranie 

małżeństwa dla mężczyzny po ukończeniu 

18 lat, a dla kobiety po ukończeniu lat 15, 

ale wymagało na to zezwolenia rodziców. 

Ponieważ ojciec Heleny już nie żył, to 

obecność i zgoda jej matki były warun-

kiem koniecznym do zawarcia ślubu. I tak 

też się stało. Dnia 1 sierpnia 1882 r. zosta-

ło zawarte małżeństwo pomiędzy 31-

letnim Adamem Zygmuntem Jaksa-

Chamiec, urodzonym w Podolskiej Guber-

ni, właścicielem folwarku Wylągi pod 

Kazimierzem i 17-letnią Heleną Filomeną 

Majewską. Jednym ze świadków był baron 

Piotr Offenberg i on też złożył podpis pod 

aktem ślubu nr 52, którego udzielił ks. 

Adolf Majewski, ówczesny administrator 

wilkowskiej parafii. Zbieżność nazwisk 

Majewskich jest tu raczej przypadkowa. 

Podpis pod aktem złożyła także matka 

Heleny. Dodam jeszcze nazwę miejscowo-

ści, w której odbył się ten ślub: Wilków. 

Właśnie w wilkowskiej parafii był klucz 

do rozwiązania naszej zagadki. W powięk-

szeniu przedstawiam dwa najważniejsze 

podpisy pod aktem ślubu: pierwszy w 

języku polskim – Baronowa Offenberg z 

Niewiadomskich Matka, drugi w rosyjskim 

– Baron Piotr Offenberg. 

 

 
 

I w ten sposób wiemy już ,jak na-

zywała się wybranka  barona Piotra Offen-

berga, WM:  ALEKSANDRA  Z  NIE-

WIADOMSKICH  (imię Aleksandra 

wymieniono wcześniej w akcie ślubu jej 

córki). Konstancja Niewiadomska po-

chowana Polanówce to starsza siostra 

Aleksandry. 

A oto dowód potwierdzający po-

wiązania rodzinne Aleksandry z naszą 

bohaterką z zagadki Konstancją Niewia-

domską: i tu miała być umieszczona kopia  

aktu urodzenia z 1871 r. córki Aleksandry, 

Emmy  z parafii ewangelicko-augsburskiej 

z Lublina, w którym powinny być także 

dane rodziców, w tym nazwisko panieńskie 

matki. Niestety, po wielotygodniowej  

kwerendzie przeprowadzonej w tej parafii 

otrzymałem niepomyślną informację, że w 

aktach z lat 1865-1885 nie znaleziono 

żadnych wpisów odnośnie narodzin dzieci, 

których matką byłaby kobieta o nazwisku 

Majewska (po pierwszym mężu Aleksan-

dry) lub Niewiadomska. Nie znaleziono 

także nazwiska Offenberg. Ponadto otrzy-

małem informację, że kwerendą objęto 

także archiwalne metryki z ówczesnego 

kościoła ewangelickiego w Końskowoli. 

Niezadowolony z takiego przebiegu po-

szukiwań dokumentów potwierdzających 

fakt, że Konstancja Niewiadomska to star-

sza siostra „naszej” Aleksandry pogodzi-

łem się z zakończeniem artykułu z pozo-

stawieniem Czytelników z wersją o wiel-

kim prawdopodobieństwie tej powyższej 

tezy. Skoro sam baron miał wielkie pertur-

bacje prawne, to dlaczego po 140 latach od 

tamtych wydarzeń autor artykułu miałby 

mieć wygodniejszą sytuację? Sprawdziłem 

jeszcze raz w aktach parafialnych w wil-

kowskim kościele, czy w roku 1879 lub w 

następnym nie było faktu zgłoszenia uro-

dzenia się w Polanówce chłopca o imio-

nach Ulrich Karol Piotr. Niestety, nie było. 

Według ówczesnych przepisów prawnych 

taki fakt powinien być zgłoszony do pro-

boszcza parafii, który w przypadku Wil-

kowa był jednocześnie urzędnikiem urzędu 

stanu cywilnego w gminie. Prawo obowią-

zywało przecież  wszystkich, nawet byłego 

generała-majora wojsk carskich i wiernego 

sługi cara. Ale widocznie baron Piotr 

Offenberg skupiony na sprawach najbliż-

szej rodziny wybierał w tym temacie takie 

rozwiązania prawne, które  byłyby wygod-

niejsze dla niego, aniżeli dla urzędników, 

zwłaszcza, że używając dzisiejszego słow-

nictwa, szkodliwość społeczna takiego 

czynu była znikoma. Zapewne myślał o 

przyszłości swojej rodziny, a zwłaszcza 

swoich dzieci  i nie przewidywał nawet, że 

140 lat później utrudni w ten sposób auto-

rowi artykułu w dotarciu do najważniej-

szych  materiałów źródłowych dotyczą-

cych swojej rodziny, jakimi są akty metry-

kalne. 

Na koniec poszukiwań postanowi-

łem jeszcze raz sprawdzić, czy w Genete-

ce, portalu  www.genealodzy.pl , bazie 

nazwisk Polskiego Towarzystwa Genealo-

gicznego (indeksy aktów metrykalnych są 

tu uzupełniane kilka razy w miesiącu), nie 

występuje akt ślubu Aleksandry Niewia-

domskiej ze Stefanem Majewskim. Oczy-

wiście wcześniej to sprawdzałem, szukając 

także aktu urodzenia Aleksandry. I tym 

razem też bez skutku. 

Z własnego doświadczenia „gene-

alogicznego” i innych osób pasjonujących 

się tymi zagadnieniami wiedziałem, że w 

aktach metrykalnych popełniano nieraz 

błędy, a zwłaszcza w odległych czasach, w 

których papierowe dokumenty nie były tak 

powszechnie stosowane, jak jest to dzisiaj. 

Wtedy zazwyczaj jedynymi dokumentami 

rodzinnymi były te sporządzane w kościele 

jako akty metrykalne. A te z kolei bardzo 

często sporządzano nie na podstawie in-

nych dokumentów, lecz na podstawie ust-

nych zeznań osób biorących udział w spi-

sywaniu konkretnego  aktu metrykalnego. 

„U mnie słowo droższe od pieniędzy” – 

powiedzenie to być może  pochodzi wła-

śnie z tamtych czasów. Zacząłem więc z 

konieczności szukać ewentualnych błę-

dów, jakie mogły być popełnione przy 

aktach metrykalnych. Na początek wzią-

łem pod uwagę jeden z częstych błędów, 

polegający na codziennym używaniu imie-

nia innego aniżeli występującego w metry-

ce. Błąd ten występuje zwłaszcza w przy-

padku nadawania dzieciom więcej niż 

http://www.genealodzy.pl/
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jednego imienia. Przypomniałem sobie 

bowiem, jak rejestrując  narodzenie mojej 

córki , pani kierownik USC w Poniatowej 

podała mi kilka przykładów kłopotów 

administracyjno-prawnych „osób dwu-

imiennych”. Pamiętam też wydarzenie 

sprzed kilku tygodni, kiedy to oglądając 

pewien dokument rodzinny, prawie po 50 

latach ze zdziwieniem dowiedziałem się, 

że Maria faktycznie nazywa się Katarzyna. 

Tropiąc ewentualne błędy znala-

złem w indeksach Geneteki akt ślubu Ju-

lianny Aleksandry Niewiadomskiej z 1860 

roku. Jej wybranym był Szczepan Jan 

Majewski. A przecież w tym akcie z 1882 

r. z Wilkowa wyraźnie napisano, że Alek-

sandra Niewiadomska była wdową po 

Stefanie Majewskim. Wreszcie z wielką 

ciekawością docieram do kopii samego 

aktu ślubu nr 178, sporządzonego w 1860 

r. w warszawskiej parafii pod wezwaniem 

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. I z 

radością czytam w nim, że: …dnia 20 

sierpnia 1860 r. o godz.7 wieczorem… w 

obecności świadków Adolfa Boguckiego, 

artysty muzycznego, lat 25 i Konstantyna 

Majewskiego, brata Nowozaślubionego, lat 

37, pobłogosławione zostało religijne 

małżeństwo pomiędzy Szczepanem Janem 

Majewskim, kawalerem, praporucznikiem z 

Artylerii Kaukazkiej, w parafii tutejszej w 

Cytadeli Aleksandryjskiej zamieszkałym, 

urodzonym w mieście Ostrołęka z Jana 

Majewskiego, aptekarza i jego współmał-

żonki Bogumiły z Łączyńskich, lat 23 ma-

jącym a Julianną Aleksandrą Niewiadom-

ską panną przy matce w parafii tutejszej 

zamieszkałą, urodzoną w Warszawie z 

Onufrego Niewiadomskiego, urzędnika 

pocztowego, zmarłego i jego małżonki 

Wiktorii z Modzelewskich, lat 21 liczą-

cą… 

 

 
Podpisy pod aktem ślubu 

 

Być może, że już wcześniej imię 

Aleksandra było częściej używane przez 

rodziców  lub też imię to bardziej podoba-

ło się młodej kobiecie. A jak to brzmi: 

Julianna? Czy każda dziewczyna byłaby 

zadowolona z takiego imienia? Zapewne 

bardziej romantycznie brzmiałoby Julia. A 

skąd ta zmiana Szczepana na Stefana? 

Najprawdopodobniej błąd w zapisie popeł-

niony został przez księdza i wynikał  z 

przesłyszenia: Szczepan-Stefan. Przecież 

brzmienie tych imion jest podobne. A 

dlaczego błędu tego nie wychwyciła sama 

Aleksandra, bo tylko Ona najlepiej wie-

działa, jak prawidłowo brzmi imię Jej 

pierwszego męża? To przecież błąd wyba-

czalny i najlepiej to zrozumie ten, kto sam 

kiedyś podpisywał podobny dokument. 

Należy zrozumieć sytuację i okoliczności, 

a zwłaszcza emocje, jakie nam wtedy to-

warzyszą. A ponadto głównymi bohatera-

mi takich ceremonii są osoby żyjące i na 

nich skupiona jest nasza uwaga. I co naj-

ważniejsze: przecież w takich sytuacjach z 

reguły obdarzamy większym zaufaniem 

kogoś, kto ma już doświadczenie i kto 

sporządza te dokumenty z urzędu, a my 

podpisując je nie występujemy przecież w 

roli kontrolera. 

A co się stało z rodziną Offenber-

gów po sprzedaniu Polanówki? Henryk 

Wiercieński  pisze, że baron wyjechał z 

rodziną do Rygi, gdzie za staraniem barona 

Fryderyka, wówczas ministra dworu cesar-

skiego, dano mu zarząd stada rządowego 

koni. A może wyjazd do Rygi nie nastąpił 

zaraz po opuszczeniu Polanówki, gdyż 

w1892 r. Piotr Offenberg odnotowany był 

jako właściciel majoratu w ówczesnym 

powiecie władysławowskim. Pisał o tym 

tygodnik „Tydzień” wydawany w języku 

polskim w Piotrkowie Trybunalskim w 

numerze 12 z 8(20) marca 1892 r. w ru-

bryce poświęconej łowiectwu z okazji 

obrad Ogólnego Zgromadzenia  Członków 

Oddziału Warszawskiego Towarzystwa 

Łowieckiego: Właśnie w czasie tych obrad 

z liczby 54 wybalotowano [wybrano – 

przyp. WM] …z powiatu władysławow-

skiego: baron Offenberg Piotr wł. majora-

tu… Wtedy powiat władysławowski nale-

żał do guberni suwalskiej. Utworzony 

został w 1867 r. z zachodniej połowy po-

wiatu mariampolskiego. Charakteryzował 

się żyznymi glebami, sprzyjającymi upra-

wie zbóż, lnu i ziemniaków. Z tej prasowej 

informacji wynika, że Piotr Offenberg po 

opuszczeniu Polanówki przeniósł się do  

folwarku Kidule w powiecie władysła-

wowskim (przed 1867r. należał do powiatu 

mariampolskiego).Właśnie w miejscowo-

ści Kidule (ok. 35 wiorst od Władysławo-

wa – dziś miasta litewskiego Naumiestis 

na zachodniej granicy Litwy z obwodem 

Kaliningradzkim Rosji) znajdowały się 

dobra rządowe (powierzchnia ok. 45 tys. 

morgów), które po podzieleniu na dwie 

części jedną mniejszą o powierzchni ok. 11 

tys. morgów nadano jako majorat w 1837 

r. ojcu Piotra Offenberga (majorat- majątek 

przewidziany do dziedziczenia przez naj-

starszego potomka bez możliwości dziele-

nia podmiotu dziedziczenia, a Piotr był 

właśnie najstarszym z rodzeństwa). 

Ale oto w księdze aktów bierz-

mowania z lat 1876-1894 ewangelickiej 

parafii pod wezwaniem św. Piotra w Ry-

dze, prowadzonej w języku niemieckim, na 

stronie 273 pod pozycją 29 odnalazłem 

zapis z maja 1889 r. o przystąpieniu do 

sakramentu bierzmowania Emmy Karoliny 

Lindy, córki barona Piotra Offenberga i 

Aleksandry z domu Niewiadomska, uro-

dzonej w Lublinie w 1871 r. 
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Z kolei w następnej księdze z lat 1895-1921 znajduję na stronie 35 pod pozycją 10 zapis o udzieleniu bierzmowania w maju 

1898 r. dla Ulricha Karola Piotra Offenberga, urodzonego w Polanówce w 1879 r.  
 

 
 

 
 

Jest  najbardziej  prawdopodobne, 

że Henryk Wiercieński miał rację pisząc o 

wyjeździe Offenbergów do Rygi, co nie 

przeszkadzało baronowi bezpośrednio 

zarządzać jego własnym majątkiem w 

Kidulach, a tym bardziej brać udział  w 

polowaniach warszawskiego towarzystwa 

łowieckiego. 

Należy jeszcze dodać, że w  ak-

tach parafialnych kościoła w Opolu Lubel-

skim nie ma zapisu o śmierci matki Kon-

stancji, Wiktorii Niewiadomskiej. Można z 

tego wnioskować, że Aleksandra wyjeż-

dżając z Piotrem do Rygi zabrała ze sobą 

także  matkę, zaś swoją zmarłą starszą 

siostrę Konstancję zostawiła na skrawku 

powiślańskiej ziemi, której przez ponad 10 

lat drugi mąż Aleksandry był jej właścicie-

lem. Kaplica w Polanówce była wtedy też 

własnością barona Piotra Offenberga, więc 

ze strony władz kościelnych nie było prze-

ciwwskazań, aby pochówku zmarłej Kon-

stancji dokonać, zapewne na specjalne 

życzenie baronowej, właśnie przy kaplicy 

kościelnej. 

To tu, w Polanówce Aleksandra 

ze swoimi dziećmi, w otoczeniu swojej 

matki oraz siostry Konstancji przeżywała 

być może najpiękniejsze chwile swojego 

życia u boku barona Piotra Offenberga, dla 

którego była Wielką Miłością. 

Genealogia na wesoło, 

trochę fantazji w wykonaniu autora: 

Może jest rok 2040 lub 2050? 

Zwracam się do Ciebie czytelniku, który 

czytasz ten artykuł może w bibliotece 

uniwersyteckiej lub w domowej bibliotece 

internetowej, albo też przyjechałeś w ro-

dzinne strony i w papierach dziadka lub 

babci znalazłeś pożółkły ze starości papie-

rowy egzemplarz „Powiśla Lubelskiego”. 

Wyjmij ze swojej kieszeni ten swój kom-

puter osobisty. Przełącz na Mega-Serwer i 

znajdź w nim Katalog Genealogiczny. 

Znajdują się w nim dane genealogiczne 

wszystkich osób skatalogowanych na pod-

stawie dostępnych metryk znajdujących się 

w kościołach i archiwach państwowych 

całego globu ziemskiego. W wyszukiwarce 

wpisz: Piotr Offenberg i jego rok oraz 

miejsce urodzenia. Wpisałeś? To dobrze. 

Teraz  sprawdzaj po kolei z tymi danymi, 

które ja podałem w swoim artykule. Imio-

na  dzieci zgadzają się? Nie? Co? Jest 

jeszcze jedno dziecko najstarsze? Aha! 

Nosi inne nazwisko? A to pewnie zanim 

poznał swoją przyszłą żonę. Ty pewnie 

odnalazłeś Katalog Genetyczny? A pisa-

łem wyraźnie: Katalog Genealogiczny. W 

nim są dane członków rodziny. A ten Kata-

log Genetyczny z kodami DNA to mnie 

nie interesuje, bo przecież wojskowy mun-

dur miał zawsze powodzenie u wielu ko-

biet. A w ogóle to jak wszedłeś w katalog 

Genetyczny, jeśli Twoje DNA nie pozwa-

lało na otwarcie Genetyki Piotra Offenber-

ga? Aha, rozumiem, masz swoje sposoby? 

W naszych czasach na takiego mówiło się: 

haker. W Twoich też? Ale sprawdź w 

końcu ten Katalog Genealogiczny. Tak, 

wszystko zgadza się? To dobrze. Dziękuję 

Ci bardzo, bo mogę wreszcie zakończyć 

swój artykuł i z zadowoleniem wreszcie 

oddać go do druku. 

 

Myślę, że mój kolega Mirek z 

Debreczyna też będzie zadowolony po 

przeczytaniu tego artykułu. Ale artykuł 

wyślę Mu dopiero po wydrukowaniu  

naszego kwartalnika. A niech ma czarno 

na białym rozwiązanie swojej zagadki! 

Członkowie Regionalnego Towarzystwa 

Powiślan otrzymują „Powiśle Lubelskie” 

bezpłatnie, ale w pierwszej kolejności. Dla 

innych, nie będących członkami RTP może 

zabraknąć egzemplarzy, bo przecież wy-

druk na papierze  jest nadal drogi i dlatego 

też nakład naszego kwartalnika jest ogra-

niczony. 

 

Władysław Mądzik 

 - Poniatowa/Kłodnica
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Aby powódź zrozumieć… 
 

Przedstawiamy Państwu fragment 

pracy magisterskiej napisanej przez Panią 

Małgorzatę Dziechciarz na kierunku Geo-

grafia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 

Instytut Geografii. Praca nosi tytuł: Histo-

ryczne powodzie na Wiśle Lubelskiej w 

świetle znaków i tablic wielkich wód. 

Opiekunem pracy dyplomowej był dr hab. 

M. Grześ, prof. UMK Zakład Kriologii i 

Badań Polarnych.
1
 

 

W ostatnich latach, w wyniku ka-

tastrofalnych powodzi, które nawiedziły 

nasz kraj (np. te w roku 1997, 1998, 2001 

oraz ostatnia powódź z 2010 roku) wzrosło 

zainteresowanie tematem powodzi oraz 

ochrony przeciwpowodziowej. W głównej 

mierze ogrom strat wywołanych tą klęską 

naturalną wynika z niedostatecznej ilości, a 

także złego stanu infrastruktury technicz-

nej, takiej jak wały przeciwpowodziowe, 

jak również osiedlania się ludności w doli-

nach zalewowych rzek. 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 paździer-

nika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka po-

wodziowego i zarządzania nim „powódź 

oznacza czasowe pokrycie wodą terenu, 

który normalnie nie jest pokryty wodą. 

Definicja ta obejmuje powodzie wywołane 

przez rzeki, potoki górskie, śródziemno-

morskie okresowe cieki wodne oraz powo-

dzie sztormowe na obszarach wybrzeża, 

natomiast może nie uwzględniać powodzi 

wywołanych przez systemy kanalizacyj-

ne”.
2
 

Dlatego też ważne jest, aby w jak 

najlepszy sposób udokumentować każdą 

powódź. Jednym ze sposobów dokumenta-

cji jest pozostawianie przez ludność, głów-

nie na budynkach, tabliczek bądź znaków 

wysokiej wody.
3
 Na odcinku Wisły od 

Krakowa do ujścia zlokalizowano i opisa-

no blisko 100 znaków wielkich wód.
4
 Na 

odcinku Wisły pomiędzy ujściem Sanu a 

ujściem Wieprza, tzw. Wiśle Lubelskiej 

znajduje się obecnie dwanaście takich 

znaków. Innym ze sposobów przekazywa-

nia informacji o powodziach są liczne 

zapisy w kronikach. Najstarszy z nich na 

terenie Polski pochodzi z Kroniki Długo-

sza i mówi o powodzi z roku 988.
5
 

O zagrożeniu powodziowym na 

danym obszarze świadczy również obec-

ność figurek i kapliczek z wizerunkiem św. 

Jana Nepomucena, patrona rzek i jezior, 

opiekuna wody, chroniącego przed powo-

dziami i ratującego tonących.
6
 Na lubel-

skim odcinku Wisły znajdują się one w 

wielu miejscach, wymienić należy cho-

ciażby Józefów, Wilków (fotografia na 

pierwszej stronie „Powiśla Lubelskiego”), 

Kazimierz Dolny, Puławy, Gołąb.  

Warto też wspomnieć o znajdują-

cej się w miejscowości Polanówka, nieda-

leko Wilkowa, kapliczce powodziowej, 

ufundowanej przez Mariannę Polanowską 

z Łabęckich. Znajduje się ona na obsza-

rach nie zalewanych, a w trakcie powodzi 

na terenach niżej położonych, odbywały 

się w niej nabożeństwa.
7
 

 

Charakterystyka wybranych 

powodzi na Wiśle lubelskiej 

 Jedna z pierwszych wzmianek 

dotyczących powodzi na lubelskim odcin-

ku Wisły, odnosi się do powodzi, która 

dotknęła Kazimierz Dolny w 1569 roku.
8
 

Wzmianki o historycznych powodziach na 

tym obszarze pochodzą również z pracy 

Kolberga.
9
 Liczne dane dotyczące maksy-

malnych stanów wód i czasu ich wystąpie-

nia można znaleźć w „Rocznikach Hydro-

logicznych”. 

W dorzeczu Wisły w XX wieku 

(do roku 1990) wystąpiło ok. 30 powodzi, 

letnich i zimowych, o charakterze katastro-

falnym.  

Jedną z największych powodzi, 

która objęła swoim zasięgiem górną Wisłę 

i górną Odrę, jak również tereny Niemiec, 

Czech i Węgier, była powódź opadowa z 

sierpnia 1813 roku.
10

 Przyczyniła się ona 

do upadku kampanii napoleońskiej na 

Śląsku. W Zawichoście jej następstwem 

była zmiana koryta Wisły, a tym samym 

zniszczenie wyspy wiślanej, na której 

znajdowały się ruiny zamku.
11

 Maksymal-

ny stan wody, jaki osiągnęła wówczas 

Wisła w Puławach (848 cm) nie został do 

tej pory przekroczony.
12

 

W ostatnich czasach w Polsce za-

notowano dwie katastrofalne powodzie. 

Jakkolwiek powódź z lipca 1997 roku 

uznana została na obszarze naszego kraju 

za powódź tysiąclecia, to na Wiśle Lubel-

skiej wyższe stany były obserwowane w 

trakcie powodzi z 2001 roku. 

Powódź z lipca 1997 roku miała 

charakter powodzi opadowo rozlewnej. 

Wywołały ją opady deszczu występujące 

w trzech okresach. Okres właściwy, który 

spowodował katastrofalną powódź w do-

rzeczu górnej Wisły, miał miejsce pomię-

dzy 4 a 9 lipca. Następny okres, który dał 

drugą falę wezbraniową przypadł od 18 do 

20 lipca. Ostatni okres, który spowodował 

wezbranie głównie w dorzeczu górnego 

Sanu wystąpił 25-26 lipca. Maksymalne 

stany wody wyniosły: w Zawichoście 794 

cm (11.07), w Puławach 682 cm (12.07), w 

Dęblinie 580 cm (12.07). Odpowiednio 

przepływy kulminacyjne wyniosły: dla 

Zawichostu 6780 m
3
/s i 6730 m

3
/s dla 

Puław.
13

  

Powódź, która dotknęła Lubelsz-

czyznę w lipcu 2001, była groźniejsza od 

tej z 1997 roku. Stany wody na wszystkich 

wodowskazach na tym obszarze były wyż-

sze od tych sprzed czterech lat. W Zawi-

choście i Annopolu przekroczyły one abso-

lutne maksimum, a w Puławach i Dęblinie 

osiągnęły drugą maksymalną wartość. 

Przyczyną tego były intensywne opady 

burzowe, zwłaszcza w drugiej połowie 

miesiąca. Najintensywniejsze były one 24 

lipca, niekiedy przekraczały 100 mm.
14

 

Podobnie jak stany wody, ekstremalne 

były również wartości przepływów. Na 

odcinku do Puław przekraczały one do-

tychczasowe wartości maksymalne. W 

Zawichoście przepływ kulminacyjny wy-

niósł 8070 m
3
/s, a w Puławach spadł do 

7550 m
3
/s.

15
 Po klęskach powodzi z lat 

1997 i 2001, nie spodziewano się, że mak-

symalne stany wody zostaną szybko prze-

kroczone. Wiadomo na pewno, że w wyni-

ku powodzi, która rozpoczęła się w poło-

wie maja 2010 roku w południowej Polsce, 

stany wody na wielu posterunkach osią-

gnęły swoje wartości maksymalne. Prze-

kroczone zostały stany z lat 1997 i 2001. 

W Warszawie i wielu innych 

miejscach fala kulminacyjna osiągnęła 

wartości, które nie były obserwowane od 

kilkudziesięciu lat. Fala ta charakteryzo-

wała się również znaczną długością, co 

powodowało awarie wałów przeciwpowo-

dziowych, m.in.: w gminie Wilków, San-

domierzu czy Świniarach. 

W wyniku tego zalaniu uległy 

znaczne obszary w okolicach tych miej-

scowości, co poniosło za sobą ogromne 

straty materialne, gospodarcze i ekono-

miczne. Druga fala, która pojawiła się na 

początku czerwca w Zawichoście (881 cm, 

godz. 20, 06.06.2010) okazała się wyższa 

od tej z maja. Po przerwaniu wału w Za-

stowie Polanowskim ponownie została 

zalana gmina Wilków. Powierzchnia zala-

nych obszarów w rejonie tej gminy wynio-

sła ok. 14,7 km
2
. Szacowana objętość 

wody w tym obszarze wynosi 15,3 mln m
3
 

przy założeniu bezwzględnego poziomu 

wody 124 m n.p.m w Zastowie Polanow-

skim.
16

 Do licznych awarii wałów, powsta-

łych w wyniku ich nasiąknięcia wodą, 

doszło na całym odcinku. 
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Znak powodziowy na bramie kościelnej w Wil-

kowie (17 czerwca 2010) 

 

Znaki Wielkich Wód na lubel-

skim odcinku Wisły – Gmina Wilków 
W celu pełnego zrozumienia tej 

pracy ważne jest, aby rozgraniczyć trzy, 

bardzo zbieżne pojęcia, takie jak znak 

wielkiej wody, tablica powodziowa i ślad 

wysokiej wody. 

Za znak wielkiej (wysokiej) wo-

dy, inaczej zwany znakiem powodziowym, 

uważa się trwały sposób oznaczenia wyso-

kościowego zasięgu wezbrania (maksy-

malnego poziomu wody), który zawiera 

wyraźne i jednoznaczne oznaczenie po-

ziomu wielkiej wody za pomocą, np.: linii, 

strzałki, bądź krawędzi znaku. Jest on 

precyzyjną informacją hydrologiczną, 

obejmującą miejsce, czas i rzędną kulmi-

nacji wezbrania. 

Z kolei tablica powodziowa to 

trwała płyta lub tafla z napisem (dłuższym 

lub krótszym) dotyczącym konkretnej 

powodzi. Może pełnić rolę znaku powo-

dziowego, jeśli poziom wody jest na niej 

wskazany w sposób bezpośredni.
17

 

W odróżnieniu od powyższych 

dwóch pojęć ślad wysokiej wody to natu-

ralny znak pozostawiony przez wezbraną 

rzekę na budowlach i przedmiotach w 

pobliżu jej koryta, wyznaczające maksy-

malny poziom wody.
18

 

Na podstawie literatury można 

stwierdzić występowanie licznych znaków 

wielkich wód, które nie zachowały się 

jednak do naszych czasów. O kilku z nich 

istnieją precyzyjne informacje. 

Opierając się na danych pocho-

dzących z literatury oraz na własnych 

badaniach terenowych znaki wielkich wód 

Wisły Lubelskiej podzielono na: znaki 

udokumentowane, czyli takie, które nie 

zachowały się do dnia dzisiejszego, ale 

istnieją o nich informacje w literaturze, 

znaki zachowane, oraz znaki odtworzone. 

Ich lokalizację na tym obszarze 

przedstawi poniższa mapa. 

 

 
Lokalizacja znaków wielkich wód na Wiśle 

Lubelskiej. Opracowanie własne na podstawie 

Internetowy Atlas Polski 1:1000000 

Znaki udokumentowane:1. Wilków (km 346), 2. 

Kazimierz Dolny (km 360), 3. Puławy (km 

372,5), 4. Kolonia Raj (km 329). Znaki zacho-

wane: 1.Wilków (km 346), 2. Kazimierz Dolny 

(km 360), 3. Puławy (km 372,5), 4. Gołąb (km 

384), 5. Józefów nad Wisłą (km 318), 6. Zawi-

chost (km 287,6). Znaki odtworzone: 1. Puławy 

(km 372,5) 

Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/ 

 

Znaki udokumentowane 

Znaki takie znajdowały się w Pu-

ławach, Kolonii Raj, Kazimierzu Dolnym 

oraz Wilkowie. Jedynie o dwóch pierw-

szych istnieje w pracy Kolberga
19

 pełniej-

sza dokumentacja, wraz ze szkicem lokali-

zacyjnym. O znakach w Wilkowie i Kazi-

mierzu wspomina Łopaciński.
20

 

Udokumentowany znak powo-

dziowy w Wilkowie miał się znajdować na 

terenie cmentarza parafialnego. Był on 

umieszczony na kamiennym słupie z 

drewnianym posągiem św. Floriana. Na 

słupie tym narysowane były czarną farbą 

dwie linie. Pierwsza znajdowała się 1 m i 9 

cm nad ziemią (z datą 1813), a druga na 

wysokości 1,73 m (z datą 1833). Ponadto 

na drugiej stronie słupa znajdowało się 

nazwisko autora tych znaków F. Śpiewaka.  

 

Znaki zachowane 

Grupa ta zawiera znaki, które za-

chowały się w formie materialnej do cza-

sów obecnych. Najstarszy znak znajduje 

się w Kazimierzu Dolnym i pochodzi 

prawdopodobnie z roku 1697. Wówczas 

według legendy miała miejsce powódź, 

którą upamiętniono poprzez wmurowanie 

głazów narzutowych, w ściany budowane-

go właśnie spichlerza. Jeśli przyjęta data 

jest prawdziwa to ów znak byłby najstar-

szy na całym odcinku Wisły Środkowej.
21

 

Znaki takie znajdują się też obecnie w 

Wilkowie. 

 

Wilków 1833 

W Wilkowie na bramie (dawnej 

dzwonnicy), prowadzącej na teren kościo-

ła, po jej wewnętrznej stronie znajduje się 

napis WYLEW WISŁY 1833 r. Brama ta 

pochodzi z 1921 r., a powstała przez adap-

tację starej dzwonnicy. 

 

A oto karta znaku powodziowego: 

 

ZWW 1833 Wilków 
 

 
Opracowała: Małgorzata Dziechciarz 

E-mail:  gosia.dys@poczta.fm 

Data: 01.05.2010 

Nazwa rzeki: Wisła Data uwidoczniona 

na tablicy: 1833 

Wysokość nad poziom morza WWW: 

126,9185m n.p.m. 

Stan wody (cm): 592cm (do SW) 

Lokalizacja (L/P): prawy 

Kilometr biegu rzeki: 346km 

Miejscowość: Wilków 

Najbliższy wodowskaz (miejscowość, 

km): Puławy 372,5 km 

Opis znaku i miejsca instalacji: napis 

„Wylew 1833 r. Wisły” umieszczony po 

lewej wewnętrznej stronie bramy prowa-

dzącej na teren kościoła parafialnego. 

Historia znaku: obecna brama kościelna, 

na której znajduje się znak powodziowy, 

pochodzi z 1921 roku. Powstała ona po-

przez adaptację starej dzwonnicy (orygi-

nalny znak został prawdopodobnie zatarty. 

Informacje o innych znakach WWW w 

tym rejonie: 

Właściciel, opiekun znaku: parafia rzym-

skokatolicka p.w. św. Floriana i św. Urszu-

li. 

Fotografia (data wykonania i autor), 

szkic lokalizacyjny: 

Wilków ZWW 1833 

Rzędna zera 113,92 m n.p.m. (Puławy), 

122,675 m n.p.m. (Solec) 

 

Znaki wielkich wód mają nie tylko 

znaczenie naukowe, ale również są bardzo 

http://maps.igipz.pan.pl/atlas/
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cenne ze względów historycznych, sta-

nowiąc niekiedy zabytki materialne. Ze 

względu na swoją rolę powinny być obję-

te należytą ochroną, powinno się też in-

stalować nowe znaki. A te, które istnieją 

powinny zostać zinwentaryzowane.
22

 

Dlatego ważne jest, aby poprzez 

inwentaryzację znaków wielkich wód 

uświadomić ludziom, żyjącym w po-

czuciu fałszywego bezpieczeństwa spo-

wodowanego obecnością wałów, wiel-

kość zagrożenia powodziowego. Należy 

zrozumieć powódź i nauczyć się z tym 

zjawiskiem żyć, albowiem występowała 

ona zawsze i nadal będzie występować. 

 

Przypisy: 
 
1
http://www.wielkawoda.umk.pl/czym_

sa_znaki/ZWW_wisla_lubelska.pdf 

dostęp z dnia 02.07.2012 r. godz. 18.00. 
2 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 paź-

dziernika 2007 r. w sprawie oceny ry-

zyka powodziowego i zarządzania nim. 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 

L 288/27. 
3 

B. Wosiewicz:  Zachowane znaki i 

tablice powodziowe w obrębie Poznania 

[w:] Gospodarka Wodna, nr 10/2002. 
4 

M. Grześ: Historyczne powodzie na 

Wiśle w świetle znaków wielkich wód 

[w:] Funkcjonowanie geoekosystemów 

zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremal-

ne w środowisku geograficznym, Koło-

brzeg 20-22 września 2006 
5 

R. Girguś, W. Strupczewski: Wyjątki 

ze źródeł historycznych o nadzwyczaj-

nych zjawiskach hydrologiczno-

meteorologicznych na ziemiach polskich 

w wiekach od X do XVI, PIHM, Wy-

dawnictwo Komunikacji i Łączności 

Warszawa 1965. 

6 
J. Winter: Św. Jan Nepomucen – pa-

tron chroniący przed powodziami [w:] 

Gospodarka Wodna, nr 7/2007. 
7 

H. Łopaciński: Ślady powodzi u nas: w 

historii, archeologii, języku, przysło-

wiach, podaniach, piśmiennictwie i 

sztuce, Warszawa 1904. 
8 

R. Girguś, W. Strupczewski: Wyjąt-

ki…[op. cit.] 
9 

W. Kolberg: Wisła, jej bieg, własności 

i spławność. II Warszawa 1861. 
10 

Z. Mikulski: Zarys hydrografii Polski. 

PWN Warszawa 1965. 
11 

C. Kolago [red.]: Z biegiem Wisły. 

Przewodnik geologiczno krajoznawczy. 

Wydawnictwo Geologiczne Warszawa 

1967. 
12 

J. Cyberski, M. Grześ, M. Gutry – 

Korycka, E. Nachlik, Z. Kundzewicz: 

History of floods on the River Vistula 

[w:] Hydrological Sciences Journal 51:5 

2006. 
13 

J. Grela [red.]: Dorzecze Wisły: mo-

nografia powodzi lipiec 1997. IMGW 

Warszawa 1999. 
14 

M. Sasim, M. Mierkiewicz: Przebieg 

powodzi lipcowej 2001 w regionie Ma-

łopolskiego Przełomu Wisły [w:] Po-

wódź w regionie Małopolskiego Prze-

łomu Wisły w lipcu 2001. Konferencja 

naukowo-techniczna. Warszawa 2002. 
15 

Działania IMGW w czasie powodzi w 

lipcu i sierpniu 2001, 2002. [w:] Okrą-

gły stół. Powódź 2001, Warszawa 12 

lutego 2002. 
16 

Analiza zalanych obszarów w rejonie 

Wilkowa. Laboratoria Badawcze Sys-

temów Mobilnych, Politechnika Po-

znańska (w ramach systemu PRO-

TEUS), 8 czerwca 2010. 
17 

B. Wosiewicz:  Zachowane… [op. 

cit.] 
18 

Międzynarodowy słownik hydrolo-

giczny. PWN Warszawa 2001. 
19 

W. Kolberg: Wisła… [op. cit.] 
20

 H. Łopaciński: Ślady… [op. cit.] 
21 

P. Kuźniar: Historia powodzi w doli-

nie Wisły Środkowej [w:] Powódź w 

regionie Małopolskiego Przełomu Wisły 

w lipcu 2001. Konferencja naukowo-

techniczna Warszawa 2002. 
22

 B. Wosiewicz: Zachowane… [op. 

cit.] 

Małgorzata Dziechciarz 

 Monika Mędrek 

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

Przednówek 
 

Wczesna wiosna to na wsi wzmo-

żony okres prac polowych. Słońce przy-

grzewa coraz mocniej, ziemia budzi się do 

życia. Zaczynają się pierwsze prace, orki, 

sianie zbóż, sadzenie ziemniaków, sianie 

warzyw w warzywnikach lub przydomo-

wych ogródkach. Jest to też trudny okres 

dla rolników i ich zwierząt, czas przed-

nówku, kiedy to kończyły się zapasy przy-

gotowane na zimę, a nowe płody rolne 

jeszcze nie urosły. Teraz, jak zabraknie 

paszy dla zwierząt, bądź też żywności, 

idziemy do odpowiedniego sklepu i kupu-

jemy co nam jest niezbędne, ale kiedyś gdy 

zabrakło karmy dla bydła niejednokrotnie 

trzeba było sprzedać inwentarz, aby nie 

narażać go na śmierć głodową. Kończyły 

się zapasy i brakowało żywności wtedy 

trzeba było się najmować się do pracy u 

bogatych gospodarzy i czasami za strawę 

(jedzenie) pracować w polu cały dzień. 

Wczesna wiosna przyroda budzi się do 

życia, niosąc nowe nadzieje i plany na 

przyszłość. Miesiąc maj, najpiękniejszy w 

roku, był bardzo trudny do przetrwania. 

Zanim pojawiły się pierwsze warzywa i 

owoce, niejednokrotnie były przygotowane 

posiłki z polnych ziół, pokrzywy, lebiody 

co dostarczało witamin niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu, 

który musiał być gotowy to ciężkiej pracy  

fizycznej. Każda gospodyni starała się, aby 

jak najwcześniej posiać przez siebie na-

zbierane i przygotowane nasiona warzyw i 

kwiatów. Niejednokrotnie przygotowywa-

ły rozsady w domu, aby wysadzać w pole 

już odrośnięte roślinki, przyspieszając 

nowe zbiory. Gdy już urosła sałata, bu-

raczki ćwikłowe wtedy przednówek nie 

był już tak groźny. Z tych warzyw przygo-

towywano wiele potraw; zupa, barszcz, 

oraz jako sałatka podawana do ziemnia-

ków lub chleba. W czerwcu zaczynał się 

zbiór pierwszych owoców, czereśnie, tru-

skawki, porzeczki. Teraz mało kto umie 

ugotować zupę z owoców, czy sałaty, ale 

w niejednym domu jest to nadal przysma-

kiem domowników. Gdy młode ziemniaki 

już urosły mówiło się, że przednówek już 

minął.  

Do przygotowania zupy lub 

barszczu z sałaty była niezbędna serwatka 

czyli woda, która zostaje po owarzeniu 

zsiadłego mleka, produkt uboczny przy 

produkcji twarogu, która to nadawała wy-

razisty smak i zapach potrawie. Po dopro-

wadzeniu do wrzenia serwatki należy wsy-

pać pokrojoną lub porwaną sałatę z drobno 

pokrojonym szczypiorkiem i młodym 

koperkiem, doprawić do smaku solą, pie-

przem, szczyptą cukru, a na końcu zapra-

wić śmietaną z mąką, aby zagęścić. Poda-

wać z gotowanymi lub smażonymi ziem-

niakami lub zalewać pokrojone w kostkę 

pieczywo. 

Podobnie przygotowuje się bo-

twinkę. Przy plewieniu i przerywaniu bu-

raczków młode roślinki przynoszono do 

kuchni i przygotowano potrawę. Buraki 

wraz z liśćmi, opłukane, oczyszczone i 

krojone w ok. 1 cm paski, posypane cu-

krem, solą i polane małą ilością octu nale-
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ży odstawić, aż podejdą sokiem, a następ-

nie zagotować i postępować jak w przy-

padku wszystkich zup. Zaprawić mąką i 

śmietaną. Zagęszczanie i zaprawianie, a 

niekiedy okraszenie tłuszczem lub skwar-

kami zup miało na celu podnieść wartość 

kaloryczną potrawy, aby były bardziej 

sycące i pożywne. 

Podobnie przygotowuje się zupy z 

owoców; wiśnie, jabłka, lub porzeczki 

należy zagotować dodając cukier, wanilię i 

zakwasić octem lub kwaskiem cytryno-

wym, zaprawiając śmietaną i mąką. Poda-

wać z ziemniakami lub kluskami, jak kto 

woli. Popularne i lubiane do dziś są młode 

ziemniaczki podawane ze zsiadłym mle-

kiem, polane sosem śmietanowym z dużą 

ilością koperku. Bardzo pożywne jedzenie 

dodawało sił i ochoty do pracy. 

Po obsianiu i zasadzeniu na polu 

następował okres sianokosów. Wcześnie 

rano mężczyźni wychodzili na łą-

ki, towarzyszył im śpiew ptaków. Kosami 

kolejno jeden po drugim płynnymi rucha-

mi kładli pokosy świeżej trawy, która 

roztrząsana, podrywana i kilka razy prze-

wracana zamieniała się w świeże, pachną-

ce siano. Dziś są kosiarki, grabiarki, prasy 

do zbierania siana. Mało kto dziś wie jak 

pachnie świeże siano, składane w stodole. 

Zajęciu temu towarzyszyło wiele zabaw, 

śpiewanie piosenek, młodzi uczyli się od 

starszych, nie tylko pracy, ale też zwycza-

jów, obrzędów i przesądów związanych z 

każdą czynnością pracy w polu. Na łąkach 

przy przewracaniu siana grabiami było 

zawsze dużo ludzi, sąsiedzi rozmawiali, 

żartowali a nawet rywalizowali, kto wcze-

śniej skończy pracę na swoim polu. Gdy 

była słoneczna pogoda, to przewracając 

siano dochodząc do końca pola trzeba było 

wracać, bo to z początku pokosu już wy-

schło. Pracując przy zbieraniu i suszeniu 

siana trzeba było się posilić. Najczęściej 

zabierano na łąkę gotowane na twardo jaja, 

oraz czarną kawę zbożową lub mleko w 

konwiach. Bardzo często zamiast chleba 

jadane były placki spod blachy lub pod-

płomyki (ciasto z maki zsiadłego lub słod-

kiego mleka, jajka na sodzie). Ciasto to 

pieczone było w piecu chlebowym na 

trzonie – bez blachy, bezpośrednio na 

cegłach w piecu po, lub przed włożeniem 

chleba, albo pod blachą najpierw uformo-

wane placki okrągłe lub owalne podsma-

żane na blasze kuchni węglowej, a potem 

dopiekane w palenisku kuchni. Zajęcie to 

wymagało nie lada umiejętności, aby nie 

przypiec albo aby nie były surowe. Do dziś 

czuję smak takiego placka polanego świe-

żą śmietanką, posypanego cukrem i popi-

janego ciepłym mlekiem. Wiele jest po-

traw i smaków, które przypominają nam 

smaki dzieciństwa, a my podziwiamy na-

sze babcie, mamy, które pracując w polu 

godziły role matki, gospodyni, żony. Moja 

babcia wracając z pola prowadziła do do-

mu krowę na łańcuchu z pastwiska, pilno-

wała nas kilkoro wnuków po drodze na-

zbierała jabłek w podołek zanim myśmy 

się przygotowali do spania na kolację były 

cieplutkie smaczne smażone jabłka z chle-

bem i ciepłym mlekiem. W domu gdzie 

była jedna izba pełniąca rolę kuchni ba-

wialni i sypialni, posiłki przygotowane na 

kominie gdzie stale trzeba podkładać  

drzewo, aby nie wygasł ogień, wodę przy-

nieść ze studni. W domu mieszkało kilka 

osób, nikt się nie kłócił, każdy wiedział co 

ma robić, nie wchodząc drugiemu w drogę. 

Nie było telewizji, komputerów, Internetu, 

sprzętu AGD, wszyscy mieli czas dla sie-

bie, wzajemnie sobie pomagając i wspiera-

jąc się. Dziś są pralki, lodówki, kuchnie 

gazowe, elektryczne, piekarniki, roboty, 

zmywarki, a kobiety nie mają czasu dla 

siebie, dzieci, rodziny. W polu pracują 

maszyny, nie ma sąsiedzkiej pomocy, 

wspólnej pracy, nie słychać śpiewu pta-

ków, które zagłusza huk maszyn. Nasze 

dzieci i wnuki nie wyobrażają sobie życia 

bez maszyn, sprzętów, nowinek technicz-

nych, nie widzą piękna przyrody, nie znają 

obrzędów i zwyczajów uważając to za 

przeżytek. Nie możemy jednak pozwolić, 

aby całkiem zapomnieli o swej kulturze, 

historii, pochodzeniu. Naród który nie 

wraca do korzeni i tradycji traci swą toż-

samość i wartości. Pamiętajmy o przeszło-

ści, szanując zdobycze nauki i techniki, 

wzajemnie się uzupełniajmy i uczmy mą-

drości od starszych. Nasi dziadkowie nie 

mieli stopni naukowych, niejednokrotnie 

nie umieli czytać, pisać, ale w swym życiu 

kierowali się tradycją, zwyczajami przeka-

zywanym z pokolenia na pokolenie i sza-

cunkiem do drugiego człowieka. Najważ-

niejsze w życiu człowieka: wiara, nadzieja 

i miłość niech nami kierują. Postępujmy 

zgodnie z zasadami etyki i wzajemnego 

zrozumienia, aby wartość, godność drugie-

go człowieka była najważniejsza. 
    

Wiesława Bednarz  

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

Pokłosie artykułu z „Powiśla Lubelskiego” 

 

W styczniowym numerze 1(47) z 

2012 r. zamieszczony został artykuł Dr 

Aleksander Ossendowski-cichy bohater lat 

okupacji mojego autorstwa.  

Zgodnie z wcześniejszym posta-

nowieniem, wysłałem jeden egzemplarz 

naszego kwartalnika do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kłodzku (woj. dolnoślą-

skie), pana Piotra Brzostowicza i podałem 

adres cmentarza wraz z numerem sektora, 

rzędu i grobu, gdzie jest pochowany dr 

Ossendowski. W piśmie załączonym do 

kwartalnika „PL” zaznaczyłem, że plik z 

komputerowym zapisem artykułu przesła-

łem także na internetowy adres miesięcz-

nika społeczno-kulturalnego „Kurier 

Kłodzki” do ewentualnego wykorzystania.  

Przewodniczący Rady, lekarz z 

zawodu, z wielkim zainteresowaniem 

przeczytał o okupacyjnych losach swojego 

kolegi po fachu i postanowił zainteresować 

pozostałych radnych. W tym też celu wy-

konał kserokopie artykułu i wręczył je 

także  Burmistrzowi i Zarządowi Miasta 

oraz wszystkim radnym.    

              Miło mi Państwa poinformować, 

że moja praca została pozytywnie odebra-

na w  Lublinie, gdzie nasz kwartalnik jest 

dostępny m.in. w Bibliotece Głównej 

UMCS, KUL i w Bibliotece Wojewódzkiej 

im. H. Łopacińskiego (dodam, że „PL” 

wysyłane jest także do Biblioteki Narodo-

wej w Warszawie, biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego i Uniwersytetu, Jagielloń-

skiego). Stała się ona źródłem inspiracji do 

powstania okolicznościowego artykułu w 

miesięczniku „Wiadomości Uniwersytec-

kie”, wydawanym przez UMCS  w nakła-

dzie 600 szt.    Otóż w numerze kwietnio-

wym nr4/184, zawierającym 52 strony, na 

stronie 21 został zamieszczony artykuł Dr 

Aleksander Ossendowski. Organizator 

Kliniki Psychiatrycznej UMCS (w 50-lecie 

śmierci), autorstwa pani dr Anny Łosow-

skiej, kierownik Archiwum i Muzeum 

UMCS (dostępny także na stronie interne-

towej: www.wiadomosci.umcs.lublin.pl w 

zakładce Archiwum – 2012 r. kwiecień). 

W 4-stronicowym artykule autor-

ka powołała się na mój artykuł z „Powiśla 

Lubelskiego” i wykorzystała  dwie foto-

grafie. Zamieściła także opinie o „naszym 

bohaterze” zaczerpnięte z innych źródeł, 

mówiące m.in. o tym, jakim człowiekiem 

był w pracy i prywatnie dr Ossendowski. 

Bezwzględnie decydującą rolę odegrała tu 

postać  p. dra Ossendowskiego, pierwsze-

go dyrektora i założyciela Szpitala. Ten  

wybitnie inteligentny, mądry ,kulturalny i 

miły człowiek był obdarzony darem zjed-

nywania sobie ludzi, a jednocześnie darem 

pełnego poświęcania się dla nich – tak 

wspominał H. Gałecki, pracownik Kliniki. 
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I jeszcze jedna opina dra C. Tracewskiego: 

Dr Ossendowski był człowiekiem o wielkiej 

kulturze życiowej i lekarskiej, ujmujący 

postawą i stosunkiem do pracowników i 

chorych, życzliwością i wyrozumiałością, 

lecz jednocześnie konsekwentny i stanow-

czy w wysiłkach organizacyjnych. Potrafił 

zespolić wszystkich pracowników w jedną 

rodzinę. I jeśli te cechy docenili wcześniej 

nasi dziadkowie i ojcowie, którzy mieli 

okazję poznać doktora w czasie jego oku-

pacyjnego pobytu na Powiślu, to na tyle 

chwalebne, że nie znalazł się nikt, kto by 

ośmielił się donieść na niego do władz 

niemieckich. Ale widocznie czasy PRL-u  

rządziły się innymi prawami, skoro jak 

pisze autorka ,okupacyjna przeszłość dość 

szybko zainteresowała miejscowe lubel-

skie środowisko i już na początku 1946 r. 

informowano Urząd Bezpieczeństwa, że 

dyrektor Ossendowski podejrzany o przy-

należność do AK szerzy propagandę w 

szpitalu. Pani dr Łosowska dotarła do 

wielu materiałów znajdujących się w Ar-

chiwum Instytutu Pamięci Narodowej w 

Lublinie i w swoim artykule przytoczyła 

niektóre z nich. Pisze m.in. o szczególnej 

aktywności dwóch informatorów UB i 

sprawie o kryptonimie „Dworzanin” (osta-

tecznie śledztwo w sprawie przeciw 

Ossendowskiemu i innym podejrzanym 

zostało umorzone).  

Kończy swój artykuł mocnym 

stwierdzeniem: Zasłużył na pamięć w 

środowisku lekarskim i uniwersyteckim 

naszego miasta. Cel mojego artykułu 

zamieszczonego w rubryce „Przywrócić 

pamięć” został w pełni osiągnięty, oczywi-

ście dzięki także pani dr Łosowskiej. Ale 

w końcowym stwierdzeniu autorki daje się 

też wyraźnie wyczuć wołanie o utrwalenie 

tej pamięci. I słusznie. Ale jak to zrobić? 

Myślę, że autorzy artykułów zrobili to, co 

do nich należało: przywrócili pamięć. Ale 

kto ma utrwalać pamięć? I czy w ogóle jest 

ktoś odpowiedzialny za utrwalanie pamię-

ci?                                                                                                                                       

Na okładce miesięcznika jest 

zdjęcie z odsłonięcia ławeczki-rzeźby 

przedstawiającej organizatora, współtwór-

cę oraz pierwszego rektora UMCS – prof. 

Henryka Raabego.   

Przyjęło się powszechnie w naszej 

polskiej tradycji, że osoby będące organi-

zatorami czy współtwórcami  instytucji 

publicznych dość często zostają ich patro-

nami. Uczyniono tak np. w lubelskim 

Uniwersytecie Medycznym, którego to 

patronem został współtwórca i pierwszy 

dziekan wydziału lekarskiego UMCS, prof. 

Feliks Skubiszewski, okupacyjny kolega 

naszego pana Doktora. 

Po przeczytaniu artykułu pani Ło-

sowskiej można dojść do wniosku, że dr  

Aleksander Ossendowski zasługuje za-

pewne bez wątpliwości na nazwanie jego 

imieniem placówki medycznej znajdującej 

się obecnie przy ul. Abramowickiej w 

Lublinie. 

Niestety, w trakcie zbierania ma-

teriałów do swojego artykułu przekonałem 

się ,że postać Doktora została zapomniana 

zarówno w Lublinie, gdzie pracował  8 lat, 

jak też i w Kłodzku, gdzie pracował prawie 

tyleż samo i gdzie jest pochowany na miej-

scowym cmentarzu. 

 

  Władysław Mądzik    

Poniatowa/Kłodnica 

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

 

Informacja prokuratury opolskiej 
 

Redakcja „Powiśla Lubelskiego” za pośrednictwem Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Wilkowie otrzymała następujące do-

kumenty Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim: 

 

Opole Lubelskie, dnia 17 września 2012 r. 

Ds. 1360/12/S 

Stowarzyszenie „Klub Seniora” 

w Gminie Wilków 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 14 września 2012 r. zwracam się z 

uprzejmą prośbą o opublikowanie (na podstawie art. 131§ 2 i 3 kpk) w wydawanej przez 

Państwa gazecie treści postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa nr Ds. 1360/12/S w 

sprawie o czyn z art. 231§1 kk. 

Treść postanowienia znajduje się w załączniku do niniejszego e-maila. 

Jednocześnie proszę o powiadomienie tutejszej Prokuratury o dacie i okresie publi-

kacji w/w treści postanowienia. 

  

Prokurator Prokuratury Rejonowej 

Marcin Pytka 
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