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Z zadowoleniem zauważamy, że zmienia się nastawienie do organizacji społecznych, takich jak nasze Regionalne Towarzy-

stwo Powiślan. Spotykamy się z wyrazami uznania, czujemy, że jesteśmy potrzebni.  
Dlaczego tak się dzieje? I dlaczego ludzie zrzeszają się dobrowolnie i bez nadziei na materialne korzyści, w organizacje takie 

jak opisywane w niniejszym numerze dawne „kółka ziemianek”, dzisiejsze Stowarzyszenie Winiarzy MPW, OSP Wilków, której 120-
rocznicę powstania właśnie obchodziliśmy, czy chociażby nasze Regionalne Towarzystwo Powiślan, które wkracza w kolejną kaden-
cję. Organizacje te skupiają osoby z najbliższych okolic, znające się nawzajem. Nie jest to jednak „sitwa”; członków nie łączy chęć 
robienia „kasy”, łączy je idea wyższa. 

Może ta dzisiejsza aprobata dla działań społecznych wynika z tego, że obecnie – tak jak było i kiedyś, w czasach wolnej II 
Rzeczypospolitej, a także w czasach zniewolenia, dostrzegamy, że kapitałem jest już nie tylko pieniądz, ale może przede wszystkim 
dobre imię, na które trzeba równie ciężko, a może nawet z większym wysiłkiem, zapracować. Dziś każda poważna firma wie, że jej 
największym atutem, być może najcenniejszym, jest zaufanie klientów, a nie ilość posiadanych przez nią środków. Pieniądze można 
wziąć bardzo łatwo, może nawet zbyt łatwo, na kredyt. Na zaufanie pracuje się codziennie przez całe życie. A stracić je można bardzo 
szybko i bezpowrotnie, znamy mnóstwo takich przykładów wokół nas. 

Dobre imię to wiarygodność. A wiarygodność to także konsekwencja działania i wierność tym samym wyznawanym zasadom. 
Nie tylko dlatego, że – jak w przypadku RTP – patrzymy na dzisiejsze czasy z perspektywy pokoleń. Po prostu co innego uważamy dziś 
za ważne i nie boimy się osądu następców.  

W organizacjach społecznych, a więc dobrowolnych, łatwo weryfikuje się dobre imię członka stowarzyszenia. Bo przynależ-
ność do nich to wyróżnienie. Oczywiście nie trudno się do nich zapisać, a jednak nie wszyscy do tych organizacji należą, a niektórych 
by nawet nie przyjęto. Członkostwo w takich społecznych organizacjach, tak jak niegdyś status społeczny np. ziemian, stwarza zba-
wienne, bo odpowiadające jakimś realnym wartościom, zróżnicowanie. I tak jak niegdyś właściwością ziemiaństwa, ale także i przo-
dujących włościan, była praca społeczna, tak i teraz w ten sam sposób rosną lokalne autorytety. Dziś coraz o nie trudniej, pełno jest 
wątpliwej jakości wzorów kreowanych przez media i kolorową prasę. Właściwością autorytetów jest jednak to, że nie da się ich wy-
kreować. One po prostu są. Autentyczne autorytety spotykamy najczęściej w społecznościach lokalnych, bo tu wszystko łatwo spraw-
dzić - kto jest kto i co sobą reprezentuje. I czy nie musi się wstydzić swojego postępowania i je ukrywać. 

Jest jeszcze jedna ważna cecha społecznej działalności - niezależność. Społeczne organizacje, a więc od nikogo nie uzależ-
nione, okupują to czasami bolesnym brakiem środków na swoją statutową działalność. Wspieranie takich organizacji buduje więc 
także dobre imię sponsora. 

Wojciech Włodarczyk 
 

Druk niniejszego numeru „Powiśla Lubelskiego” sfinansował Urząd Gminy w Wilkowie 
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Nowe władze RTP 
 

29 czerwca 2008 r. odbyło się IV 
wyborcze Walne Zgromadzenie Regional-
nego Towarzystwa Powiślan. Obrady od-
bywały się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wilkowie. Spotkanie poprzedziła Msza 
św. odprawiona w intencji członków i 
przyjaciół Towarzystwa. W czasie nabo-
żeństwa ksiądz kanonik Jan Mazur mówił 
o znaczeniu działalności wydawniczej RTP 
dla tożsamości i kultury naszego regionu. 
 W obradach poza blisko 20 człon-
kami Towarzystwa wzięli udział przedsta-
wiciele władz gminy Wilków: wójt Grze-
gorz Teresiński, przewodniczący Rady 
Gminy Jan Gil, sekretarz Urzędu Gminy 
Marcin Markowski oraz dyrektor zespołu 
szkół publicznych w Wilkowie Lech Łyjak 
i dyrektor SP w Wilkowie Wiesława Szast. 
W swoim przemówieniu wójt Teresiński 
zadeklarował pomoc finansową Towarzy-
stwu i potwierdził rozpoczęcie procedury 
nadawania herbu i flagi gminie Wilków 
według projektu zgłoszonego przez RTP 
jeszcze w 2002 r. 
 Obrady Towarzystwa poprzedziła 
recytacja uczennicy szkoły w Wilkowie 
Emilii Saneckiej, laureatki Małego Kon-
kursu Recytatorskiego szczebla woje-
wódzkiego. Uczennica została przygoto-
wana do konkursu przez panią Annę Ma-
dej. Następnie odbył się występ gimnazjal-
nego zespołu tanecznego prowadzonego 
przez panią Iwonę Stępień. Poza tym w 
sali obrad, na osobnych stołach, uczniowie 
szkoły wilkowskiej przedstawili wyniki 
swoich badań regionalnych (np. nad lokal-
ną gwarą, wystawę fotografii kapliczek 
przydrożnych w gminie Wilków), a Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Wilkowie za-

prezentowała wystawę „Piękno przyrody 
powiatu opolskiego” przygotowaną przez 
Publiczną Bibliotekę w Opolu Lubelskim.  
 W wystąpieniu sprawozdawczym 
prezes RTP przedstawił dorobek wydawni-
czy i organizacyjny Towarzystwa, zwrócił 
uwagę na niełatwą sytuację finansową 
naszej organizacji, co nie pozwala na czas 
wydawać kolejne numery „Powiśla Lubel-
skiego” oraz przedstawił propozycję pla-
nów pracy dla nowego Zarządu, szczegól-
ną uwagę zwracając na potrzebę zorgani-
zowania w Wilkowie Muzeum Powiśla 
lubelskiego. Prezes podziękował dotych-
czasowym wieloletnim, sprawdzonym 
sponsorom Towarzystwa: starostwu po-
wiatu, gminie Łaziska, firmie „Sokpol-
koncentraty” z Zagłoby, księdzu kanoni-
kowi Jerzemu Hanajowi, Monice i Jackowi 
Lejwodom, firmie „Cefarm” z Lublina, 
Miłosławowi Wosikowi z Lasu Dębowego, 
a także wszystkim członkom RTP, którzy 
prosili, aby nie ujawniać ich dodatkowych 
składek na Towarzystwo. Prezes wspo-
mniał też o rozmowie z sekretarzem gminy 
na temat ewentualnego wsparcia finanso-
wego dla RTP od gminy Wilków. 
 Po wystąpieniu prezesa sprawoz-
danie finansowe przedstawiła skarbnik 
Towarzystwa pani Zofia Markiewicz. 
Bilans roku 2007 przedstawiał się następu-
jąco: aktywa razem – 1136 zł. 63 gr., pa-
sywa – 1136 zł, 63 gr. Następnie w zastęp-
stwie nieobecnego przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Andrzeja Rozwoda 
pani Rena Wicha odczytała sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzie-
lenie absolutorium ustępującemu Zarzą-
dowi. Sprawozdanie z działalności sądu 

koleżeńskiego przedstawił Janusz Ogiński. 
Zebrani udzielili absolutorium ustępują-
cemu Zarządowi i przystąpiono do wyboru 
nowych władz Stowarzyszenia. Prezes 
poinformował o rezygnacji Anny i Bogda-
na Bandzarewiczów z kandydowania do 
Zarządu. Jednocześnie pan Bogdan Ban-
dzarewicz zgodził się dalej być redaktorem 
„Powiśla Lubelskiego” za co prezes wyra-
ził serdeczne słowa podziękowania. Z 
kandydowania do władz zrezygnowała 
także pani  Barbara Bogdańska i pan Ta-
deusz Dzierżak. Nastąpiła więc zasadnicza 
zmiana składu Zarządu RTP. W wyniku 
przeprowadzonych głosowań władze To-
warzystwa na najbliższą kadencję 2008-
2011 (po ukonstytuowaniu się Zarządu, 
Komisji i Sądu) przedstawiają się następu-
jąco: Zarząd: prezes - Wojciech Włodar-
czyk, wiceprezes - Mariola Filiks, sekre-
tarz – Grażyna Jarska, skarbnik – Zofia 
Markiewicz, członkowie Zarządu – Jacek 
Lejwoda, Monika Lejwoda, Bożenna Sta-
wińska, Janina Walencik i Grażyna Wło-
darczyk; Komisja Rewizyjna: przewodni-
czący – Andrzej Rozwód, członkowie – 
Rena Wicha, Barbara Piwowarek i Eleono-
ra Świech; Sąd Koleżeński: przewodniczą-
cy – Janusz Ogiński, członkowie – Helena 
Fura i Beata Pietroń. Warto dodać, że 
podczas Walnego Zjazdu zapisało się do 
RTP 4 nowych członków: Mieczysław 
Zych (z Lublina), Bogusław Bernacki (z 
Zagłoby), Marcin Markowski (sekretarz 
Urzędu Gminy Wilków) i Jan Gil (prze-
wodniczący Rady Gminy w Wilkowie). 
 Następne wyborcze Walne Zgro-
madzenie RTP w Wilkowie odbędzie się w 
połowie 2011 r. 

Wojciech Włodarczyk 
 
 

Dziedzictwo 
 

Lat przybywa, siły odpływają. W 
obliczu zbliżającej się starości i śmierci 
czas pomyśleć o przekazaniu gospodarstwa 
następcy. 

Jasność w zapisach majątkowych 
zapobiega nieuzasadnionej bądź nadmier-
nej pretensji do działów. Nadto trwa jesz-
cze w szczątkowej formie tradycja doży-
wocia, z uwagi jednak na system emerytur 
rolniczych daleko jej do dawnych precy-
zyjnych zapisów uwzględniających co-
roczny wymiar przysługującego spadko-
dawcom dobra. 
 Do wyjątków należy wydziedzi-
czenie potomstwa na rzecz osób trzecich. 

Takie wypadki komentowane są w katego-
riach starczego obłędu. Zgodnie z kulturo-
wą normą, dyktatem serca i zdrowym 
rozsądkiem dziedziczą dzieci. 

Zazwyczaj jest tak, że następca 
znany jest na długo przed formalnym prze-
jęciem dziedzictwa, zaś akt prawny stano-
wi naturalne dopełnienie jego wieloletnie-
go zaangażowania. Na nim też spoczywa 
obowiązek spłaty rodzeństwa, jeżeli przed-
tem nie uczynili tego rodzice. Parcelacja 
gruntów między dzieci powoli staje się 
reliktem przeszłości, kiedy to młode poko-
lenia nie miały takich jak obecnie perspek-
tyw awansu i rozwoju. Obecnie daje się 

zauważyć raczej pęd ku obszarowej eks-
pansji oraz wymóg przekazywania ziemi w 
stanie nienaruszonym. Pomijanie pozosta-
łych dzieci na rzecz jednego było niegdyś 
jednym z elementów zasady ordynariatu, 
która zapobiegała rozproszeniu i dewalu-
acji majątków. Czasem zdarza się, że w 
obawie przed takim rozproszeniem rodzina 
chłopska decyduje się tylko na jedno 
dziecko. Psychologicznym podłożem ta-
kich zachowań bywa zapamiętany z dzie-
ciństwa i młodości koszmar rodzinnej 
waśni wywołanej działami majątkowymi. 
 W spłatach rodzeństwa, o których 
wspomnieliśmy, również zachodzi ewolu-
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cja. Młody człowiek, który otrzymał wyż-
sze wykształcenie, nie może już w zasa-
dzie rościć sobie prawa do spłat. Dyplom 
renomowanej wyższej uczelni jest inwe-
stycją kosztowną, obciążającą przez lata 
studiów całą rodzinę. Posiadacz takiego 
dyplomu ma zazwyczaj zapewnioną lepiej 
płatną pracę i jakkolwiek początki zawsze 
bywają trudne, ma na czym zbudować 
swoją egzystencję. Mimo to siła tradycji i 
tutaj jest przemożna. Młodzi ludzie z tytu-
łami doktorów, inżynierów i magistrów 
oczekują swojej cząstki dziedzictwa. Bo 
taka była od wieków specyfika własności 
ziemskiej. Ziemia spajała z poprzednimi 
pokoleniami i nikt nie chciał być z tej 
wspólnoty wykluczony. A zatem nie tylko 
pazernością trzeba tłumaczyć tego typu 
roszczenia. 
 Gospodarstwo wiejskie nie jest 
towarem podlegającym wycenie rzeczo-
znawcy i prawom wolnego rynku. Bo nie 
jest ono własnością w klasycznym tego 
słowa znaczeniu, tylko posiadaniem w 
użytkowaniu. Zwykła własność, jak dom, 
kamienica, mebel, dzieło sztuki, akcje 
giełdowe itd. może przechodzić z rąk do 
rąk, być wystawiana na licytacji, podlega 
też wyłącznej woli testatora. Z ziemią 
przypisaną gospodarstwu jest inaczej, gdyż 
włączona jest w pokoleniowy łańcuch 
dziedziczenia. By posłużyć się analogią: 
ludzkość w swoim następstwie pokoleń 
dziedziczy ziemski glob, a posiada go 
właśnie w użytkowaniu. Na każdego ko-
lejnego „dziedzica” spada więc obowiązek 
przekazania go następcy w lepszym stanie, 
a przynajmniej w stanie nie gorszym. 
Wiejska własność ziemska też nie jest 
pełną własnością, bo nie można z nią po-
stąpić według własnego zachcenia czy 
kaprysu. To znaczy teoretycznie można, 
tylko nie pozwala na to dyktat kulturowy. 
Wiejskie dzieci są niejako skazane na 
dziedziczenie. Brak dziedzica przeżywany 
jest tu w kategoriach dramatu. 
 Owo ograniczenie czynnika do-
wolności w rozporządzaniu własnym ma-

jątkiem odnosi czasem fatalne skutki. 
Świadomość pewności dziedziczenia może 
być przeszkodą w karierze zawodowej, 
gdyż osłabia determinację danej osoby w 
sprostaniu wymogom rywalizacji. Młody 
człowiek z miasta nie ma dokąd wrócić i 
musi iść wciąż przed siebie. Dla młodego 
człowieka ze wsi, który poznał, jak dużej 
samodyscypliny wymaga utrzymanie się 
na powierzchni życia w wielkim mieście, 
ojcowskie gospodarstwo jawi się jako 
spokojna i bezpieczna przystań, tym bar-
dziej że standardy życia miejskiego i wiej-
skiego właściwie się wyrównały. Wraca 
więc na wieś i swój dyplom inżyniera czy 
doktora chowa do szuflady. 
 Oczywiście w każdej chłopskiej 
rodzinie problem wianowania dzieci wy-
chodzących z gospodarstwa ma swoją 
odrębną specyfikę. Istotne, że wiano jest 
traktowane jako naturalne zwieńczenie 
wychowania dziecka, w pewnym też stop-
niu nadal stanowi przymus społeczny 
(dawniej mówiono: „mieć tyle a tyle dzieci 
do wywianowania”). Tam więc gdzie sytu-
acja materialna na to pozwala, wiana są 
dawane w formie najczęściej zakupu 
mieszkań i samochodów. Zważywszy na 
fakt, że odsetek młodzieży wiejskiej w 
najlepiej płatnych zawodach jest nadal 
niewielki, a jej wykształcenie należy uznać 
statystycznie za mierne, jest to niezwykle 
istotna pomoc finansowa, łagodząca udrę-
kę niskiej pensji w Lublinie czy Świdniku. 
 Ostatnio mocnym i skutecznym 
naciskiem na szybszą wymianę pokoleń na 
wsi i zdynamizowanie rolnictwa stała się 
„renta strukturalna”. Jest ona na tyle atrak-
cyjna, że starsi wiekiem rolnicy, z zasady 
niechętnie i z obawą wyzbywający się swej 
własności, coraz częściej akceptują takie 
rozwiązanie na długo przed osiągnięciem 
emerytalnego limitu lat. 
 Własność to wolność. Obawa 
przed przepisaniem gospodarstwa synowi 
czy córce łączy się właśnie z możliwością 
ograniczenia tej wolności. Bo mając nawet 
najlepsze dziecko, ma się jeszcze synową 

lub zięcia. A są to osoby nie do końca 
poznane i nie do końca darzone zaufaniem. 
Jeżeli więc nawet przepisuje się ziemię, to 
dla bezpieczeństwa zatrzymuje dla siebie 
na przykład placówkę. Bywa, że taki akt 
podyktowanej nieufnością ostrożności 
odbija się rykoszetem i stosunki w danej 
rodzinie stają się coraz gorsze. 
 Poza tym gospodarka nie znosi 
dwuwładzy. Trudno zaakceptować siebie 
w podrzędnej roli statysty tam, gdzie przez 
dziesiątki lat podejmowało się kluczowe 
decyzje. Takie odsunięcie na boczny tor 
działa destrukcyjnie i przyspiesza procesy 
starzenia. Trzeba sporego taktu ze strony 
następców, żeby będący w latach, ale 
wciąż sprawny fizycznie ojciec nadal czuł 
się potrzebny w gospodarstwie. 
 Symbolem przywilejów nadawa-
nych młodym następcom może być prak-
tyka pozostawiania im zasadniczej po-
wierzchni mieszkalnej (parter domu), pod-
czas gdy rodzice adaptują dla siebie piwni-
cę lub strych. Zważmy, że nie jest odwrot-
nie. Starsze pokolenie płaci tu dobrowolną 
cenę marginalizacji za prawidłowy rozwój 
przyszłych pokoleń. Nie byłoby to możli-
we bez towarzyszącemu temu przekonaniu 
o wiecznotrwałości ziemi pradziadów. My 
przynależymy od wieków do tej ziemi, a 
ziemia do nas. (Tomasz Skorupka Kto przy 
Obrze, temu dobrze) 
 Ale nie łudźmy się. Balansujemy 
na cienkiej granicy między tradycją a no-
woczesnością. Ziemia stała się towarem 
jak każdy inny i coraz częściej sprzedawa-
na jest w wolnej sprzedaży. Kto da więcej i 
obojętnie, kim byłaby osoba wykładająca 
żądaną sumę pieniędzy. Zasada przecho-
wywania wartości w rodzinie jest podwa-
żana nagminnie. Bardzo trudno przewi-
dzieć skutki tego rodzaju zachowań, po-
wiem więc tylko rzecz oczywistą: Powiśle 
zmienia się wraz z całą Polską. 
  
 Janusz Węgiełek, Las Dębowy 

 
 

Adolf Dygasiński na Powiślu lubelskim 
 

Od grudnia 1900 r. do czerwca 
1901 r. na zaproszenie Marii i Jana Kle-
niewskich przebywał w Kluczkowicach i 
na Powiślu lubelskim Adolf Dygasiński, 
jeden z najważniejszych przedstawicieli 
polskiego pozytywizmu. W pałacu 
kluczkowickim uczył przez pół roku 11-
letniego Przemysława Kleniewskiego, 
dla którego wcześniej rodzice wybudo-
wali specjalny budynek szkoły. 

Adolf Dygasiński, syn Jana, 
dworskiego oficjalisty i Katarzyny z 
Janiszewskich, urodził się 7 marca 1839 
r. w Niegosławicach koło Pińczowa. W 
lutym 1863 r. poszedł do powstania, 
złapany, przesiedział w pół roku więzie-
niu w Olkuszu. Studiował w Szkole 
Głównej w Warszawie. Żyjąc w bardzo 
ciężki warunkach finansowych zarabiał 
tłumaczeniem i pisaniem książek po-

święconych wychowaniu i nauce mło-
dzieży.  

Jako specjalista od wychowania 
i metodyki nauczania dorabiał także jako 
guwerner dzieci ziemiańskich (szczegól-
nie w drugiej połowie lat 60. i w ostat-
niej dziesiątce lat życia). Uczył m.in. 
słynnego malarza Jacka Malczewskiego 
(sportretował później pisarza). Przeby-
wał u Skarzyńskich w Popowie, Chod-
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kiewiczów w Młynowie, Bispingów w 
Massalanach. W pedagogice był zwo-
lennikiem metod Pestalozziego i Fröbla. 
Współzakładał „Przegląd Pedagogicz-
ny”. Pisał nawet o szkołach koedukacyj-
nych, co w tamtych czasach nie było 
dobrze przyjmowane. Napisał wiele 
książek i poradników dla samouków i 
nauczycieli. Zorganizował w 1872 r. w 
Krakowie instytut wydawniczy, który 
wkrótce splajtował. Wydawał książki 
„postępowe” (był zwolennikiem teorii 
Karola Darwina), które zostały obłożone 
anatemą przez księdza prof. Zygmunta 
Goliana. Ksiądz Golian uczył Marię 
Kleniewską (wówczas jeszcze Jarociń-
ską) religii w szkole sióstr urszulanek w 
Krakowie. Dygasiński był typowym 
radykalnym inteligentem doby pozyty-
wizmu. Był przeciwnikiem pracy orga-
nicznej, bo jako cel główny zakładał 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

W 1883 r., w wieku 44 lat zade-
biutował jako literat. Był członkiem 
grupy pisarzy skupionych wokół war-
szawskiego „Wędrowca”. Był przedsta-
wicielem naturalizmu, piewcą wsi. Jako 
jeden z pierwszych używał w swoich 
utworach gwary ludowej, pierwszy w 
polskiej literaturze i na długo przed Ki-
plingiem, uczynił bohaterami swoich 
książek zwierzęta. Opublikował w sumie 
21 powieści. W utworze Swojczy (1899) 
propagował spółdzielczość wiejską. 
Interesował się etnografią. 

Co zadecydowały o zatrudnieniu 
Dygasińskiego u Kleniewskich? Żarliwa 
katoliczka Maria Kleniewska znała prze-
cież księdza Goliana i jego negatywną 
opinię o działalności Dygasińskiego, ale 
sama interesując się pedagogiką znała 
dorobek Dygasińskiego. Może na wybór 
Dygasińskiego wpłynęła opinia męża, 
wcześniej zagorzałego pozytywisty? 
Albo społecznikowskie zaangażowanie 
obu małżonków. Zapewne decydująca 
była jego sława pisarska i powszechna 
opinia o Dygasińskim jako znakomitym 
pedagogu i guwernerze. Z dziedziny 
pedagogiki napisał wszak Listy o naszym 
wychowaniu (od 1875), Nauczanie po-
glądowe i muzeum geograficzno-
pedagogiczne (1879), Nauczanie bez 
książki (1880), Rodzice i dziecię (1881), 
Gra geograficzna dla dzieci (1882), 
Roboty z tektury dla dzieci (1882), 
Pierwsze nauczanie w domu i szkole 
(1882), Narzeczeni, małżonkowie, rodzi-

ce i dziecię (1883), Lekcje o rzeczach 
(1890), Kolorowanie tablic poglądowych 
(1890-95), Jak się uczyć i jak uczyć in-
nych (1899). 

 

 
Adolf Dygasiński 

 
Pobyt Dygasińskiego na Powiślu 

przypadł na niezwykle trudny i jedno-
cześnie najciekawszy okres twórczości w 
jego życiu. Na rok przed przybyciem 
Dygasińskiego do Kleniewskich, jesienią 
1899 r. wystąpiły u niego krwotoki. Był 
wówczas guwernerem w Petersburgu (od 
października 1899 r.) u dyrektora Banku 
Azowsko-Dońskiego I. Kohna. 17 paź-
dziernika 1899 r. zmarła żona pisarza. 
Latem 1901, wkrótce po opuszczeniu 
Kluczkowic, razem z przyjacielem z lat 
powstańczych Janem Borkowskim odbył 
rekonwalescencyjną wycieczkę na połu-
dnie Francji i do Włoch.  

Na czas pobytu Dygasińskiego 
w Kluczkowicach przypadają przygoto-
wania do otwartej 22 czerwca 1901 r. w 
Lublinie wielkiej „Wystawy Przemysło-
wo-Rolniczej”, na której Kleniewscy 
zaprezentowali swój osobny pawilon. 
Kleniewska, jak spora część pracowni-
ków majątku, była zaangażowana wów-
czas w organizację pokazu, była w 
„Komitecie pań” i pokazała w Lublinie 
„przedmioty etnograficzne”. Podczas 
pobytu Dygasińskiego u Kleniewskich, 
w „Kurierze Warszawskim” z 10 stycz-
nia 1901 r. ukazał się tekst o „muzeum 
malarstwa” i wystroju zakopiańskim 
kluczkowickiego pałacu. 

Przed przyjazdem Dygasińskie-
go do Kluczkowic, w roku 1900, ukazały 
się jego Zając i Listy z Brazylii, w 1901 
– Margiela i Margielka, a w 1902 – 
Gody życia. Krytyka zalicza je wszystkie 
do najlepszych utworów pisarza. Gody 
życia kończą się znaną sentencją: „Na 
rozpacz nie ma czasu”. Ta ostatnia po-
wieść toczy się w dolinie Prądnika, kraju 
lat dziecinnych. Wcześniejszy pobyt 
pisarza na Powiślu na pewno mu krajo-
braz dzieciństwa przypominał. 
 Wydane w 1900 r. głośne Listy z 
Brazylii, gdzie Dygasiński był w 1891 r., 
wskazują na jedno ze źródeł ówczesnego 
zainteresowania Kleniewskiej emigracją 
Polaków do Ameryki Południowej. Ma-
ria Kleniewska, wspomina o tragicznych 
losach polskich emigrantów w swoich 
Wspomnieniach. Warto dodać, że w 
latach 1891-1892 był w Brazylii jeszcze 
jeden znajomy Kleniewskich - Antoni 
Hempel, od 1906 r. właściciel niedale-
kich Wałowic. Piszemy o nim w niniej-
szym numerze „Powiśla Lubelskiego” 
 Można być pewnym, że pobyt 
Dygasińskiego na Powiślu lubelskim, 
pisarza naturalisty, spostrzegawczego i 
żywo reagującego na przyrodę, pozosta-
wił ślady w jego twórczości. Pisarz tak 
opisywał swoje urzeczenie naszym re-
gionem: „podobno cuda są nad Tybrem, 
Sekwaną, Renem, podobno szczęście do 
ludzi śmieje się tam z ziemi, [...] ale są 
tacy, którym ojczyzna szeroki świat 
zamknęła, którzy nawet poprzez łzy 
swoje w niej tylko szczęście dla siebie 
znajdują. Ci tęsknią za rodzinną wierzbą, 
za sosną, za dziką gruszą na miedzy, za 
krzyżem znad drogi. Tacy bogate winni-
ce świata oddaliby za jedną piędź ziemi 
zarosłej na Powiślu wikliną [...]” 
 Dygasiński zmarł na udar mó-
zgu, po kilkumiesięcznej chorobie, 3 
czerwca 1902 r. w Grodzisku Mazo-
wieckim.  
 
Literatura: 
Władysław Wolert, Adolf Dygasiński, 
[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VI, 
Kraków 1948; Wincenty Danek, Poglą-
dy pedagogiczne Adolfa Dygasińskiego, 
Wrocław, Ossolineum, 1954; M. Para-
dowska, Polacy w Ameryce Południowej, 
Wrocław 1977  
 

Wojciech Włodarczyk
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Kółka ziemianek w powiecie puławskim  
przed I wojną światową 

 
Założone przez Marię Kleniewską 

14 kwietnia 1895 r. w pałacu w Kluczko-
wicach tajne kółko ziemianek „Praca” 
(późniejsze „kółko kluczkowickie”) stało 
się początkiem szerokiego ruchu organiza-
cyjnego ziemianek tzw. „Zjednoczonego 
Koła Ziemianek” (nazywanego też z po-
czątku „Stowarzyszeniem Zjednoczonych 
Ziemianek”), jednego z największych 
ruchów kobiecych w I połowie XX wieku 
w całej Polsce. 
 

 
Maria Kleniewska z Kluczkowic, twórczyni 
„kółka kluczkowickiego” ziemianek i jego 

przewodnicząca do roku 1911, pierwsza prze-
wodnicząca „Zjednoczonego Koła Ziemianek” 
(„Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek”) i 

jego dożywotnia członkini honorowa 
 

Idee kół ziemianek z początku ze-
szłego wieku pokrywają się częściowo z 
działalnością dzisiejszych towarzystw 
regionalnych. Tak samo zajmują się naj-
bliższą okolicą, miejscową społecznością, 
aktywizują ją, budują tożsamość, odkrywa-
ją lokalną przeszłość, przekraczają spo-
łeczne bariery, a wszystko robią to bezinte-
resownie i w imię celów wyższych, warto-
ści chrześcijańskich i obywatelskich. Po-
dobnie jak dzisiejsze stowarzyszenia re-
gionalne, kółka ziemianek przygotowywa-
ły swoje własne publikacje. W 1908 r. 
Maria Kleniewska wydała np. Poradnik 
dla pracownic domowych (pokojowe) uło-
żony przez Kluczkowickie Koło Ziemianek. 
Broszura została wydrukowana w War-

szawie przez redakcję „Polaka-katolika” i 
„Posiew”. 

Na temat działalności ziemianek 
powstała praca doktorska Eweliny Ko-
strzewskiej Ruch organizacyjny ziemianek 
w Królestwie Polskim na początku XX 
wieku, Łódź 2007. Z aneksu w tej książce 
przepisujemy składy osobowe kółek zie-
mianek z ówczesnego powiatu nowoalek-
sandryjskiego (puławskiego).  

 

 
Okładka poradnika autorstwa Marii Kleniew-

skiej wydanego przez „Kluczkowickie Koło 
Ziemianek” w 1908 r. 

 
W 1910 r. do „kółka kluczkowic-

kiego” (jedynego wówczas w całym po-
wiecie) należały następujące ziemianki: 
Maria Kleniewska (z Jarocińskich, 1863-
1947, z majątku. Kluczkowice) – prze-
wodnicząca, Zofia Kleniewska (z Ziele-
niewskich, z maj. Szczekarków) – sekre-
tarz, Stefania Cywińska (z Mrozowskich, 
1885-1969, z maj. Piotrawin), Anna Cy-
wińska (z Grodzieńskich, 1887-1965, z 
maj. Kamień), Anna Dutkiewicz, Halina 
Hempel (z Krajewskich, z maj. Wałowi-
ce), Halina Iłłakowicz (z Kleniewskich, 
1883-1973, z maj. Łaziska), Maria Jan-
kowska, Maria Nowomiejska, Maria hr. 
Sołtan (z hr. Sołtanów, 1863-1926, z maj. 
Polanówka i Dobre), Zofia Zembrzuska (z 
Kochanowskich, 1885-1928, z maj. Mo-
niaki). „Ziemianka” – pismo ZKZ w listo-
padowym numerze z 1910 r. podało jesz-

cze jedno nazwisko: Marię (prawdopodob-
nie chodziło jednak o Janinę) Strażyc. 
 W 1911 r. skład „kółka kluczko-
wickiego” przedstawiał się następująco: 
Zofia Zembrzuska (z maj. Moniaki) – 
przewodnicząca, Zofia Kleniewska (z maj. 
Szczekarków)– sekretarz, Izabella bar. 
Buxhoewden (z maj. Skoków), Stefania 
Cywińska (z maj. Piotrawin), Anna Cy-
wińska (z maj. Kamień), Halina Hempel 
(z maj. Wałowice), Halina Iłłakowicz (z 
maj. Łaziska), Maria Kleniewska (z maj. 
Kluczkowice), Maria Nowomiejska, Jani-
na Strażyc (z Pleszczyńskich, 1884-1934, 
z maj. Karczmiska). 
 W 1911 roku zawiązało się na 
terenie powiatu drugie kółko ziemianek – 
„kółko wrzelowickie”. Przewodniczącą 
była Bronisława Zgliszczyńska, sekreta-
rzem Helena Bielecka (pochodząca ze wsi 
działaczka społeczna, zm. 1918) i „człon-
kinie czynne”. 
 

 
„Dyplom Honorowy” Stowarzyszenia Zjedno-
czonych Ziemianek dla Marii Kleniewskiej z 

podpisami członkiń, ok. 1911 r., odręczny dy-
plom wykonał znany grafik Jan Bukowski(1873-

1945) 
 

W 1912 r. „kółko kluczkowickie” 
tworzyły: Zofia Zembrzuska (z maj. Mo-
niaki) – przewodnicząca, Zofia Kle-
niewska (z maj. Szczekarków) – sekretarz, 
Izabella bar. Buxhoewden (z maj. Sko-
ków), Stefania Cywińska (z maj. Piotra-
win), Anna Cywińska (z maj. Kamień), 
Zofia Górska, Ewa Grodzieńska, Halina 
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Hempel (z maj. Wałowice), Halina Iłła-
kowicz (z maj. Łaziska), Maria Kle-
niewska (z maj. Kluczkowice), Janina 
Kochanowska, Maria Nowomiejska, 
Janina Strażyc (z maj. Karczmiska). 

W 1912 r. obok już istniejących 
zawiązały się też w powiecie puławskim 
dodatkowo: „kółko piotrowickie”, które 
tworzyły: Zofia Lilpop (z maj. Czesławice 
i Ludwinów) – przewodnicząca, Francisz-
ka Duda – sekretarz i „członkinie czynne” 
oraz „kółko zagłobskie” z Zofią Górską – 
przewodniczącą i Stanisławą Gancarz 
(żona kierownika „fabryki” koszyków u 
Kleniewskiego) i członkiniami „czynny-
mi”. 

W 1913 roku obok „kółka klucz-
kowickiego”, „kółka piotrowickiego”, 
„kółka wrzelowieckiego” i „kółka zagłob-
skiego” w powiecie puławskim działały 
także nowe: „kółko gołębskie” (Stefania 
Mierzejewska – przewodnicząca, Zofia 
Pawłowska – sekretarz i „członkinie 
czynne”), „kółka karczmiskie” (Karolina 

Daszkiewicz – przewodnicząca, Maria 
Piekut – sekretarz i „członkinie czynne”), 
„kółko wrzelowskie” (Zofia Kleniewska – 
przewodnicząca, Jadwiga Laskowska – 
sekretarz i „członkinie czynne”) i „kółko 
zgodzkie” (Julia Pietras – przewodniczą-
ca, Józefa Leśnial [Leśniak?] – sekretarz i 
„członkinie czynne”). 

„Ziemianka” z 1 maja 1913 r. in-
formując o zawiązaniu w dniu 19 marca 
1913 r. „kółka karczmiskiego”, podaje 
inny skład władz: Janina Strażyc – prze-
wodnicząca honorowa i Zofia Gutkowska 
– sekretarz. Być może były to władze tym-
czasowe, w momencie zawiązywania kół-
ka. 
 Łatwo zauważyć że tuż przed I 
wojną światową nastąpił gwałtowny roz-
wój kółek. Skupiały one ziemianki już nie 
tylko z terenu całego powiatu, ale zawią-
zywane były nawet w pojedynczych fol-
warkach i wsiach (np. kółka „zagłobskie”, 
„karczmiskie” czy „wrzelowskie” z Powi-
śla lubelskiego). Członkiniami zostawały 

nie tylko właścicielki ziemskie, ale także 
włościanki. Był to wyraz idei solidaryzmu 
narodowego (charakterystyczna jest tu 
nazwa: „kółko zgoda”, chociaż nazwa 
może pochodzić także od wsi Zgoda mię-
dzy Kluczkowicami a Łaziskami), jednej z 
głównych ideologii ruchu ziemianek: 
współpracy dworu ze wsią, społecznej 
pracy dziedziczek - osób majętnych, wy-
kształconych i czułych na dobro ogółu - 
dla lokalnej wiejskiej społeczności. Więk-
szość działaczek kół ziemianek powiatu 
puławskiego angażując się w ruch Kle-
niewskiej nie miała 30 lat.  

O Zofii Zembrzuskiej z Moniak, 
następczyni Marii Kleniewskiej w „kółku 
kluczkowickim” i członkini kółka Halinie 
Hemplowej publikujemy w niniejszym 
numerze krótkie notki. 
 

Wojciech Włodarczyk

 

 
 

Członkinie ogólnopolskiego Zjednoczonego Koła Ziemianek podczas wycieczki na wystawę rolniczą, sierpień 1910 r. Po-
środku, w białej sukni siedzi Maria Kleniewska 
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Zofia Zembrzuska,  
przewodnicząca „kluczkowickiego kółka” ziemianek 

 

 
 
 Urodziła się w 1885 roku jako 
najstarsza z czworga dzieci Marii z Go-
siewskich i Gustawa Kochanowskiego 
herbu Korwin, właściciela majątku Ło-
piennik. W wieku lat dwudziestu zaręczyła 
się z Ludwikiem Zembrzuskim herbu Do-
liwa, właścicielem pobliskiego majątku 
Moniaki koło Urzędowa, gdzie po ślubie 
zamieszkała z mężem i gdzie na świat 
przyszły ich cztery córki. 

Zofia Zembrzuska zajmowała się 
wychowaniem dziewczynek, prowadze-
niem domu, jak też ogrodem, o czym 
świadczą przesyłane na jej nazwisko cen-
niki firmy nasienniczej Hozakowski z 
Torunia. Znajdowała również czas na spo-
łeczną pracę w kluczkowickim kółku zie-
mianek, w którym od 1911 roku pełniła 
funkcję przewodniczącej. 
  Podobnie jak cała rodzina Zem-
brzuskich, wielką wagę przywiązywała do 
szerzenia na wsi oświaty. Już w dwa lata 
po ślubie zaczęła wraz z mężem zabiegać o 
wprowadzenie w miejscowej szkole języka 
polskiego, a w dziesięć lat później otrzy-
mała pozwolenie na otwarcie szkoły pry-
watnej, którą utrzymywała z własnych 
funduszy.  

 
Zofia z Kochanowskich Zembrzuska z Moniak 
(1885-1928) przewodnicząca „kółka kluczko-

wickiego” ziemianek od roku 1911 
 

O tym jak ważna była dla niej na-
uka wiejskich dzieci, świadczy pisany jej 
ręką dokument, zaczynający się od słów: 
„Dn. 10 maja 1917 r. założony jest funda-
ment przez majstra mularskiego p. Wład. 
Piotr. Witkowskiego pod budowę domu 
gospodarczego, w którym tymczasowo ma 
być szkoła dla dzieci służby folwarcznej 
majątku Moniaki...” Dalej następuje 
szczegółowy opis zniszczeń, spowodowa-
nych działaniami wojennymi na terenie 
Moniak, i panujących w tym okresie ogól-
nych trudności materialnych. Można z 
niego wywnioskować, jak dużo wysiłku 
kosztowała budowa tej szkoły i jak nie-
istotne wydawały się poniesione na nią 
wydatki, skoro cel przyświecał jej wyższy. 
Cel ostateczny wyraźnie określa Zofia 
Zembrzuska w zakończeniu: „Da Bóg, że 
ci, którym ta kartka kiedyś do rąk wpadnie, 
żyć już będą w wolnej Ojczyźnie – swo-
bodni, nie skrępowani żadnymi więzami, 
pracować będą dla dobra swego Kraju, 
silni zdobytem doświadczeniem. Nie damy 

się wtedy wrogom! Trwać będziem przy 
Bogu, Ojczyźnie i Mowie, tak nam dopo-
móż Bóg!!!” 
 

 
Ludwik Zembrzuski z Moniak (1874-1937) 

 
Jej samej niedługo dane było żyć i 

pracować w wolnej Ojczyźnie, gdyż w 
dziesięć lat po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości przedwcześnie zmarła na 
zakażenie krwi. 
  Moja Matka wspominała swoją 
Matkę [Zofię Zembrzuską] wyłącznie w 
kontekście rodzinnym, jako osobę czułą, 
kochającą, troskliwą, a nade wszystko 
mądrą, która np. uważała, że idealnym 
mężem dla mojej Matki będzie Ojciec, 
choć on się wcale Matce nie podobał. W 
rezultacie przeżyli ze sobą 51 lat! 
 

Zofia Zinserling 

 
 

Obywatele ziemscy powiatu puławskiego 
 
Jako uzupełnienie informacji o 

kółkach ziemianek sprzed stu laty, publi-
kujemy poniżej spis imienny właścicieli 
majątków ziemskich w powiecie nowo-
aleksandryjskim (puławskim) według 

Kalendarz ilustrowanego na rok 1904 z 
„Pamiętnika Lubelskiego” s. 113- 120 oraz 
z Spisu obywateli ziemskich Królestwa 
Polskiego, Litwy i Rusi, dodatek do „Prze-
wodnika Wsi Polskiej”, z roku 1914. Na 

końcu zapisu dotyczącego kolejnych wła-
ścicieli podajemy datę/daty pod którymi 
występują. Pozwala to prześledzić dzieje 
własności majątków tuż przed I wojną 
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światową na Powiślu i w najbliższych 
okolicach.  

Nie wszystkie zapisy są dokładne 
a cały spis jest niepełny, ale dają ogólny 
pogląd na stan własności ziemskiej tego 
czasu najbliższych nam okolic. Np. znany 
na Powiślu lubelskim, sędzia w Polanówce 
Henryk Wiercieński nie posiadał już ma-
jątku ziemskiego, a w Nałęczowie tylko 
mieszkał, Stanisław Mikulski był tylko 
administratorem Wilkowa, podobnie Adolf 
Bęski - plenipotentem Niezdowa czy Józef 
Romiszewski – najprawdopodobniej także 
tylko administratorem Szczekarkowa. 
Brakuje też informacji o powiślańskim 
Głodnie czy Podgórzu. 

 
Wincenty Bądkowski, majątek Sadurki, 
stacja pocztowa Nałęczów (1904, 1914) 
Adolf Bęski, maj. Niezdów, poczt. Opole 
(1914) 
Jan Bogusławski, maj. Ignaców, poczta. 
Nałęczów (1914) 
Bogdan Broniewski, maj. Garbów, poczt. 
Nałęczów (1914) 
Albert bar. Buxhoewden, maj. Skoków, 
poczt. Opole (1914) 
Romuald Chojnacki, maj. Świdno, poczt. 
Opole (1904, 1914) 
Ludomir Cywiński, maj. Kamień, poczt. 
Opole (1904) 
Stanisław Cywiński, maj Kamień, poczt. 
Opole (1914) 
Juliusz Cywiński, maj. Piotrawin, poczt. 
Opole (1914) 
Kazimierz Dąbrowski, maj. Łubki Stare, 
poczt. Opole (1914) 
Mieczysław Dąbrowski, maj. Łubki, 
poczt. Nałęczów (1904) 
Teofil Dziewicki, maj. Łączki, poczt. Na-
łęczów (1904) 
Henryk Gerlicz, maj. Kraczewice, poczt. 
Opole (1914) 
Tomasz hr. Grabowski, maj. Gutanów, 
poczt. Nałęczów (1904, 1914) 

M. Górski, maj. Nałęczów, poczt. Nałę-
czów (1904) 
Antoni Hempel, maj. Wałowice, poczt. 
Józefów (1914) 
Adam Herniczek, maj. Kaliszany, poczt. 
Józefów (1904) 
Witold Iłłakowicz, maj. Łaziska, poczt. 
Opole (1914) 
Józef Klemensowski, maj. Celejów, poczt. 
Kazimierz (1904) 
Jan Kleniewski, maj. Kluczkowice, poczt. 
Opole (1904, 1914) 
Witold Kleniewski, maj. Szczekarków, 
poczt. Opole (1914) 
Władysław Kleniewski, maj. Niezdów, 
poczt. Opole (1904, 1914) 
Jan Kochanowski, maj. Wronów, poczt. 
Puławy (1914) 
Jan Kołaczkowski, maj. Moszenki, poczt. 
Nałęczów (1914) 
Ludwik Budzisław Kopeć, maj. Piotrowice 
Wielkie, poczt. Nałęczów, Kurów (1904, 
1914) 
Tadeusz Kossak, maj. Kośmin Strzyżowi-
ce, poczt. Iwanogród (Dęblin) (1904, 
1914) 
Wacław Kudelski, maj. Łukawka, poczt. 
Puławy (1904, 1914) 
Stanisław Kuźnicki, maj. Wronów, poczt. 
Opole (1904) 
Bronisław Lilpop maj. Czesławice, Lu-
dwinów, poczt. Nałęczów (1904, 1914) 
Antoni Wołk Łaniewski, maj. Bronice, 
poczt. Nałęczów (1914) 
Stanisław Mikulski, maj. Wilków, poczt. 
Opole (1914)  
A. Nowicki-Siła, maj. Wylągi, poczt. Ka-
zimierz (1914 
Henryk Nowakowski, maj. Jeżów, poczt. 
Opole (1914) 
Jan Nowakowski, maj. Komaszyce, poczt. 
Opole (1904) 
Mikołaj Nowakowski, maj. Ratoszyn, 
poczt. Opole (1904) 
Kajetan Pniewski, maj. Kurów, poczt. 
Kurów (1904) 

Józef Popławski, maj. Palikije, poczt. 
Nałęczów (1914) 
Henryk Poraziński, maj. Kowale, poczt. 
Opole (1904) 
Poraziński, maj. Kurów, poczt. Kurów 
(1904) 
Tadeusz Rogoziński, maj. Ignaców, poczt. 
Nałęczów (1914) 
Józef Romiszewski, maj. Szczekarków, 
poczt. Opole (1914) 
Bolesław Skłodowski, maj. Moszny, 
poczt. Nałęczów (1914) 
Bogdan hr. Sołtan, maj. Polanówka i Do-
bre, poczt. Kazimierz (1904) 
Zbigniew Strażyc, maj. Karczmiska, 
poczt. Opole (1914) 
Karol Świerczewski, maj. Mazanów, 
poczt. Józefów (1904, 1914) 
Stanisław Śliwiński, maj. Antopol, poczt. 
Nałęczów (1904, 1914) 
Dionizy Trzciński, maj. Leśce, poczt. 
Lublin (1904) 
Witold Trzciński, maj. Leśce, poczt. Lu-
blin (1914) 
Wacław Wernicki, maj. Czesławice, 
poczt. Nałęczów (1904) 
Stanisław Wessel, maj. Karczmiska, poczt. 
Nałęczów (1904) 
Stanisław Wessel, maj. Żyrzyn, poczt. 
Puławy (1914) 
Mieczysław Wessel, maj. Kębło, poczt. 
Nałęczów (1904) 
Adam Węgliński, maj. Szczuczki, poczt. 
Bełżyce (1904) 
Henryk Wiercieński, maj. Nałęczów, 
poczt. Nałęczów (1914) 
Nikodem Wojda, maj. Niezabitów, poczt. 
Nałęczów (1904) 
A. Zalewski, maj. Strzyżowice, poczt. 
Puławy (1914) 
Władysław Zawadzki, maj. Ługów, poczt. 
Nałęczów (1914) 
Erazm Żabiński, maj. Rzeczyca Puławska, 
poczt. Kazimierz (1904) 
 

Wojciech Włodarczyk 
 
 

Halina i Antoni Hemplowie 
 
Antoni Hempel (1865-1923) syn 

Joachima i Emilii z Morchonowiczów 
urodził się w majątku Skorczyce niedaleko 
Urzędowa. Ukończył Instytut Gospodar-
stwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. 
Zaangażowany był w działalność niepod-
ległościową. Zagrożony aresztowaniem za 
upowszechnianie spółdzielczości wśród 
chłopów uciekł za granicę. W 1891-1892 
był w Brazylii i Argentynie. Pokłosiem tej 
wyprawy była jego książka opublikowana 
w 1893 r. w wydawnictwie „Kuriera 
Lwowskiego” Polacy w Brazylii. Opisywał 

w niej rodaków ze stanu Parana i skanda-
liczne warunki ich życia. Masowy wyjazd 
Polaków do Brazylii nastąpił po 1888 r. – 
roku zniesienie niewolnictwa w Brazylii, 
które spowodowało gwałtowny brak rąk do 
pracy w tym kraju. Lata 1890-1891 to 
okres tak zwanej „gorączki brazylijskiej”.  

W 1906 roku Antoni Hempel ku-
pił nadwiślański majątek Wałowice (na 
południe od Józefowa, 50 włók ziemi, 3 
folwarki: Wałowice, Zofiipole i Kępa 
Wałowicka). Hempel bardzo szybko wrósł 
w lokalne środowisko ziemiańskie, w któ-

rym Jan Kleniewski był jednym z liderów. 
W rok po kupnie Wałowic Hempel został 
wybrany na jedną kadencję do Dumy. W 
1906 r. wydał broszurę Nasze wzorowe 
gospodarstwo włościańskie, a w roku na-
stępnym Towarzystwo Wzajemnych ubez-
pieczeń Urzędników Prywatnych. W 1913 
r. w Centralnym Towarzystwie Rolniczym 
wygłosił odczyt O uprawie chmielu. Inte-
resował się spółdzielczością rolniczą.  

Brat Antoniego, Leon Hempel 
(1864-1924) ze Skoroczyc, wybitny dzia-
łacz ziemiański, był współzałożycielem 
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Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego i 
kierował przez szereg lat jego Sekcją Wło-
ściańskich Kółek Rolniczych 

 
Herb Prątnicki Hemplów ze Skorczyc i Wałowic 
 

Żoną Antoniego Hempla była He-
lena Krajewska (ok.1880-1976). Pochodzi-
ła z majątku Skoraszew (Wielkopolska). 
Razem z mężem działali społecznie w 
Wałowicach. Utrzymywali wiejskie szkół-
ki. Helena Hemplowa była członkinią 
„kółka kluczkowickiego” założonego 
przez Marię Kleniewską. Po przedwcze-
snej śmierci męża nauczyła się kierować 
majątkiem i z sukcesem zarządzała trzema 
folwarkami. Zabytkowy dwór w Wałowi-
cach (dawny zbór ariański) został do-

szczętnie zniszczony podczas ofensywy 
latem 1944 r. 

Hemplowie mieli trójkę dzieci, 
wszystkie urodziły się w Wałowicach: 
Zdzisława, Teresę i Halinę. Zdzisław 
(1908-1939) był oficerem WP i rolnikiem. 
Po ukończeniu studiów w Wyższej szkole 
Rolniczej w Grignon pod Paryżem objął 
administrację majątku wałowickiego. Zgi-
nął we wrześniu 1939 r., pośmiertnie został 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. 
Teresa (ur. 1909) po ukończeniu Cours 
Superieurs w Brukseli pomagała bratu w 
prowadzeniu majątku. Była prezeską lu-
belskiego Koła Młodych Ziemianek. Jako 
żołnierz AK brała udział w powstaniu 
warszawskim. Najmłodsza Halina (ur. 
1910) po ukończeniu szkoły gospodarczej 
w Chyliczkach i roku praktyki ogrodniczej 
w Szczekarkowie u Zofii Kleniewskiej, w 
1932 roku ukończyła Szkołę Nauk Spo-
łecznych i Politycznych i Wyższą Szkołę 
Dziennikarstwa. Działała w stowarzysze-
niu Młodych Ziemianek, których prezeską 
była wówczas Irena Gombrowicz, siostra 
pisarza Witolda. W 1940 r. razem z mężem 
Kazimierzem Czarnockim z Kresów 
Wschodnich  i synkiem została wywiezio-
na na Syberię. W 1943 roku udało się im 
wyjechać z ZSRR, po wojnie zostali na 
Zachodzie. 

 

 
 

Antoni Hempel z Wałowic (1865-1923) 
 
Literatura: Józef Kożuchowski, 

Michał Strzemski, Antoni Hempel, [w:] 
Polski Słownik Biograficzny, t. IX, Osso-
lineum 1960-1961; Antoni Hempel, „Gaze-
ta Rolnicza” nr 11, 1924 s. 288-289; S. 
Zieliński, Mały słownik pionierów polskich 
kolonialnych i morskich, Warszawa 1932; 
Zdzisław Janota Bzowski, Dzieje rodziny 
Hemplów, Warszawa 1987 
 
 

Wojciech Włodarczyk

 
 

Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Mazurze 
 
Skromny i uczciwy to słowa naj-

częściej wypowiadane przez moich roz-
mówców.  

 

 
Prof. Tadeusz Mazur na Wiśle 

 
Prof. dr hab. Tadeusz Mazur 

(1940–2000) pochodził z Wilkowa, z 
ostatniego domu na końcu wsi. Jego ojciec 
Bolesław był stolarzem, matka Aniela 
zajmowała się domem. Prowadzili małą 
gospodarkę. Było to w pewnym sensie 
dobrodziejstwo, ponieważ w porównaniu z 
innymi chłopcami miał dużo czasu na 
różne wyprawy i czytanie książek. „Tu nie 

miał przyszłości i dlatego bardzo chciał się 
uczyć.” – mówi jego sąsiad z dzieciństwa, 
Władysław Filipek. Ta determinacja po-
mogła mu w przyszłości osiągnąć zamie-
rzone cele. „W młodości często przycho-
dził Heniek Kuś i Zdzich Kobiałka” – 
wspomina jego ojciec. Ta przyjaźń prze-
trwała do końca. Obaj panowie opowiadają 
o wspólnych wyprawach na ryby, o łapa-
niu miętusów na rękę, o tym jak czasem 
rak złapał za palec... Mówią o nim, że był 
zapalonym rybakiem, chociaż bardziej te 
ryby oglądał niż je łowił. „Zwykle brał 
koszyk pod pachę, szedł do Chodelki i 
łapał ryby w koszyk. Mógł to robić godzi-
nami” – opowiada jego kuzyn, Jan Dłu-
gosz. Jego drugą pasją było czytanie. Stale 
odwiedzał tutejszą bibliotekę. „Był wspa-
niałym kompanem zabaw – wspomina 
najmłodsza córka, Weronika. - Nauczył 
mnie pływać, jeździć na rowerze, na łyż-
wach, na rolkach, łowić ryby. Zawdzię-
czam mu wiele praktycznych umiejętności 
i ogromną miłość do książek.” Starszej 
córce Joannie przekazał swoją pasję docie-

kliwego naukowca, co bardzo jej pomaga 
w pracy zawodowej na Uniwersytecie 
Medycznym w Poznaniu. 
 Po ukończeniu Liceum Ogólno-
kształcącego w Kazimierzu Dolnym złożył 
podanie na filologię polską Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
ponieważ, jak mówi jego żona, prof. Han-
na Fellmann–Mazur, „...chciał zwiedzać 
Międzynarodowe Targi Poznańskie” a w 
tamtych czasach było to prawdziwe okno 
na świat dla młodych ludzi. Jakimś dziw-
nym zrządzeniem losu dokumenty dotarły 
jednak na wydział biologii, gdzie również 
zdawała egzamin wstępny jego przyszła 
żona. Tak rozpoczął studiowanie biologii. 
„Poznaliśmy się pod koniec drugiego roku 
studiów – opowiada prof. Hanna Fell-
mann–Mazur – na spotkaniu w gronie 
studentów, gdzie pocieszaliśmy się po 
oblanych egzaminach, on z chemii a ja z 
fizyki. Były to zresztą jedyne egzaminy 
poprawkowe podczas naszych studiów. 
Umówiliśmy się do kina. Po roku zaprosi-
łam męża do domu. Rodzice go zaakcep-
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towali. W czasie studiów wspieraliśmy się 
wzajemnie – mąż był bardzo zdolny, ja 
obowiązkowa.” Taki duet był gwarancją 
przyszłych sukcesów obojga. „Kiedy stu-
diował - opowiada Henryk Kuś – chodzili-
śmy po polach i zbieraliśmy różne okazy 
roślin i zwierząt, które później opisywał. 
Lubił też chodzić po różnych zaroślach. 
Tam obserwował ptaki i inne zwierzęta. 
Bardzo go to interesowało”. 
 Po ukończeniu studiów, w roku 
1964, Tadeusz Mazur rozpoczął pracę w 
Zakładzie Agroekologii PAN w Turwi. 
Rok później zawarł związek małżeński z 
Hanną Fellmann i zamieszkali w jej ro-
dzinnym domu. Kiedy osiadł w Poznaniu 
na stałe, zawsze na wakacje, ferie czy 
święta przyjeżdżał do Wilkowa, zawsze też 
odwiedzał swoich przyjaciół. „Mąż był 
bardzo związany z miejscem urodzenia, to 
naturalne, ale ja, kiedy przyjechałam tu po 
raz pierwszy, stwierdziłam, że to najpięk-
niejsze miejsce na ziemi.  Spędzaliśmy tu 
później każdy urlop wraz z trójką naszych 
dzieci.” 
 

Prof. Tadeusz Mazur z rodziną 
 
W roku 1968 Tadeusz Mazur zo-

stał zatrudniony w Katedrze Biologii i 
Parazytologii Lekarskiej Akademii Me-
dycznej im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu. Po uzyskaniu stopnia naukowe-
go doktora nauk przyrodniczych w roku 
1974 pracował jako adiunkt. Następnie 
Rada Naukowa Instytutu Parazytologii 

PAN w Warszawie nadała mu stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk 
przyrodniczych w zakresie parazytologii. 
W 1994 roku za działalność dydaktyczno - 
naukową został wyróżniony nagrodami J. 
M. Rektora oraz Medalem im. Biegańskie-
go. Otrzymał również nagrodę Sekretarza 
Naukowego PAN za cykl prac z zakresu 
biologii pełzaków tzw. grupy Limax. W 
tym samym roku opisał w literaturze na-
ukowej pierwszy w Polsce a jeden z nie-
licznych w Europie przypadek pełzakowe-
go zapalenia rogówki oka człowieka. Za 
całokształt swojej działalności został na-
grodzony Złotym Krzyżem Zasługi.  
 

 
Prof. Tadeusz Mazur w dziekańskiej todze 

 
Od 1995 roku był zatrudniony na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego. Trzy lata 
później uzyskał tytuł naukowy profesora 
zwyczajnego. Od 1996 roku został kierow-
nikiem Katedry Biologii i Parazytologii 

Lekarskiej. Ukończył szereg kursów i 
szkoleń zarówno w kraju jak i za granicą. 
Opublikował ponad 80 prac naukowych, 
większość z nich w języku angielskim. 
Realizował wiele programów badawczych. 
Był członkiem towarzystw naukowych 
krajowych i zagranicznych. W 1996 roku 
wybrany został prodziekanem Wydziału 
Lekarskiego I w Akademii Medycznej w 
Poznaniu. Pomagał studentom zarówno w 
sprawach materialnych jak i w nauce. 
Często zwracał się do asystentów o pomoc. 
„Szczególnie w pamięci utkwił mi jego 
obraz na akademii – wspomina syn To-
masz – ubranego w biały kitel z okularami 
na nosie, zawsze skupionego na swoim 
żywiole, ale z pogodnym nastawieniem do 
wszystkich, obraz DOBREGO PROFE-
SORA, takim go zapamiętałem.”. I taki 
pozostał w pamięci studentów. „Nie było 
w nim cienia krętactwa, mataczenia. Był 
bardzo uczciwy – podkreśla jego żona. – 
Był bardzo dobrym mężem i ojcem. Był 
dumny ze swoich dzieci.” Pomimo tak 
wielkich osiągnięć naukowych pozostał 
niezwykle skromnym i życzliwym czło-
wiekiem. Jego sąsiedzi, jak wspomina 
prof. Hanna Fellmann-Mazur, o jego za-
sługach dowiedzieli się z zamieszczonych 
w prasie nekrologów. Byli zaskoczeni, że 
wcześniej nie mówił o tym czego dokonał. 
„Nigdy, nigdy nie dał mi odczuć, że... jest 
profesorem.” – podkreśla Henryk Kuś, 
jego przyjaciel z Wilkowa. „Syn nigdy nie 
wstydził się swoich korzeni” – zauważa 
Bolesław Mazur. A my mieszkańcy Wil-
kowa również jesteśmy dumni, że był 
jednym z nas. 
 

Serdecznie dziękuję rodzinie i 
przyjaciołom prof. Tadeusza Mazura za 
okazaną pomoc podczas pisania artykułu. 

 
Grażyna Włodarczyk 

 
 

Świat starych fotografii 
 
Prezentujemy zdjęcie z okresu II 

wojny światowej. Przedstawia ono młynek 
do mielenia zboża na mąkę. Cały mecha-
nizm był dość prosty. Na grubym, nieco 
„obrobionym” pniaku przykrytym grubą 
deską z małym otworem umocowane było 
coś w rodzaju dużego blaszanego lejka, 
przez który sypano zboże. Wewnątrz leża-
ły dwa kamienie, poruszane za pomocą 
zamontowanej poniżej dwustronnej korby. 
Dwóch mężczyzn kręciło nią (jeden w 
górę, drugi w dół), kamienie obracały się i 

tarły zboże, a spodem, małym otworem 
sypała się mąka. Całość podtrzymywało 
kilka zbitych ze sobą grubych desek.  

Twórcą młynka był stolarz z Wil-
kowa, Bolesław Mazur. Podobny młynek 
wykonał też dla dworu w Szczekarkowie. 

Ten młynek przechowywany był 
w czasie okupacji w piwnicy domu Józefa 
Kusia z Wilkowa i służył wszystkim 
mieszkańcom wsi. Mąkę mielono z nara-
żeniem życia, w konspiracji przed Niem-
cami, którzy często przebywali w tym 

domu, na górze. Za posiadanie podobnego 
młynka w pobliskim Świeciechowie 
Niemcy rozstrzelali całą rodzinę. 

W ramach przygotowań do akcji 
„Burza” (powstania warszawskiego) zmie-
lono na widocznym na zdjęciu młynku 
mąkę  i upieczono z niej suchary dla po-
wstańców. Tak przygotowany przez  
mieszkańców Wilkowa prowiant zabrał 
specjalny wysłannik do Warszawy. 
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Młynek ratował ludziom życie, bo 
okres okupacji to nie tylko czas walki, 
cierpienia i strachu ale też chorób i głodu.  

P.S. Serdecznie dziękuję za pomoc okaza-
ną przy pisaniu tego tekstu następującym 
osobom: Janinie Lejwoda z Miłoszówki, 
Bolesławowi Mazurowi z Wilkowa, Kazi-

mierzowi Olszowemu z Puław i Wojcie-
chowi Rusinowiczowi z Katowic. 
 

Grażyna Włodarczyk 
 

 
Od lewej: Zbigniew Kuś (syn właściciela domu, w piwnicy którego stał młynek), Stefan Włodarczyk (sąsiad), prawdopodobnie obcy mężczyzna, Bole-

sław Mazur (twórca młynka-żarna), Stanisław Włodarczyk (sąsiad). Fotografia pochodzi ze zbiorów rodzinnych Jana Długosza z Wilkowa. 
 
 

Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły 
  

3 maja 2008 r. w Podgórzu zosta-
ło zawiązane Stowarzyszenie Winiarzy 
Małopolskiego Przełomu Wisły (KRS: 
0000310721). Idea organizacji zrzeszającej 
właścicieli okolicznych winnic nie jest 
nowa (zob.: Wojciech Włodarczyk, Mało-
polski Przełom Wisły regionem winiar-
skim?, „Powiśle Lubelskie” październik-
listopad 2006; Wojciech Włodarczyk, 
Jeszcze o winnicach MPW (i Podola), 
„Powiśle Lubelskie” styczeń 2007). W tej 
chwili między Józefowem nad Wisłą a 
Kozienicami, w tym specjalnym regionie o 
specyficznych warunkach glebowych i 
mikroklimacie, jest blisko 20 winnic na-
stawionych na produkcję wina gronowego 
według klasycznych zasad winifikacji. 
Winiarze tego regionu produkują wysoko 
cenione wina (głównie białe), aromatycz-
ne, o charakterystycznym dla tego regionu 
mineralnym posmaku, prezentując je na 
ogólnopolskich Konwentach Polskich 
Winiarzy (zob.: Wojciech Włodarczyk, 

Janowiec i winnice Wisły Środkowej, „No-
tatnik Janowiecki”, nr 15/2008, czerwiec 
2008, s. 31- 53).  
 

 
Członkowie założyciele Stowarzyszenia Winia-
rzy MPW w „Winnicy Pańska Góra” w Podgó-

rzu, 3 maja 2008 r. 
 

W spotkaniu w Podgórzu uczest-
niczyło prawie 20 winiarzy. Założycielami 
Stowarzyszenia Winiarzy MPW zostali: 
Rafał Adamczyk (winnica w Rzeczycy), 
Mariusz Filipek („Winnica Słowicza” w 
Bronowicach), Hanna Koreywo-
Adamczyk  (winnica w Rzeczycy), 
Agnieszka Kwaśniak („Winnica Mały 

Młynek” w Bronowicach), Marek Kwa-
śniak („Winnica Mały Młynek” w Brono-
wicach), Marzanna Mickiewicz („Winnica 
Solaris” w Opolu), Maciej Mickiewicz 
(„Winnica Solaris” w Opolu), Katarzyna 
Niemyjska („Winnica Pańska Góra” w 
Podgórzu), Piotr Niemyjski  („Winnica 
Pańska Góra” w Podgórzu), Ryszard Re-
jowski („Winnica Domowa Kalisja” w 
Starych Kaliszanach), Robert Rudolf (win-
nica w Józefowie), Daria Słowik („Winni-
ca Słowicza” w Bronowicach), Mieczy-
sław Słowik („Winnica Słowicza” w Bro-
nowicach), Adam Stręczywilk (winnica w 
Puławach), Krzysztof Tchórzewski (winni-
ca w Kociołkach), Aleksandra Wieczorek 
(„Winnica Wieczorków” w Borku), Paweł 
Wieczorkowie („Winnica Wieczorków” w 
Borku) i gospodarz – Wojciech Włodar-
czyk („Winnica Pańska Góra” w Podgó-
rzu). 
 Stowarzyszenie Winiarzy MPW 
jest czwartą tego typu organizacją w Pol-
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sce. Od paru lat działają: Zielonogórskie 
Stowarzyszenie Winiarskie, Stowarzysze-
nie Małopolskie Forum Winne grupujące 
plantatorów okolic Krakowa i Stowarzy-
szenie Winiarzy Podkarpacia. Rozciągają-
cy się na granicy województw: lubelskie-
go, świętokrzyskiego i mazowieckiego 
Małopolski Przełom Wisły staje się powoli 
jednym z ważniejszych regionów winiar-
skich w Polsce. W statucie nowej organi-
zacji zapisano: „Stowarzyszenie ma na 
celu rozwój winnic na obszarze Małopol-
skiego Przełomu Wisły i w najbliższych 
jego okolicach oraz propagowanie produk-
cji lokalnego wina gronowego zgodnej z 
zasadami sztuki winiarskiej. Celem nad-
rzędnym Stowarzyszenia jest określenie 
regionalnego charakteru win regionu Ma-
łopolskiego Przełomu Wisły, ich promocja 
i dbałość o jak najwyższą jakość winiar-
skiego produktu.”. Członkiem rzeczywi-
stym może zostać wyłącznie właściciel 
albo osoba pracująca w tejże winnicy lub 
przy wyrobie wina. Siedzibą Stowarzysze-
nia jest Zamek w Janowcu. 
 Podczas podgórskiego spotkania 
przyjęto projekt statutu i wybrano tymcza-
sowy Zarząd. Prezesem został Wojciech 
Włodarczyk, wiceprezesem Paweł Wieczo-
rek, sekretarzem Daria Słowik, skarbni-
kiem – Marek Kwaśniak, członkiem zarzą-
du – Maciej Mickiewicz. Przewodniczą-
cym Komisji Rewizyjnej wybrano Rafała 
Adamczyka, a przewodniczącą Sądu Kole-
żeńskiego została Aleksandra Wieczorek. I 
wyborcze Walne Zgromadzenie członków 
Stowarzyszenia Winiarzy MPW planowa-
ne jest na jesień br.  
 Do najpilniejszych zadań władz 
Stowarzyszenia należą w pierwszej kolej-
ności rejestracja organizacji i przygotowa-
nia do udziału w III Konwencie Polskich 
Winiarzy, który odbędzie się w tym roku 
30 sierpnia w Jaśle, równolegle ze znany-
mi „Międzynarodowymi Dniami Wina”. Z 
tej okazji Stowarzyszenie przygotowało 
specjalny folder-mapę z propozycją „szla-
ku winiarskiego” łączącego winnice MPW. 
Dalszym celem Stowarzyszenia jest orga-
nizacja ogólnopolskiego V Konwentu 
Polskich Winiarzy w 2010 r. w Janowcu 
nad Wisłą. Zamek w Janowcu jest bardzo 
zainteresowany odnową nadwiślańskich 
winnic, zaofiarował sale dla spotkań na-
szych winiarzy i jest gotów współorgani-

zować V Konwent. Oczywiście celem 
najważniejszym Stowarzyszenia jest pro-
pagowanie uprawy winorośli w naszym 
regionie i wyrób prawdziwego gronowego 
wina oraz utworzenie osobnego „Regionu 
winiarskiego Małopolski Przełom Wisły”. 
Umiarkowane spożycie wina sprzyja walce 
z chorobami serca i wspaniale wzbogaca 
miejscową kuchnię, promuje okolicę i 
przyciąga turystów.  
 Stowarzyszenie Winiarzy MPW 
ma swoją stronę internetową  
www.winiarzempw.pl  i wydaje własny 
biuletyn „WINNICE Małopolskiego Prze-
łomu Wisły”, w którym ukazują się waż-
niejsze informacje dotyczące winogrodnic-
twa w regionie MPW i spraw związanych 
z produkcją i sprzedażą wina gronowego w 
Polsce. Ukazał się już dwa numery biule-
tynu (majowy i czerwcowy) „WINNICE”. 
Rozsyłany jest on do wszystkich zaintere-
sowanych uprawą winorośli, zarówno 
winiarzy, stowarzyszeń, instytucji, biblio-
tek, władz samorządowych itd. 

 
Kolejne zebranie Stowarzyszenia Winiarzy 
MPW odbyło się na zamku w Janowcu 21 
czerwca br. Wojciech Bosak z Polskiego 
Instytutu Winorośli i Wina przedstawił na 
nim aktualne regulacje prawne, unijne i 
krajowe, dotyczące sprzedaży wina przez 
małych producentów. Podczas tego spo-
tkania do Stowarzyszenia zapisały się 
kolejne osoby: Zbigniew Kwiatoń („Win-
nica Maja” w Kowali), Hanna i Dariusz 

Mroczek (plantacja „Winnica” w Górach – 
Kazimierz Dolny) i Roman Wolny (winni-
ca w Górach – Kazimierz Dolny), a pod 
koniec czerwca następni właściciele win-
nic - Elżbieta Zawisza i Timothée Boltz 
(„Winnica Nowiny” w Świesielicach) oraz 
Paweł Czerwiński (winnica w Podstoli-
cach). Udział w Stowarzyszeniu deklarują 
kolejni zakładający właśnie swoje planta-
cje. Na czerwcowe spotkanie przyjechała 
dziennikarka z „Radio Lublin”. 
 Warto też dodać, że 30 kwietnia 
br. na zamku w Janowcu odbyło się spo-
tkanie Wojciecha Włodarczyka i Pawła 
Wieczorka z dyr. muzeum Nadwiślańskie-
go w Kazimierzu Dolnym Jackiem Serafi-
nowiczem, zastępcą dyr. ds. Muzeum 
Zamku w Janowcu Honoratą Mielniczuk, 
pracownikiem zamku i pomysłodawcą 
odnowy winnicy Leona Kozłowskiego i 
jednocześnie wiceprezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Janowca panem Filipem Jaro-
szyńskim, wójtem gminy Janowiec Tade-
uszem Koconiem oraz przedstawicielami 
Instytutu Uprawy, Nawożenia i Glebo-
znawstwa Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Puławach. Na spotkaniu 
omawiano plany reaktywowania winnicy 
na zamkowej skarpie „Winnica Zamek 
Janowiec”. Stowarzyszenie Winiarzy 
MPW zadeklarowało patronat merytorycz-
ny nad projektowaną winnicą oraz przygo-
towanie scenariusza wystawy przyszłego 
muzeum winiarstwa planowanego w salach 
i piwnicach zachodniego skrzydła zamku 
(zob.: Filip Jaroszyński, „Winnica Zamek 
Janowiec”. Projekt odtworzenia uprawy 
winorośli na skarpie zamkowej, „Notatnik 
Janowiecki”, nr 15/2008, czerwiec 2008, s. 
233- 238). 
 Warto dodać, że 10 lipca b.r. Sejm 
jednogłośnie uchwalił specjalną ustawę, 
która w zdecydowany sposób ułatwia 
sprzedaż wina przez małych producentów. 
Własne prawdziwe wino gronowe jest już 
atrakcją wielu gospodarstw agroturystycz-
nych w Polsce. 

Zainteresowani założeniem win-
nicy powinni skontaktować się z naszym 
Stowarzyszeniem – telefony i adresy moż-
na znaleźć na stronie internetowej Stowa-
rzyszenia.  

Wojciech Włodarczyk 
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