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 Interesujący wydaje się fakt, jak w dobie obecnego kryzysu finansowo-gospodarczego krytykowane są, uznawane do niedawna na 
całym świecie za niepodważalne, zasady liberalizmu. Starcie idei liberalnych z opiekuńczymi ma swoją długą historię, a w Polsce, sto lat 
temu nakładało się ono dodatkowo na konflikt narodowców z socjalistami. A w innym wymiarze – na konflikt zwolenników prymatu niepodle-
głości nad wyznawcami łączenia jej z nowym porządkiem społecznym osiąganym na drodze socjalistycznej rewolucji. 
 Widomym przykładem takiego twórczego konfliktu jest na Powiślu lubelskim osiedle robotnicze w Zagłobie zbudowane w latach 
1894-96 przez Jana Kleniewskiego. Fakt, że uzyskał za nie srebrny medal na światowej wystawie w Paryżu w 1900 roku dowodzi, jak bardzo 
trafił w ówczesne oczekiwania. We Francji toczyła się wówczas zażarta dyskusja na temat osiedli robotniczych, zwanych czasami za utopij-
nym socjalistą Charlesem Fourierem falansterami. Tanie „wzorcowe” budowle zapewniające pracownikom minimum wygód miały stać się w 
opinii przemysłowców i polityków, zwłaszcza po Komunie Paryskiej, zabezpieczeniem przed robotniczymi buntami. Miały poprzez zapewnie-
nie mieszkania, pracy i system taniej opieki socjalnej przywiązywać do pracodawcy, stabilizować skład fabrycznej załogi. Regularne, kosza-
rowe, przyfabryczne budownictwo nazywano „spółdzielczymi rezydencjami”, „pałacami socjalnymi”, „machinami do mieszkania”, „szkla-
nymi domami”. Ciekawe, że w momencie przyznawania Kleniewskiemu tak zaszczytnego wyróżnienia budownictwo to (dopiero co rozwijają-
ce się i wciąż nie zaspakajające rzeczywistych potrzeb robotników) podlegało krytyce z jednej strony przez liberałów wzdragających się 
przeciwko tak dalece ingerowaniu w sposób życia pracowników (krytykowali nawet idee żłobka czy ochronki), z drugiej strony przez zwolen-
ników przyzakładowych osiedli domków jednorodzinnych (słynne osiedle w Miluzie ukończono właśnie w 1895 roku). Ta ostatnia koncepcja 
zawierał argumentację niebagatelną: najmniejsza nawet, prywatna własność – twierdzili – wpływa na moralność, dyscyplinuje zachowania; 
wspólna własność natomiast skłania raczej do rezygnacji z odpowiedzialności za wspólne dobro. 
 Przywilej wolności (ekonomicznej, socjalnej) jest także wielkim moralnym problemem i musi nieść za sobą zobowiązania. Wolność 
traktowana jako niczym nieograniczony cel prowadzi do rewolucji. Wolność liberałów i wolność socjalistów zdumiewająco się tu ze sobą 
spotykają. 
 Koncepcje Kleniewskiego wypływały z idei paternalizmu społecznego i drogich światłemu polskiemu ziemiaństwu idei solidaryzmu 
narodowego. Współudział okolicznych rolników w przedsięwzięciu gospodarczym jakim była cukrownia w Zagłobie, koncepcja społeczna z 
tym związana (kościół, szkoła, kasa pomocowa), pokazuje, że Kleniewski odchodził od czysto filantropijno-charytatywnych działań na rzecz 
budowy społeczności, zespolonej wizją wspólnych aprobowanych wartości. 

Wojciech Włodarczyk 
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Wręczenie Nagrody RTP za rok 2008 
 

 
Krzysztof Jastrzębski wręcza prezesowi RTP 

pierwszy egzemplarz II tomu Opole Lubelskie. 
Historia miasta i powiatu jaki opuścił  

drukarnię 
W dniu 4 października br. w bu-

dynku OSP Wilków odbyła się uroczystość 
wręczenia nagrody Regionalnego Towa-
rzystwa Powiślan za rok 2008 (dyplomu i 
medalu) panu Krzysztofowi Jastrzębskie-
mu za pierwszy tom Opole Lubelskie. 
Historia miasta i powiatu. Opóźnienie 
spowodowane było oczekiwaniem na ko-
lejny, drugi tom Opole Lubelskie. Historia 
miasta i powiatu, który opuścił drukarnię 
pod sam koniec września i który autor 

chciał przedstawić członkom naszego 
stowarzyszenia. 
 Obecnych było ponad 20 osób, 
członków RTP i znajomych laureata, re-
gionalistów opolskich. Po krótkim wstępie 
prezesa RTP i uzasadnieniu decyzji o 
przyznaniu nagrody panu Krzysztofowi 
Jastrzębskiemu zabrał głos autor. Pan Ja-
strzębski obszernie omówił swoje do-
świadczenia z pisaniem kolejnych części 
historii rodzinnego miasta i innych książek 
poświęconych różnym fragmentom jego 
życia. Szczególnie mocno podkreślił zna-
czenie działalności regionalnej i zobowią-
zań jakie powinno się mieć wobec rodzin-
nych stron. Zobowiązania te powinny 
szczególnie mocno dotyczyć prawdy o 
pisanych wydarzeniach i osobach. Dlatego 
całą swoją działalność finansuje sam, aby 
nie być uzależnionym od sugestii sponsora. 
Dodał, że nagroda RTP jest pierwszym 
wyróżnieniem dla jego pisarskiej działal-
ności. Przedstawił też swoje plany wydaw-
nicze na najbliższe lata. W roku 2012 pla-
nuje wydanie trzeciego i zarazem ostatnie-

go tomu Opole Lubelskie. Historia miasta i 
powiatu. 
 Po wystąpieniu pana Jastrzębskie-
go odbyła się ożywiona dyskusja i wymia-
na informacji na tematy interesujące lokal-
nych badaczy. Wymieniano się adresami i 
telefonami, które w przyszłości powinny 
ułatwić zdobywanie wiadomości na tema-
ty, którymi zajmują się regionaliści. Na 
koniec można było kupić wszystkie do-
tychczas wydane książki Krzysztofa Ja-
strzębskiego. O napisanych przez niego 
publikacjach dotyczących w różny sposób 
Powiśla pisaliśmy w numerze 20 (styczeń-
luty 2007) i 27 (kwiecień 2008) „Powiśla 
Lubelskiego”. Sylwetkę laureata można 
znaleźć w numerze pierwszym naszego 
pisma ze stycznia tego roku. 
 Omówienie drugiego tomu Opole 
Lubelskie. Historia miasta i powiatu opu-
blikujemy w najbliższych numerach „Po-
wiśla Lubelskiego”. 

 
Włodarczyk Wojciech 

 
 

Poniedziałkowy targ w Opolu 
 

Można zapytać, czy poniedziałek 
to dobry dzień na wydawanie pieniędzy. 
Można odpowiedzieć, że nie podważa się 
porządków unormowanych tradycją. 
 Targ ten ma swoją wewnętrzną 
geografię, swój przebieg w czasie, swoich 
klientów, swoich sprzedawców i swój 
klimat. Klientela to my, mieszkańcy po-
wiatu. Czasami zdarza się nam występo-
wać w podwójnej roli, sprzedającego i 
kupującego. Tak i ja raz przybyłem na 
opolski targ ze zbożem. Był przeraźliwie 
wietrzny wczesnowiosenny poranek. Uzy-
skałem za pszenicę zadowalającą cenę i o 
ósmej mogłem już wracać do domu. 
 Handel bowiem rozpoczyna się o 
bladym świcie. Otwiera targ wschód słoń-
ca, oczywiście za wyjątkiem czerwcowo-
lipcowych dni, gdy słońce wschodzi bar-
dzo wcześnie. Ruch zamiera około połu-
dnia. Kulminuje w ramach dwóch, najwy-
żej trzech godzin największej dynamiki. 
Większość decyzji kupna-sprzedaży zapa-
da w tym krótkim czasie. Wtedy trzeba 
chwytać wiatr w żagle. Targ to nie sklep, 
do którego można powrócić w godzinach 
popołudniowych czy wieczornych. Jest 
improwizacją, bytem nietrwałym. Tutaj 

brak rozstrzygnięcia owocuje tygodniową 
zwłoką, i to w najlepszym wypadku, bo ta 
konkretna oferta może się już nigdy nie 
powtórzyć. Tak oto mimo pewnych stałych 
elementów ulotność kreacji jest organiczną 
cechą targu. 
 Poszukajmy dalszych. Podział na 
rewiry, kwatery, uliczki i sektory służy 
opanowaniu chaosu. Bywalcy targu wie-
dzą, gdzie można kupić prosięta, ziemniaki 
i zboże, gdzie drzewka owocowe i gdzie 
odzież. Co do odzieży, to na placu króluje 
szmata. Szmata odpowiednio skrojona i 
zszyta przypomina spodnie bądź kurtkę. 
Konia z rzędem temu, komu udałoby się 
ubrać na targu solidnie i elegancko. Tande-
ta i lichota wraz z nieodłączną brzydotą 
wlewają się strumieniami mającymi swe 
źródła nie tylko w rodzimych manufaktu-
rach odzieżowych, lecz również na bliż-
szym lub dalszym Wschodzie. W stoiskach 
za stosami szmat widać twarze Azjatów, 
zaczerni twarz Afrykańczyka, powłóczy-
stym spojrzeniem ogarnie cię Ormianka. 
Człowiek zachodzi w głowę, jak komuś 
opłaca się przebyć tysiące kilometrów dla 
sprzedania jakiegoś łacha za 20 złotych, i 
nie znajduje sensownej odpowiedzi. Ale bo 

też nielicznym są znane tajemnice handlu. 
Dawni łachmaniarze („szmaaty skupuję, 
szmaaaty!”) też wychodzili na swoje. 
 Szmata kosztuje grosze. Dosto-
sowuje się swoją ceną do zawartości na-
szych portfeli. Toteż paradujemy w szma-
tach i butach, które rozmiękają i rozpadają 
się przy pierwszym deszczu. Szmaty na 
ciało, serial filmowy na duszę – oto nasz 
portret. 
 Nie znaczy to, by wysoka, a na-
wet najwyższa jakość całkiem została 
wyrugowana z targowiska. Powiatowe 
rzemiosło i rękodzielnictwo wciąż stara się 
trzymać fason. Solidna siekiera, motyka 
czy wyrób wikliniarski są do dostania i 
warto dla nich targ odwiedzić. 
 Jak na każdym targu, czyli prze-
strzeni otwartej dla każdego, tak i tutaj 
istnieje margines oszustwa i przestępstwa. 
Papierosy z przemytu, wóda z ukraińskiej 
bimbrowni, kradziony zegarek czy piła 
spalinowa, żałosna podróbka levisów, 
skórzana kurtka cuchnąca plastikiem, 
drzewko owocowe zżerane od środka 
przez wirus, wszystko to ginie w masie i 
rozmaitości towarów. Wiadomo, najlepiej 
ukryć się w tłumie. A na placu targowym 
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w Opolu w godzinach szczytu jest praw-
dziwie tłoczno. Ktoś niesie pudło z kurczę-
tami, ktoś wiązkę drzewek, ktoś słój mio-

du. Ktoś inny opuszcza plac z pustymi 
rękami, gdyż w tym sezamie, gdzie tyle 

dobra, nie mógł znaleźć akuratnych portek 
do roboty. 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy
 

 

Z dziejów dóbr Karczmiska w XIX i XX wieku 
 

 
Dwór Strażyców w Karczmiskach fotografia z roku 1930 

 
(Od redakcji: referat dra Andrzeja Przegalińskiego został wygłoszony 3 maja 2009 roku w czasie obchodów 600-lecia 

Karczmisk. Poniższy tekst jest częścią przygotowywanego przez autora artykułu poświęconego historii majątku Karczmiska w XIX i 
XX wieku. O Karczmiskach pisaliśmy w numerach 4 (październik 2003) i 2(6) (kwiecień 2004) „Powiśla Lubelskiego”) 
 

Dzieje Karczmisk położonych 
przy ruchliwym szlaku do Kazimierza 
Dolnego mają długa historię sięgającą XV 
wieku. Przez stulecia wieś należała do 
dóbr królewskich wchodzących w skład 
starostwa niegrodowego w Kazimierzu. Na 
przestrzeni lat tym ostatnim władały moż-
ne rody Firlejów, Sanguszków, Lubomir-
skich i Sapiehów. W roku 1803, po śmierci 
dożywotniej użytkowniczki Anny z Sapie-
hów Potockiej starostwo wróciło pod za-
rząd cesarstwa austriackiego – w wyniku 
rozbiorów królewszczyzny stały się bo-
wiem własnością rządów państw zabor-
czych. U schyłku drugiej dekady XIX 
wieku majętność nabyła Anna z Zamoy-
skich Sapieżyna, która w roku 1829 nad-
wiślańskie włości sprzedała ks. Adamowi 
Jerzemu Czartoryskiemu z nieodległych 
Puław.   

Po upadku powstania listopado-
wego, w roku 1832 ogromna fortuna Czar-
toryskich wraz ze starostwem kazimier-
skim została skonfiskowana na rzecz Skar-
bu Państwa Królestwa Polskiego. Była to 
kara, którą niezależnie od wydanego za-
ocznie wyroku śmierci, ks. Adam poniósł 
za udział w insurekcji. Rok później dobra 
rządowe Karczmiska, powiązane z Kazi-
mierzem i stanowiące w dalszym ciągu 
jego zaplecze żywnościowe nabył syn 
Adama Wessla i Marianny z Grabowskich 
z Żyrzyna, Ignacy ożeniony z Zofią ze 
Staszewskich. Dzięki dużej zapobiegliwo-
ści, z pomocą rządcy Mieczysława Cieśle-
wicza uczynił z majątku wzorowe gospo-
darstwo. W roku 1852 po śmierci ojca 
objął także niepodzielne rządy z Żyrzynie. 
W pamięci lokalnej społeczności zapisał 
się jednak nie tylko jako doskonały gospo-

darz prowadzący młyny wodne, wiatrak, 
cegielnię i piec wapienny, sędzia pokoju 
gmin Żyrzyn i Wola Czółnowska, ale rów-
nież człowiek surowy, szorstki, bez-
względnie dochodzący swoich racji – 
zwłaszcza w sprawach uregulowania z 
mieszkańcami wsi kwestii służebności i 
serwitutów po roku 1864.  

Wydaje się, że postawa dziedzica 
powodowała, że dwór i wieś stanowiły 
wówczas dwa odległe światy zupełnie do 
siebie nieprzystające i wzajemnie się nie 
przenikające. Tym co siłą rzeczy zbliżyło 
karczmirzan była budowa murowanego 
kościoła (stary, drewniany, kryty słomą, od 
roku 1836 nie użytkowany spalił się w 
roku 1842) ukończona w roku 1848. Neo-
klasycystyczna świątynia filialna parafii 
kazimierskiej p.w. św. Wawrzyńca (po-
przednia nosiła to samo wezwanie) została 



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(35), październik 2009 r.________________________ 

4 
 

wzniesiona staraniem miejscowego pro-
boszcza ks. Jana Bałuszyńskiego, który na 
ten cel przeznaczył kapitał w wysokości 
800 dukatów, kolatora Ignacego Wessla 
oraz parafian, którzy zapewnili robociznę. 
Kościół w tymże roku 1848 poświęcił 
kazimierski proboszcz ks. Ignacy Połczyń-
ski. Co ciekawe, niewiele wcześniej, bo w 
roku 1838 rozpoczęły się prace wokół 
ukończenia budowy kościoła w Żyrzynie 
nieudolnie prowadzonej od roku 1803, tj. 
za czasów bytności w majątku Rudnickich. 
Staraniem Adamostwa Wesslów postawio-
no murowaną klasycystyczną świątynię w 
kształcie rotundy przekazaną wiernym w 
roku 1848.  

Nad przysłowiowym przełamy-
waniem lodów między wsią a dworem 
czuwała żona Ignacego Wessla, która 
wspierała materialnie pogorzelców, ubo-
gich i lubelską biedotę, organizowała rów-
nież kolonie letnie dla biednych dzieci i 
sierot. Działalność tę prowadziła jednak 
przede wszystkim w Żyrzynie oraz stolicy 
guberni współdziałając z Lubelskim Towa-
rzystwem Dobroczynności. Ignacy Wessel 
zmarł w roku 1874, rok po oddzieleniu 
karczmiskiego klucza od dóbr kazimier-
skich.  Za życia, być może pod wpływem 
żony, zdążył jeszcze zapisać w testamencie 
kapitał żelazny na rzecz Lubelskiego To-
warzystwa Dobroczynności w wysokości 
3000 rubli, z którego pobierano procent w 
wysokości 150 rubli rocznie.  

Kolejnym właścicielem majętno-
ści został najmłodszy syn Wesslów, uro-
dzony w roku 1849 Mieczysław – czło-
wiek tajemniczy, o którym w zasadzie 
trudno napisać coś więcej. Wiadomo, że za 
przykładem ojca prowadził karczmiskie 
dobra, liczące w latach osiemdziesiątych 
wraz z folwarkami: Owczarnią, Chodli-
kiem, Zastawem Karczmiskim, Rzeczycą i 
Cholewianką prawie 3600 morgów, wzo-
rowo. Wiadomo również, że stał na czele 
komitetu budowy szkoły elementarnej w 
Karczmiskach powstałej na przełomie 
1902/1903 roku, zaś w Lublinie znalazł się 
w gronie dożywotnich członków – funda-
torów założonego w roku 1898 Lubelskie-
go Towarzystwa Muzycznego. Wessel 
zapisał się w historii filantropii dopiero po 
śmierci. W dniu 21 marca 1905 roku, w 
biurze prezesa warszawskiego sądu okrę-
gowego otwarto testament zmarłego kilka 
dni wcześniej ziemianina. Przekazał w nim 
cały nieruchomy majątek wartości 
1 300 000 rubli warszawskiej filharmonii z 
zastrzeżeniem, że dobra przejdą na wła-
sność placówki dopiero po śmierci sióstr 
donatora, którym przeznaczył majątek w 
dożywocie. Po przeprowadzeniu rodzin-
nych działów i zawarciu ugody, filharmo-

nia weszła w posiadanie Karczmisk w roku 
1906, by wkrótce potem (wobec znacznego 
własnego zadłużenia) sprzedać je Zbi-
gniewowi Romualdowi i Janinie Straży-
com.  

 

Janina z Pleszczyńskich Strażycowa - mat-
ka Janiny, fotografia z 1905 roku 

 
Za Strażyców Karczmiska prze-

żywały okres bujnego rozwoju - oboje 
małżonkowie byli zresztą zawołanymi 
społecznikami. Zbigniew Romuald urodził 
się w roku 1873 w Annopolu w guberni 
chersońskiej jako syn Stanisława i Wiktorii 
z Ranwidów. Po ukończeniu warszawskiej 
szkoły realnej, kształcił się na uniwersyte-
tach w Petersburgu, Dreźnie i Heidelbergu. 
Odbywszy kilkuletnią praktykę rolniczą w 
Królestwie, około 1903 roku powrócił na 
Ukrainę. Tam nad Morzem Czarnym, w 
okolicach Odessy i w Besarabii Stażyco-
wie posiadali majątki z siedzibą rodzinną 
w Bereziance koło Winnicy. W te piękne 
strony, gdzie według rodzinnych relacji 
pola malowniczo dotykały morza, Strażyc 
zabrał świeżo poślubioną żonę, wspomnia-
ną wyżej Janinę urodzoną w Lublinie w 
roku 1884.  

Młoda mężatka, jedno z sied-
miorga dzieci Adama i Heleny z Plesz-

czyńskich, wychowała się w domu kulty-
wującym polskość i wartości patriotyczne. 
Adam Pleszczyński - urodzony w roku 
1846 powstaniec styczniowy i sybirak, po 
konfiskacie rodzinnych Żelizn lub Rzędzin 
na Podlasiu osiadł z familią w Lublinie. Z 
racji wykształcenia (ukończył prawo w 
warszawskiej Szkole Głównej), początko-
wo pełnił funkcję sędziego pokoju, a na-
stępnie przez wiele lat pracował jako cie-
szący się poważaniem rejent (notariusz) 
lubelskiej kancelarii ziemiańskiej. Równo-
cześnie wraz z żoną oddawał się pracy 
charytatywnej współdziałając przede 
wszystkim z Lubelskim Towarzystwem 
Dobroczynności.   

Zbigniew Strażyc poznał nasto-
letnią Janinę w Lublinie, za pośrednictwem 
najstarszego syna Pleszczyńskich – Stefa-
na, z którym zaprzyjaźnił się w czasie 
petersburskich peregrynacji naukowych. 
Zaproszony do wspólnego spędzenia Świąt 
Bożego Narodzenia, oczarowany urodą 
dziewczyny, jak wspominał Andrzej 
Pleszczyński (syn Józefa, wnuk Adama) 
rzekł: „Janeczko, jak dorośniesz, przyjadę 
znowu i się z tobą ożenię. I tak się stało.”  

Na Ukrainie, z dala od rodziny, 
Strażycowa czuła się jednak bardzo osa-
motniona. Również Zbigniew, nie znalazł-
szy tam warunków i pola do szerszej pracy 
społecznej, nosił się z zamiarem powrotu 
do Królestwa. Wszystko to razem sprawi-
ło, że małżonkowie wrócili do kraju obie-
rając za siedzibę Karczmiska i niemal 
natychmiast włączyli się w nurt społeczne-
go życia stolicy guberni, karczmiskiej wsi, 
gminy i powiatu.  

Strażycom bliskie były sprawy 
szerzenia elementarnej oświaty wśród 
warstw społecznych wyraźnie pod tym 
względem upośledzonych. Oboje zaanga-
żowali się w prace Zarządu Okręgowego 
Polskiej Macierzy Szkolnej oraz powstałe-
go we wrześniu 1906 roku w Lublinie koła 
miejskiego Macierzy. Zbigniew współtwo-
rzył zalegalizowaną jesienią 1906 roku 
czytelnię i bibliotekę publiczną, Janina zaś 
w lutym 1907 roku weszła do zarządu 
sekcji czytelnianej. Oboje wspierali rów-
nież koło finansowo.  

 Pomimo krytycznego stosunku 
do szkolnictwa rządowego Strażycowa, 
wspomagana przez męża, zaopiekowała się 
szkołą elementarną w Karczmiskach - 
ówczesny stan tamtejszej oświaty przed-
stawiał się bowiem katastrofalnie. Obo-
wiązki utrzymywania szkół i nauczycieli 
przez wiejskie społeczności, brak przymu-
su nauczania oraz nawyku posyłania dzieci 
do szkoły, wreszcie mierna, przesiąknięta 
kultem „rosyjskości” kadra nauczycielska 
– wszystko to powodowało, że ludność 
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usposabiała się do kształcenia obojętnie 
lub wrogo, postrzegając szkołę jako „do-
brodziejstwo” obce i niepotrzebne. Wy-
mienione zjawiska występowały także w 
Karczmiskach, były zresztą charaktery-
styczne dla całej ówczesnej Lubelszczyzny 
i Królestwa Polskiego. W latach 1900 – 
1904 zanotowano w guberni 175 przypad-
ków bojkotu szkoły rządowej, m. in. wła-
śnie w Karczmiskach, gdzie mieszkańcy 
protestowali przeciwko opłatom szkolnym. 

 

 
Zbigniew Strażyc 

 
„Dnia 1 kwietnia 1906 roku – pi-

sano w kronice szkolnej - mianowano na 
nauczyciela p. Józefa Janowskiego, Litwi-
na, na pół spolszczonego. Był zagorzałym 
rusofilem. Zawód traktował jako sposób 
zarobkowania. Sprawy i potrzeby wsi były 
dla niego obce. […] W czasie jego pobytu 
nienawiść do szkoły doszła do kulminacyj-
nego punktu – były wypadki, że kobiety z 
przekleństwem witały na wsi swego na-
uczyciela, obrzucając go błotem.” 

Strażycowa wspierała szkołę fi-
nansowo oraz wyposażyła w pomoce na-
ukowe. Razem z nowym nauczycielem 
Stanisławem Jakubowskim, który objął 
posadę w roku 1909 oraz miejscowym 
proboszczem ks. Bolesławem Okólskim 
ziemianie podjęli akcję na rzecz promowa-
nia oświaty w środowisku chłopskim. 
Drogą pogadanek czy prywatnych rozmów 
starano się agitować za szkołą w kościele, 
na zebraniach gminnych, weselach, chrzci-
nach, itd.  

„Rezultatem tej pracy było prze-
konanie o pożytku oświaty oraz organizacji 

społecznej. W przyszłym roku szkolnym 
[1910] już nikogo prosić nie trzeba było – 
chętnych zapisało się do szkoły 80, gdyż 
tylko tyle było miejsc”, zaś Strażycowa na 
wiele lat została – jak pisano „[jej] stałym i 
ofiarnym gościem”. 

Równocześnie pani Janina włą-
czyła się w prace założonego w Warszawie 
w grudniu 1905 roku z inicjatywy Marii 
Janowej Kleniewskiej z Kluczkowic Zjed-
noczonego Koła Ziemianek – organizacji 
trójzaborowej, stawiającej sobie cele 
oświatowe oraz opiekuńczo – wychowaw-
cze i kierującego swoją ofertę przede 
wszystkim do włościanek. Pokłosiem dzia-
łalności członkiń zrzeszonych w kole 
kluczkowickim było m. in. założenie we 
Wrzelowcu „Koła Gospodyń Wiejskich.” 
Podczas spotkań mówiono o prawidłach 
prowadzenia gospodarstwa, upowszech-
niano wiadomości z higieny, referowano o 
obowiązkach matek, zwracano wreszcie 
uwagę na potrzebę rozwijania drobnego 
przemysłu oraz kształcenia dzieci i doro-
słych analfabetów. Realizując te wskazania 
Strażycowa założyła w roku 1909 utrzy-
mywaną przez dwór ochronkę, która poza 
funkcjami opiekuńczymi pełniła rolę nie-
legalnej szkoły elementarnej. Prowadziła 
także, początkowo nieoficjalne, a następnie 
zalegalizowane przez MSW w roku 1911 
następujące kobiece warsztaty i kursy 
zawodowe: tkacki, szczotkarski, koronkar-
ski, kroju, szycia i haftu. Podlegały one, 
jako wzorowe warsztaty przemysłu ludo-
wego, Towarzystwu Popierania Przemysłu 
Ludowego w Królestwie Polskim prowa-
dzącemu w Nałęczowie szkołę i niejedno-
krotnie stanowiły doskonałą osłonę do 
tajnego upowszechniania ojczystego języ-
ka, historii i geografii. Działalność spo-
łeczną wśród włościanek koordynowało 
zawiązane w marcu 1913 roku karczmiskie 
koło ziemianek, w którym Strażycowa 
została honorową przewodniczącą, sekre-
tarką zaś Zofia Gutkowska. Dopełnieniem 
prac oświatowych w strukturach ZKZ był 
współudział ziemianki w powołaniu Szko-
ły Żeńskiej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Nałęczowie, tzw. Szkoły Ziemianek otwar-
tej w styczniu 1910 roku. Obok Marii 
Leonowej Przanowskiej z Krasnego, Marii 
Dobrskiej z Chmielnika, Zofii Lilpopowej 
z Czesławic, Janiny Kozerskiej ze Stawu i 
hr. Marii Sołtanowej z Polanówki zasiada-
ła ona w zarządzie sprawującym nadzór 
nad kursami. 

Równie czynny na niwie publicz-
nej pozostawał Strażyc. We wspomnieniu 
pośmiertnym zamieszczonym na łamach 
„Tygodnika Ilustrowanego” określono go 
jako „jednego z nader pożytecznych a 
niestrudzonych szermierzy na polu pracy 

społecznej.” W ogóle powszechnie uważa-
ny był za człowieka obdarzonego wieloma 
zaletami, łączącego swobodę bycia i urok 
osobisty z kulturą wewnętrzną, wykształ-
ceniem, inteligencją i poczuciem humoru. 
Zbigniew, z jednej strony wspierał inicja-
tywy i pomysły żony, z drugiej włączył się 
w prace lubelskich organizacji rolniczych 
zajmując się przede wszystkim szerzeniem 
wiedzy agronomicznej i agrotechnicznej 
oraz upowszechnianiem spółdzielczości 
wśród włościan. W ramach tej działalności 
wszedł do Lubelskiego Towarzystwa Rol-
niczego (LTR). Z ramienia LTR pełnił 
funkcję dyrektora filii Oddziału Handlo-
wego przy Towarzystwie (tzw. Syndykatu 
Rolniczego) w Opolu Lubelskim. Udzielał 
się również w pracach okręgowego Nałę-
czowskiego Towarzystwa Rolniczego 
(NTR) powstałego w roku 1909 z inicja-
tywy Stanisława Śliwińskiego z Antopola. 
Dzięki wysiłkom Strażyca założono Opol-
ską Mleczarnię Spółkową (Spółdzielczą), 
jedną z trzech podlegających NTR. Pod 
patronatem LTR współpracując ze Śliwiń-
skim oraz innymi ziemianami z sąsiedz-
twa: Wesslami z Żyrzyna, Dobrskimi z 
Chmielnika, Łaniewskimi z Bronic, Lilpo-
pami z Czesławic czy Iłłakowiczami z 
Łazisk przygotował jednodniową wystawę 
włościańskiego inwentarza i drobnego 
przemysłu. Pokaz nieopodal nałęczowskiej 
Góry Poniatowskiego odbył się w dniu 8 
czerwca 1909 roku przyciągając wieloty-
sięczne rzesze zwiedzających. Strażyc był 
jednym z fundatorów nagród – przekazał 
na ten cel 10 rubli oraz po korcu pszenicy i 
żyta. W tym samym roku wszedł do zarzą-
du powstałego jesienią opolskiego Towa-
rzystwa Domu Ludowego, które dzięki 
finansowemu wkładowi Jana Kleniewskie-
go zakupiło tamtejsze zabudowania popi-
jarskie. W odremontowanym kosztem 
właściciela Kluczkowic gmachu urządzono 
herbaciarnię, odbywały się tam loterie, 
amatorskie teatralne przedstawienia, pre-
lekcje rolnicze oraz kursy i pogadanki dla 
analfabetów. W wolnych chwilach można 
było pograć w warcaby i szachy. Dodajmy 
jeszcze, że w stolicy guberni ziemianin 
został jednym z członków odnowionej w 
roku 1906 Resursy Kupieckiej.  

W samych Karczmiskach i na te-
renie istniejącej od roku 1867 karczmiskiej 
gminy Strażyc sprawował obowiązki sę-
dziego pokoju i pełnomocnika gminnego. 
Z inspiracji dworu w roku 1913 powstał 
we wsi pierwszy polski spółdzielczy sklep 
„Swojak” będący, jak pisano „wzorem 
handlowej placówki chrześcijańskiej” i 
rywalizujący o względy klientów z kilko-
ma sklepikami prowadzonymi przez ży-
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dowskich kupców. W roku 1914 pod opie-
ką NTR zawiązano kółko rolnicze.  

Na podkreślenie zasługuje rów-
nież rola dworu na polu cywilizowania, 
unowocześniania i otwierania Karczmisk 
na świat sięgający poza opłotki wsi i naj-
bliższego wiejskiego otoczenia. Przed 
wybuchem wojny założono posterunek 
policji, straż ogniową (formalnie powołaną 
w roku 1918), pocztę i pierwszą linię tele-
foniczną łączącą dwór z Nałęczowem. W 
roku 1913 Strażyc zajął się uporządkowa-
niem drogi do Wąwolnicy i obsadzeniem 
jej drzewami. Po wybuchu wojny, za cza-
sów okupacji austriackiej brał udział w 
odradzającym się polskim życiu społeczno 
– politycznym. Pracował przede wszyst-
kim (jako prezes) w Powiatowym Komite-
cie Ratunkowym niosąc pomoc rodzinom 
dotkniętym skutkami wojny oraz zajmując 
się aprowizacją. 

Serdeczne relacje między wsią a 
dworem manifestowały się pod postacią 
świątecznych obrzędów. Przed dworem, w 
dniu 1 stycznia kultywowano zwyczaj 
noworocznych powinszowań nazywanych 
„oborami”. Fornale prowadząc przystrojo-
nego wstążkami byka przychodzili życzyć 
gospodarzom dostatku i pomyślności na 
nowy rok.    

Zaangażowani w tak znacznym 
stopniu w działalność społeczną Strażyco-
wie nie zaniedbywali spraw rodzinnych i 
majątkowych. W roku 1905 doczekali się 
syna Stanisława, siedem lat później przy-
szła na świat córka Janina (nazywana 
Anulką). Karczmiskie dobra prowadzone 
przez administratora Stanisława Cieślewi-
cza miały się dobrze. Z epoki Wesslów 
ostała się w posiadaniu rodziny cegielnia, 
duży las oraz doskonale prowadzony ogród 
warzywny i owocowy sad. Wiadomo rów-
nież, że Strażycowie i ich spadkobiercy 
przez wiele lat zajmowali się hodowlą koni 
pokazywanych z resztą na wystawach w 
okresie przed i międzywojennym.    

Szczęśliwe życie dwójki społecz-
ników przerwała 3 maja 1916 roku nagła 
śmierć Strażyca. Pomimo rodzinnej trage-
dii, wdowa na miarę sił i możliwości po-
magała lokalnej społeczności. Dwór w 
dalszym ciągu stanowił oparcie dla wło-
ścian, bliskie jej były sprawy ludzi potrze-
bujących, położyła przy tym duże zasługi 
na polu odradzania się w Karczmiskach 
polskiego szkolnictwa u progu niepodle-
głości.  

Przede wszystkim, wobec szczu-
płych warunków lokalowych i rosnącej 
liczby dzieci uradzono, by otworzyć drugą 
szkołę z programem placówki dwuklaso-
wej. Zdecydowano, by ulokować ją w 
budynku dawnej karczmy „przy moście” 

przebudowanym i dostosowanym do no-
wych warunków kosztem Strażycowej. Na 
potrzeby szkoły, której kierowniczką zo-
stała Helena Wittówna, pani Janina ofia-
rowała także 1000 koron austriackich, 
książki, dzięki którym stworzono biblio-
teczkę złożoną z 300 tomów, zaś na użytek 
nauczycielstwa z gminy 18 korców żyta i 
18 fur drzewa na opał. Z pomocą Włady-
sława Adamczyka, który przekazał stół i 
mapę Europy oraz dzięki wspólnemu wy-
siłkowi mieszkańców, którzy ufundowali 
ławki do dwóch klas, stoły i tablice, pierw-
szy dzwonek zabrzmiał w dniu 1 grudnia 
1918 roku. W roku 1922, po połączeniu 
karczmiskich szkół w jedną trzyklasową z 
pięcioma oddziałami Strażycowa darowała 
jeszcze 9 nowych ławek.  

W tym samym roku oddano do 
użytku Dom Strażacki pełniący także rolę 
ośrodka życia kulturalnego i oświatowego. 
O wzniesienie budynku zabiegał przed laty 
Strażyc, który zgromadził na ten cel 
znaczne fundusze. Plac pod budowę i ma-
teriały ofiarowała Strażycowa, zaś najwię-
cej starań i kapitału wnieśli strażacy. 

Pomimo zaangażowania w dzia-
łalność społeczną, życie Strażycowej po 
śmierci męża toczyło się jednak w cieniu 
rodzinnego nieszczęścia. Było ono przy-
czyną narastającego napięcia wpływające-
go na obraz dnia codziennego i piętrzących 
się przed wdową problemów. Andrzej 
Pleszczyński, który w okresie międzywoj-
nia był u wujostwa kilkakrotnie wspomi-
nał: 

„Ciocia Janeczka została nagle 
sama z dwojgiem dzieci. Staś miał wtedy 
13 czy 14 lat, Janulka 4. Ciocia Janeczka 
miała zaledwie trzydzieści parę lat i żad-
nego doświadczenia życiowego. Rozpiesz-
czana przez męża, usiłowała mu dorównać 
umysłowo czytając dużo, ale nie miała 
żadnego pojęcia o sprawach praktycznych, 
jak gospodarowanie dużym wtedy mająt-
kiem. Miała naiwno – optymistyczny stosu-
nek do ludzi, nie podejrzewając nikogo o 
dwulicowość, nieszczerość czy nieprzyjaz-
ne zamiary.” 

Początkowo, z pomocą rodziny 
ustanowiono swego rodzaju radę opiekuń-
czą pod przewodnictwem lubelskiego 
adwokata mecenasa Adama Xsiężopol-
skiego, która pomagała Janinie w prowa-
dzeniu majątku oraz chroniła ją przed 
osobami chcącymi wykorzystać cudze 
nieszczęście dla własnych celów. Jak za-
pamiętał cytowany wyżej Pleszczyński, 
takie niebezpieczeństwo pojawiło się ze 
strony ludzi Kościoła. 

„[…] wkrótce po śmierci męża - 
pisał – Ciocia Janeczka popadła w manię 
religijną. Słuchy o tym dotarły do władz 

diecezjalnych, które wykorzystały to w 
karygodny sposób. Pod pretekstem pomocy 
duchowej coraz to inni księża najeżdżali 
Karczmiska, traktując je jak pensjonat 
wypoczynkowy i namawiając Ciocię Ja-
neczkę, żeby przepisała Karczmiska na 
Kościół, to dostanie dożywocie i pozbawi 
się wszelkich kłopotów. 

Nie doszło do tego, dzięki czujno-
ści mecenasa Xsiężopolskiego, który za-
alarmował braci Pleszczyńskich. Ale mu-
sieli stoczyć batalię z Janeczką, łatwo 
ulegającą wpływom.” 

  W latach dwudziestych zjechała 
do Karczmisk rodzina Władysławostwa 
Radyszkiewiczów, dalekich krewnych 
Strażyców, którzy uciekli z Ukrainy przed 
bolszewikami. Jak wynika z rodzinnych 
przekazów, obecność Radyszkiewiczów z 
jednej strony zdominowała życie dworu, 
pogłębiła napięcia i wpłynęła na rodzinne 
podziały, z drugiej obie familie (poprzez 
wybory ich dzieci) blisko ze sobą związa-
ła. Przede wszystkim: coraz bardziej wyco-
fana i zamknięta we własnym świecie 
Strażycowa przekazała administrację oraz 
plenipotencje Karczmisk synowi Radysz-
kiewicza – Wincentemu. Leśniczym został 
mąż Hanny (siostry Wincentego) – Dołż-
kiewicz. W roku 1928 Stanisław Strażyc 
poślubił Krystynę Radyszkiewiczównę, 
cztery lata później Janina (Anulka) Straży-
cowa wyszła za Wincentego Radyszkiewi-
cza. 

Janina z Pleszczyńskich Straży-
cowa zmęczona życiem i rodzinnymi wa-
śniami zmarła w dniu 9 listopada 1934 
roku. W wyniku ciągnących się od lat 
działów majątkowych Stanisław z żoną 
osiadł w odległej o trzy kilometry Owczar-
ni nazwanej przez niego Strażyszczem, 
natomiast młodzi Radyszkiewiczowie 
objęli Karczmiska wraz z dworem. Stani-
sław, poza zaangażowaniem w prace 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmi-
skach, nie przejawiał społecznych i rolni-
czych zainteresowań - pasjonował się za to 
automobilizmem i fotografiką.  

„Pociągała go separacja w odle-
głości paru kilometrów, gdzie mógłby z 
dala od gwaru karczmiskiego wywoływać i 
powiększać zdjęcia żony, którą kochał i był 
w niej zakochany” – wspominał Andrzej 
Pleszczyński.   

Społecznym zacięciem odznacza-
ła się natomiast Krystyna Strażycowa. Pod 
patronatem szkoły, razem z nauczycielka-
mi Ireną i Celiną Kuczkowskimi założyła 
liczącą kilkudziesięciu członków drużynę 
harcerską, którą przez lata się opiekowała. 
Poczynania opiekunek wywoływały jednak 
konflikty i spory wyrosłe na płaszczyźnie 
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przestrzegania przepisów i respektowania 
pryncypiów. W kronice szkolnej napisano: 

„[…] p. Kuczkowskie […] są to 
nauczycielki inteligentne, ale nie uznające 
żadnej władzy za wyjątkiem władzy moral-
nej p. Krystyny Strażycowej […] 

Drużyna harcerska tworzyła pań-
stwo w państwie. Jej kierowniczka nie 
uznawała regulaminu zatwierdzonego 
przez Min. W.R. i O.P, a raczej uznawała o 
tyle, o ile było to dla niej wygodne. Żąda-
nie kierownictwa szkoły, aby drużyna ści-
śle trzymała się wspomnianego regulaminu 
było komentowane przez p. Strażycową 
Krystynę i p. Kuczkowskie jako rzucanie 
kłód pod nogi drużyny i utrudnianie pracy 
tejże. W duchu takim były redagowane 
najrozmaitsze skargi zarówno do władz 
szkolnych jak i harcerskich.”        

Spór przycichł po usunięciu 
Kuczkowskich ze szkoły w roku 1930. 

Niestety, niewiele więcej wiado-
mo o życiu dworu w okresie międzywo-
jennym oraz zaangażowaniu Strażyców i 
Radyszkiewiczów w życie lokalnej spo-
łeczności. Opisanie tych kwestii wymaga 
podjęcia dalszych, szczegółowych badań. 

Zmierzch majątku, tragiczne, ale i 
piękne karty patriotycznych postaw miesz-
kańców wyznaczył wybuch II wojny świa-
towej. We wrześniu 1939 roku, najpraw-
dopodobniej w czasie próby przedostania 
się na Węgry zginął Wincenty Radyszkie-
wicz. W czasie okupacji dwór stanowił 
znany ośrodek Armii Krajowej - Janina 
Radyszkiewiczowa była bowiem jedną z 
pierwszych organizatorek lokalnego pod-
ziemia na Powiślu. W czasie okupacji 
tworzyła siatkę oporu jeżdżąc konno od 
majątku do majątku. Aresztowana przez 
Gestapo i więziona na Zamku w Lublinie, 
po uwolnieniu nadal była czynna w działa-
niach konspiracyjnych. W czasie wojny po 

raz wtóry wyszła za mąż, za oficera AK 
Aleksandra Michałowskiego, z którym 
doczekała się dwójki dzieci: Aniki i Stefa-
na. Michałowski został zamordowany 
przez komunistów w roku 1945. 

Zagłada ziemiaństwa w oparciu o 
dyrektywy dekretu PKWN o reformie 
rolnej zakończyła historię dóbr Karczmi-
ska. Majątek został rozparcelowany. Janina 
Radyszkiewiczowa po „wyzwoleniu” osia-
dła w Warszawie. Tam poznała pracowni-
ka ambasady francuskiej Mariana Esmana, 
którego poślubiła. Małżonkowie wyjechali 
razem do Paryża. Z kolei Stanisław Stra-
życ osiadł w Łodzi i tam wraz z drugą 
żoną Ewą prowadził zakład fotograficzny. 

 
Andrzej Przegaliński  

 
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Karczmiskach 

 
 

 
Biblioteka we dworze w Karczmiskach fotografia z roku 1908 

 
 

Zakład w Zagłobie 
 
Nazwana od herbu Kleniewskich, 

powstała z inicjatywy Jana Kleniewskiego 
z 1893 r. i budowana na „surowym korze-

niu” od 1894 cukrownia Zagłoba (urucho-
miona została jesienią 1896 r.), jest dziś 
sercem jednej z największych wiosek Po-

wiśla, siedzibą nowej parafii i najwięk-
szym miejscowym zakładem przemysło-
wym. Fabryka w Zagłobie od samego 
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początku angażowała nie tylko rodzinę 
ziemianina, ale także oficjalistów i fornali. 
I od samego początku Maria i Jan Klenie-
wscy wiązali z zakładem rozległy program 
społeczny. Budowa kościoła, planowana 
na terenie przykościelnym szkoła, budynki 
mieszkalne dla kadry kierowniczej i robot-
ników, system opieki rodzinnej, kasy za-
pomogowe – to wszystko wynikało z cało-
ściowej koncepcji zagłobskiej cukrowni. 
Wspomnienia Marii Kleniewskiej pełne są 
konkretnych przykładów związanych z 
tym gospodarczo-społecznym projektem. 
To jak nierozerwalnie związany był on z 
czymś więcej niż osiąganie zysków, może 
świadczyć fakt, że już po śmierci męża, 
Maria Kleniewska wciąż realizowała ideę 
edukacyjno-społeczną próbując stworzyć 
w Zagłobie-Dratowie Zakład Wychowaw-
czy i Naukowy księży salezjanów. Idea 
zakładów salezjańskich Marii Kleniew-
skiej nawiązywała do wcześniejszego 
„przyszłego budynku szkoły” powiązanego 
z kościołem. 

 

 
Budynek dyrekcji cukrowni Zagłoba 

 
Ciekawe, że w koncepcjach Kle-

niewskich z końca XIX w. splatały się z 
jednej strony idee pozytywistyczne jakimi 
szczególnie zafascynowany był Jan Kle-
niewski, jak i program społeczny Kościoła, 
mający od czasu budowy cukrowni coraz 
większy wpływ na decyzje małżonków. 
Zapewne szczególną rolę odegrała w tym 
encyklika Rerum novarum papieża Leona 
XIII. Tradycja budownictwa robotniczego 
w XIX w. związana była przede wszystkim 
z fourierowską ideą osiedla robotniczego. 
Charles Fourier (1772-1837) socjalista 
utopijny, przeciwnik walki klasowej, pro-
pagował samowystarczalne społecznie i 
gospodarczo zrzeszenia spółdzielcze fa-
langi – tworzące mieszkalne falanstery. 
Dochody miałyby być w nich dzielone w 
zależności od wkładu pracy. Wraz z nara-
stającą w II połowie XIX w. kwestią ro-
botniczą (na terenie Powiśla pokaże to 
strajk w Zagłobie w 1905 r.), problem 
„rozładowania” napięć robotniczych wią-
zał się z zapewnieniem pracownikom go-
dziwych płac i znośnych warunków 
mieszkalnych. Tak więc dla Kleniewskie-

go ważna była nie tylko sama cukrownia i 
gospodarcza infrastruktura (zamówił w 
Niemczech specjalny parowóz „Zagłoba” 
do kolejki dojazdowej, a po Wiśle pływał 
jego statek „Zagłoba”), ale także załoga. 
Troska właściciela nie wynikała w tym 
wypadku tylko z chęci zapewnienia siły 
roboczej dla zakładu i osiągnięcia wyższe-
go zysku. Wiemy, że nie ugiął się przed 
żądaniami strajkujących w 1905 r. i potra-
fił, mimo strat, zamknąć zakład w przed-
dzień rozpoczęcia kampanii cukrowniczej. 
Interesujące jest zresztą to, że strajk wy-
wołali nie robotnicy a pracujący w cu-
krowni urzędnicy, co pośrednio może 
świadczyć o słuszności i skuteczności 
koncepcji społecznej Jana Kleniewskiego 
realizowanej w Zagłobie.  

 

 
Jeden z dwóch bliźniaczych, zabytkowych bu-

dynków pracowników zakładu z 1896 r. nagro-
dzonych srebrnym medalem na wystawie świa-
towej w Paryżu w 1900 r. Fotografia z 2009 r. 

 
Jak ważnym doświadczeniem – i 

to w skali międzynarodowej – był projekt 
socjalny nowo wybudowanej fabryki 
świadczyć może nagroda jaką Jan Kle-
niewski uzyskał za projekt osiedla robotni-
czego przy zbudowanej cukrowni w Za-
głobie na słynnej wystawie  światowej w 
Paryżu w 1900 r. Przyznano mu wówczas 
srebrny medal. Hasłem przewodnim pary-
skiej wystawy było „Bilans stulecia”. Kle-
niewski w grupie XVI, klasie 106 (miesz-
kania robotnicze), sekcji R (Rosji) przed-
stawił „fotografie i plany mieszkań robot-
niczych” oraz stajnie w cukrowni Zagłoba.  

Działalność zagłobska Kleniew-
skiego miała także swój wymiar narodowy 
– polski. W tym samym czasie zaangażo-
wał się w popieranie idei narodowych 
Romana Dmowskiego, w której aspekt 
gospodarczy, nie mówiąc o społecznym, 
odgrywał niepoślednią rolę. W pałacu w 
Kluczkowicach gościem był nie tylko 
twórca endecji, ale także politycy związani 
z tą formacją. I znowu nie był to przedsta-
wiciel warstw wyższych, a rolnik z gminy 
Garbów, Józef Nakonieczny, poseł do 
Dumy z listy narodowców. Uświadamianie 
warstw niższych widział Kleniewski po-
przez stwarzanie odpowiednich warunków 

pracy i mieszkania, poprzez praktyczne 
rozwiązywanie aktualnych problemów, a 
nie poprzez utopijne i radykalne programy 
polityczne. 

Projekt Zagłoby dobrze wpisał się 
w działalność międzynarodową Jana Kle-
niewskiego. Już w 1893 roku wziął on 
udział w innej wystawie światowej, w 
Chicago, zorganizowanej w 400-lecie 
odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Ko-
lumba, oczywiście w „oddziale rosyjskim” 
pokazu. Kleniewski uzyskał wówczas na 
wystawie nagrodę za chmiel siarkowany i 
prasowany. Wysyłce eksponatów rolni-
czych do Chicago patronowało Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa z Warszawy (tam 
właśnie odbywały się zebrania Stowarzy-
szenia Ziemianek założonego przez Marię 
Kleniewską), a patronat nad ich zgroma-
dzeniem objęło Towarzystwo Popierania 
Rosyjskiego Przemysłu i Handlu mające 
swój oddział w Warszawie. Kontakty ze 
Stanami Zjednoczonymi miały zresztą 
potem swoje dalsze konsekwencje, m.in. 
zaowocowały edukacją syna Witolda w 
USA i przeniesieniem przez niego idei 
organizacji i racjonalizacji pracy F. W. 
Taylora na Powiśle. 

 

 
 

 
Srebrny medal przyznawany na wystawie świa-
towej 1900 r. projektu Jules Clémenta Chapla-

ina – rewers. Na dole było wyryte nazwisko 
nagrodzonego wystawcy 
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Pawilon rosyjski na wystawie światowej 1900 r. 

 
Zakład w Zagłobie miał od same-

go początku budować lokalną więź i krył 
w sobie głębsze ideowe przesłanie. Uru-
chamianą cukrownię poświęcił ksiądz 
Józef Tuszewski (1838-1911), proboszcz 
parafii Wrzelowiec, wcześniej przez 20 lat 
więzień Syberii. Jednym z pracowników 
Zagłoby był Teofil Wyganowski (ur. 
1866), ożeniony z Marianną Hertz, córką 
Wiktora, budowniczego dóbr Kleniew-
skich. Na cmentarzu w Wilkowie odnajdu-
jemy nagrobek Stanisława Niewęgłow-
skiego (1853-1904), pierwszego dyrektora 
cukrowni. Obok spoczywa zmarła w 1902 
r. Aleksandra z Raczyńskich Libiszowska 
„żona akcyznego kontrolera cukrowni 
Zagłoba”. Tych parę nazwisk pokazuje, jak 
bardzo były silne związki z Powiślem, 
nowopowstałym osiedlem i zakładem. 
Ciekawe byłoby też, rozpatrzenie decyzji o 
budowie kościoła w Zagłobie (konkurs 
ogłoszono 6 lutego 1906 r.) jako reakcji 
Kleniewskich na wspomniany wyżej je-
sienny strajk 1905 r. 

 

 Druk firmowy cukrowni w Zagłobie sprzed 
I wojny światowej 

 

 
Dawny dwór, siedziba zarządcy majątku za-

głobskiego. Fotografia z 2009 r. 
 

W 1915 r. Rosjanie ograbili cu-
krownię w Zagłobie, a także drugą, rów-
nież rodziny Kleniewskich – cukrownię w 
Opolu i wywieźli na wschód wszystkie 
urządzenia. Cukrownię „Opole” urucho-
miono w 1921 r. Nie opłacało się odbudo-
wywać cukrowni w Zagłobie, trzeba było 
zmienić profil produkcji. Postanowiono 
utworzyć zakład przetwórstwa owoców. 
Ogromną rolę odegrał tu Witold Kleniew-
ski z Szczekarkowa i jego amerykańskie 
doświadczenia. W Zagłobie znaleźli się 
znakomici specjaliści. R. Lübeck, St. 
Szadkowski – reprezentowali „Fabrykę 
przetworów owocowych Zagłoba” na kon-
ferencji w sprawie przetwórstwa owoco-
wego w Ministerstwie Rolnictwa w War-
szawie w kwietniu 1928 r. Kazimierz Ka-
siński (1893-1983), specjalista od chemii 
spożywczej, pracował w Zagłobie w latach 
1928-1930. W 1936 r. zdolność produk-
cyjna fabryki konserw „Zagłoba” wynosiła 
84 tysiące puszek na dobę przy 10-
godzinnej pracy. „Zagłoba” posiadała 3 
ręczne zamykarki i 2 mechaniczne. Zdol-
ność produkcji jednej zamykarki ręcznej 
wynosiła 20, a mechanicznej 40 puszek na 
minutę. „Zagłoba” produkowała konserwy 
jarzynowe i rybne. Zakład był jednym z 
czołowych polskich fabryk przetwórstwa 
owocowo-warzywnego. Produkty ekspor-
towano nawet za ocean. 

W czasie okupacji fabrykę zajęli 
Niemcy. Po wojnie została znacjonalizo-
wana. Mimo głoszonych wówczas propa-
gandowych haseł wydaje się, że zabrakło 
w jej murach tego co dawała koncepcja 
Kleniewskich – ducha myślenia społecz-
nego, obejmującego nie tylko sferę pro-
dukcji i zysku, ale także potrzeb czysto 
ludzkich, społecznych i kulturowych. Ży-
cie parafialne i życie szkoły ulokowanej w 
dawnym dworze zaczęły więc biec osob-
nym torem. Pozostał natomiast duch my-
ślenia obywatelskiego i niezależnego – to 
właśnie w zakładzie w Zagłobie został 
zawiązany w 1980 r. pierwszy na Powiślu 

komitet Niezależnego i Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”. 

 

 
Władysław Charchuła z traktorem zakła-

dów przetwórstwa owoców Kleniewskich w 
Zagłobie . Fot. z ok. 1933 roku 

 
Za cztery lata Zagłoba będzie mo-

gła świętować swoje 120-lecie. Nie po-
winno przy tym zabraknąć monografii 
zakładu, bo wspaniała i pod wieloma 
względami unikalna tradycja jaka jest z 
nim i z osiedlem związana, naprawdę na to 
zasługuje. 

O zakładzie w Zagłobie zobacz 
także teksty w „Powiślu Lubelskim”, 
m.in.: nr 5(9) z października 2004, nr 1(20) 
z stycznia-lutego 2007 i 2(21) z kwietnia 
2007 r.  

LITERATURA: Roger-Henri Gu-
errand, Obszary prywatne [w:] Historia 
życia prywatnego, tom 4, Od rewolucji 
francuskiej do I wojny światowej, pod 
redakcją Michelle Perrot, Ossolineum 
1999; Maria Kleniewska, Wspomnienia, 
Wilków 2002; Drexlerowa Anna M., Ol-
szewski Andrzej K., Polska i Polacy na 
powszechnych wystawach światowych 
1851-2000, Warszawa 2005; Artur Czu-
chryta, Cukrownia „Opole Lubelskie” 
spółka akcyjna w Opolu Lubelskim 1918-
1939, s. 123-137 [w:] Dzieje i kultura 
Opola Lubelskiego i okolic, Lublin-Opole 
2006; S. Sediwi, Systemy zaopatrywania 
wojska w mięso podczas wojny, Warszawa 
1937 

Wojciech Włodarczyk 
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Grodzisko Żmijowiska – pod unijną flagą... 
  

12 i 13 września 2009 r. na zre-
konstruowanym fragmencie wału grodzi-
ska w Żmijowiskach zawisła błękitną flaga 
z żółtymi gwiazdkami i symbolem histo-
rycznego dziedzictwa. Wcześniej – od 11 
do 23 sierpnia 2009 r. – wisiał w tym miej-
scu baner z logo organizowanych przez 
Muzeum Nadwiślańskie od pięciu lat 
Warsztatów Archeologii Doświadczalnej. 
Tym sposobem obchodzone na grodzisku 
Żmijowiska wrześniowe Europejskie Dni 
Dziedzictwa, którym w tym roku przy-
świecało hasło: „Zabytkom na odsiecz! 
Szlakiem grodów, zamków i twierdz” stały 
się bardzo dobrą okazją do zaprezentowa-
nia szerokiej publiczności efektów arche-
ologicznych eksperymentów realizowa-
nych na terenie grodziska dwa tygodnie 
wcześniej. 

W roku 2009, w związku z rozpo-
częciem budowy w sąsiedztwie grodziska 
nad Jankówką archeologicznego skansenu, 
działania warsztatowe skupiły się na reali-
zacji projektów, które pozostawiłyby po 
sobie trwały ślad w postaci wyposażenia 
technicznego odtwarzanego fragmentu 
słowiańskiej osady. Głównym elementem 
powstających rekonstrukcji jest obecnie 
domostwo typu półziemiankowego. Bu-
dowla ta łączy w sobie elementy dwóch 
odkryć wczesnośredniowiecznych obiek-
tów. Pierwszym z nich są pozostałości 
dwóch półziemianek, na które S. Hoczyk-
Siwkowa natrafiła podczas badań wykopa-
liskowych na osadzie przygrodowej w 
Żmijowiskach w roku 1965. Mimo, że 
bardzo słabo zachowane w piaszczystym 
podłożu, odkrycia te dostarczyły informa-
cji o gabarytach ówczesnych domostw, 
dzięki czemu wymiary zewnętrzne naszej 
rekonstrukcji ustalono na 5,2 x 4,2 m, co 
na wczesnośredniowieczne realia jest me-
trażem dość okazałym. Z braku informacji 
o szczegółach konstrukcji półziemianek ze 
Żmijowisk należało sięgnąć do najlepiej 
chyba zachowanego i rozpoznanego na 
terenach Polski obiektu tego typu, jakim 
jest opublikowana przez P. Poleską i J. 
Bobera półziemianka ze stanowiska Wy-
ciąże w Krakowie-Nowej Hucie. Opierając 
się na zamieszczonych w publikacji rekon-
strukcjach tego obiektu, wzniesiono w 
Żmijowiskach budowlę z dębowych desek, 
łączonych w narożnikach techniką zrębo-
wą, a pośrodku ścian techniką sumikowo-
łątkową. Podczas Warsztatów Archeologii 
Doświadczalnej w budowli tej powstał 
piec kuchenny, wzniesiony z granitowych 
otoczaków spojonych gliną, usytuowany – 

podobnie jak w obiekcie z Wyciąża i cha-
cie 2 ze Żmijowisk – na północno wschod-
nim narożniku domostwa. Podkowiasty 
kształt pieca i otwarta od góry kopuła jest 
odzwierciedleniem podobnego pieca, od-
krytego w 1987 r. przez P. Lisa i W. Zie-
lińskiego na grodzisku w Garbowie oraz na 
licznych analogiach z terenu Polski, Biało-
rusi i Ukrainy. 

Drugim urządzeniem technicz-
nym, na którym skupiły się warsztatowe 
działania, była budowa pieca garncarskie-
go, którego proporcje i konstrukcję oparto 
na badanym przez M. Piotrowskiego w 
roku 2004 obiekcie z Perespy k. Lubaczo-
wa. W toku żmudnej pracy w Żmijowi-
skach powstał piec typu dwukomorowego, 
z poziomym rusztem, o pionowym ciągu 
powietrza, którego gliniana konstrukcja 
oparta była, zgodnie z ideą rekonstrukcji 
tego typu obiektów opublikowaną przez 
W. I. Matwiejewą, na szkielecie z drew-
nianych prętów i palików. 

 

 
Grodzisko Żmijowiska, od lewej: dyrektor 

Muzeum Nadwiślańskiego Jacek Serafinowicz, 
Paweł Lis, starosta powiatu opolskiego Zenon 
Rodzik, wójt gminy Wilków Grzegorz Teresiń-

ski, fot. Wojciech Santarek 
 

Kolejnym trwałym elementem 
wzniesionym podczas Warsztatów była 
rekonstrukcja studni, której zrębowa cem-
browina z dębowych desek odtworzona 
została na podstawie znaleziska z 1964 
tego typu obiektu z pobliskiego grodziska 
w Chodliku. Dodatkowym elementem 
studni stał się okazały żuraw – urządzenia 
tego typu do dziś można obejrzeć w wiej-
skich gospodarstwach w Żmijowiskach.  

Obok działań mających na celu 
wzbogacenie wyposażenia archeologicz-
nego skansenu realizowano również inne 
działania. Pracownia garncarska odtwarza-
ła repliki wczesnośredniowiecznych na-
czyń, których część przeznaczono do póź-
niejszego wypału w piecu garncarskim, a 
pozostałe zostały wypalone podczas 
Warsztatów w jamach ziemnych dwoma 

sposobami: w atmosferze utleniającej oraz 
w atmosferze redukcyjnej. Na pełnych 
obrotach pracowała również słowiańska 
kuchnia. Na kamiennych żarnach mielono 
mąkę, która później używana była do go-
towani potraw zbożowych: bryi i kluski, 
kiszony był barszcz i rdest na kwaśne 
polewki, słodowano ziarna jęczmienia do 
produkcji piwa, z ziaren owsa przyrządza-
no słowiańskie tłókno, pod glinianym 
kloszem, w ognisku, pieczony był chleb na 
zakwasie z żytniej mąki. Po raz kolejny 
podjęto próbę wytopu żelaza w piecu dy-
marskim, doskonalono niezwykle spekta-
kularny proces rozniecania ognia za pomo-
cą ogniowego świdra.  

Oprócz pracowników Muzeum 
Nadwiślańskiego za realizację zajęć odpo-
wiadał stały zespół specjalistów. Pracow-
nią garncarską i budową pieca garncar-
skiego oraz wypałami w jamach kierowali: 
Marta Wasilczyk (Pracownia Ceramiki 
Artystycznej z Lublina) i Krzysztof Wasil-
czyk (Muzeum Wsi Lubelskiej) przy 
współudziale Marcina Piotrowskiego (In-
stytut Archeologii UMCS z Lublina); pro-
gramem kulinarnym zarządzały: Hanna Lis 
(współpracownik Muzeum Nadwiślańskie-
go) i Agnieszka Białek (Katedra Bromato-
logii Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego); metalurgią żelaza zajmował się 
Piotr Konieczny (Pracownia Kowalstwa 
Artystycznego z Puław) a specjalistką od 
rozniecania ognia była Katarzyna Ramo-
towska (Biebrza Eco-Travel z Goniądza); 
budowę studni wziął na siebie Aleksander 
Tomalak (budowniczy –cieśla z Żmijo-
wisk). W Warsztatach czynnie uczestni-
czyło 29 osób, w tym studenci Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego, UMCS 
w Lublinie, AWF w Białej Podlaskiej, a 
obserwatorami naszych działań byli goście 
grodziska w Żmijowiskach, głównie tury-
ści i okoliczna młodzież, w liczbie ponad 
180 osób, w tym kilkudziesięcioosobowa 
grupa niepełnosprawnych uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Poniato-
wej. 

Budowę pierwszych obiektów 
przyszłego skansenu: półziemianki i mo-
stu, wzorowanego na słowiańskich budow-
lach z terenu Meklemburgii – spektakular-
nych budowli tworzących w chwili obec-
nej o specyficznym klimacie tego miejsca 
– zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach programu „Mecenat Państwa” oraz 
finansowemu wsparciu Zakładów Azoto-
wych „Puławy” S.A., głównego sponsora 
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odbudowy i zagospodarowania grodziska 
Żmijowiska. 

Uroczystym podsumowaniem i 
zamknięciem tegorocznych Warsztatów 
Archeologii Doświadczalnej były wspo-
mniane na wstępie Europejskie Dni Dzie-
dzictwa. Oficjalna inauguracja obchodów 
tego święta na Lubelszczyźnie miała miej-
sce w Kazimierzu Dolnym i właśnie w 
Żmijowiskach. Przybyłych gości, a wśród 
nich przedstawicieli Starostwa Powiato-
wego w Opolu Lubelskim: Annę Nowa-
czek i Andrzeja Rozwoda, wiceprezydenta 
Puław Ewę Wójcik, radnych Gminy Wil-
ków z przewodniczącym Rady Gminy 
Janem Gilem oraz członków zarządu Fun-
dacji „Na Dobre”: Rafała Szambelana i 
Michała Bargielskiego, powitali: Jacek 
Serafinowicz – dyrektor Muzeum Nadwi-
ślańskiego, Grzegorz Teresiński – wójt 
Gminy Wilków i Zenon Rodzik – starosta 
Powiatu Opolskiego. Oficjalnej inauguracji 
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 
2009 dokonała Anna Sikora-Terlecka – 
przedstawiciel Regionalnego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Lubli-
nie, wojewódzkiego koordynatora obcho-
dów. 

W ich trakcie na grodzisku Żmi-
jowiska Paweł Lis z Muzeum Nadwiślań-

skiego zapoznał wszystkich z dziejami 
tego stanowiska archeologicznego: historią 
badań, ustaleniami odnośnie chronologii, 
funkcji i sposobu funkcjonowania a także z 
planami jego zagospodarowania na cele 
muzealne. Następnie przeprowadzony 
został wypał naczyń ceramicznych w piecu 
garncarskim, który obserwowali m.in. 
pracownicy muzeum w Lubaczowie, która 
to placówka jest zainteresowana wybudo-
waniem podobnej rekonstrukcji. W pół-
ziemiance, w piecu kuchennym gotowana 
była w glinianym garnku soczewica, pie-
czony chleb, a nad piecem wędził się ser. 
Uzupełnieniem pokazów kulinarnych był 
pokaz wędzenia ryb w jamie ziemnej, 
wzorowany na eksperymencie, jaki w 1951 
roku w Biskupinie przeprowadził prof. 
Zbigniew Rajewski.  

Pracownia kowalska prezentowała 
sposób wykonania typowych wczesnośre-
dniowiecznych krzesiw oraz metalowych 
ozdób. W pokazach uczestniczyły: grupa 
miłośników kultury słowiańskiej z Puław, 
którzy byli pierwszymi mieszkańcami 
naszej półziemianki, oraz grupa rekon-
strukcyjna Kompania Św. Dorotki, skupia-
jąca fascynatów średniowiecza m.in. z 
Warszawy i Krakowa, która rozbiła opodal 
swoje okazałe namioty. 

 
W zrekonstruowanej półziemiance 

 
Dla Muzeum Nadwiślańskiego, 

które po kilku latach starań właśnie w tym 
roku powołało do życiu swój terenowy 
oddział pod nazwą „Grodzisko Żmijowi-
ska”, Europejskie Dni Dziedzictwa stały 
się dobrą okazją do podziękowania swoim 
partnerom, którzy od wielu lat wspierają 
działania badawcze i muzealne na terenie 
Żmijowisk: Powiatowi Opolskiemu, Gmi-
nie Wilków i Fundacji „Na Dobre”, oraz 
zaprezentowania pierwszych efektów tych 
działań liczniej rzeszy osób, które zdecy-
dowały się odwiedzić w te dwa wrześnio-
we dni grodzisko nad Jankówką. 
 

Paweł Lis 

 
 

Remiza Sztuki 
 

 
 
Niezwykłą inicjatywę ożywienia życia 

kulturalnego w naszej gminie podjęła Ilona 
Irmina Iwańska. Wiosna tego roku zorga-
nizowała bezprecedensowy pokaz swoich 
dzieł pt. „Prapamieć na polu chmielowym 
w okolicach Rogowa”. Była to cześć wy-
darzeń związanych z pracą nad filmem o 
artystce kręconym we współpracy ze stu-
dentami Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dopi-
sała pogoda, liczni goście - było to nie-
zwykle przeżycie dla publiczności. Znana 

nie tylko w Polsce i Europie malarka z 
Otwocka pomieszkuje od kilku lat w Ro-
gowie. W tym roku obchodzi dwudziesto-
lecie pracy twórczej. Dlatego dobrze sie 
stało - z uwagi na jej dotychczasowy doro-
bek i dalsze plany artystyczne, iż w lipcu 
otrzymała w dzierżawę stary budynek 
straży pożarnej w Rogowie - z przeznacze-
niem na pracownię i galerię autorską. 
Wspólnie z mężem i rodziną dokonali 
podczas wakacji pierwszych prac remon-

towych - znacznie naruszonego zębem 
czasu i nie tylko czasu, budynku. Pozwoli-
ło to już w sierpniu na zaproszenie - w 
ramach II Międzynarodowego Festiwalu 
Kazimierskie Inspiracje - Gendosa - zna-
nego w świecie śpiewaka, muzyka aby 
poprowadził kurs archaicznego śpiewu 
gardłowego. Uczestnicy z całej Polski i z 
Wiednia oraz sam mistrz zostali oczaro-
wani gościnnością Ilony Iwańskiej i magia 
miejsca, jakie powoli tworzy w Rogowie 
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artystka. We wrześniu natomiast w Remi-
zie Sztuki odbyła sie pierwsza impreza 
dedykowana mieszkańcom Rogowa i gmi-
ny Wilków. Wystawa „Artyści Gminy 
Wilków” - była bez wątpienia dużym wy-
darzeniem artystycznym dla naszej spo-
łeczności. Ilonie Iwańskiej udało sie do-
trzeć do kilku artystów mieszkających i 
tworzących w naszej gminie oraz przed-
stawić ich dorobek w formie profesjonal-
nej wystawy w swojej przyszłej galerii. W 
wystawie udział wzięli: Iwona Bandzare-
wicz z Kolonii Szczekarków — studentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Emilia Dacka z Polanówki — uczennica l 

klasy L. O. w Lublinie, Halina Dworak z 
Kępy Choteckiej, Lesław Frączek z Do-
brego, Ilona Iwańska z Rogowa — artysta 
plastyk, Mirek Iwański z Rogowa — arty-
sta plastyk, Tymon Iwański z Rogowa — 
student Łódzkiej Szkoły Filmowej i Maria 
Kaniecka z Rogowa. Autorka zrealizowa-
nego projektu obiecuje, iż wystawa będzie 
miała charakter  cykliczny w formie do-
rocznej prezentacji twórczych dokonań 
naszych plastyków. Już dzisiaj wiadomo, 
iż w przyszłym roku we wrześniu grono 
wystawiających będzie znacznie liczniej-
sze. Atmosfera, pomoc, zaangażowanie 
mieszkańców - szczególnie Rogowa ta 

wystawa świadczy dobitnie o potrzebie 
kontynuowania takich działań integracyj-
nych. Rozmawiając z Iloną Irminą Iwańską 
nabraliśmy przekonania, iż jest to artystka, 
która wspólnie z mężem - także artystą 
plastykiem mają wiele cennych pomysłów, 
które planują realizować w Remizie Sztu-
ki. Jeśli natomiast pomożemy im a przy-
najmniej nie będziemy przeszkadzać w 
realizacji zamierzeń - już wkrótce będzie-
my się szczycić tym nowym miejscem 
działań artystycznych, jakim stanie sie 
niewątpliwie Remiza Sztuki w Rogowie. 

 
Bogdan Bandzarewicz 

 
 
 

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach 
  

W dniu 14 października 2009 roku odbyła się w Łaziskach uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru gimnazjum 
w Łaziskach. Na uroczystość dyrektor gimnazjum pan Zbigniew Jackowski i wójt Gminy Łaziska pan Roman Radzikowski zaprosili 
także przedstawiciela Regionalnego Towarzystwa Powiślan. 
 Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10,00 w sali gimnastycznej mszą św. i poświęceniem sztandaru szkoły. W południe 
odbyło się uroczyste nadanie gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego. Potem odbyła się część artystyczna 
 W gimnazjum w Łaziskach uczy się obecnie w 9 oddziałach 235 uczniów. O bogatych tradycjach szkolnictwa w tej gminie 
pisaliśmy na łamach „Powiśla Lubelskiego” wielokrotnie, m.in. w numerach 4(8) z czerwca-lipca 2004 r., 3(22) z lipca 2007 r. i 1(32) 
z stycznia 2009 r.  
 

 
Budynek gimnazjum 

 
Sztandar szkoły 

Wojciech Włodarczyk 
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