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 Trudno oswoić się z nową sytuacją jaką na Powiślu stworzyła powódź. Woda zniszczyła gospodarstwa, naru-

szyła rytm pracy. Przygotowywane przez nas wcześniej artykuły ukażą się później, albo nie opublikujemy ich w ogó-

le, bo zostały zniszczone dokumenty, na których mogliśmy się oprzeć. To inny wymiar strat spowodowanych powo-

dzią. Znaczącym zbiegiem okoliczności może wydawać się ukazanie książki Janusza Węgiełka Wiślany szlak. Z dru-

karni została przywieziona dosłownie na tydzień przed wylewem rzeki. Jej „rzeczny” wątek, symbolika Wisły i zwią-

zanych z nią sensów i zawodów oraz moc „niewiadomego” zawartego w baśniowej postaci Retmana, nadały książce 

– i rzece – dodatkowe znaczenie. 

 Jednym z tekstów, który miał się ukazać w niniejszym numerze „Powiśla Lubelskiego”, miał być tekst o po-

wiślańskiej orkiestrze sprzed pół wieku. Być może uda się nam go jeszcze wydrukować. Na Powiśle składają się bo-

wiem nie tylko obrazy, ale także trudniejsze do uchwycenia i zapamiętanie dźwięki i zapachy. Na przykład majowe i 

czerwcowe śpiewy przy kapliczkach. Albo martwa cisza powodzi czy gęsty szum wdzierającej się przez przerwany 

wał wody. O znaczeniu, często nieuświadamianym, zapachów przypomina nam nie tylko fetor wysychających popo-

wodziowych zastoisk, ale także te szczególne wonie, możliwe do doznania tylko tu, na Powiślu. Na przykład wrze-

śniowy zapach suszonego chmielu, niespotykany w innych częściach Polski. W tym roku nie dane nam będzie go za-

znać.  

 To buduje naszą wrażliwość, to buduje naszą pamięć. Przypomina mechanizm smaku słynnej magdalenki 

Marcela Prousta. Przywraca znaczenia obojętnie mijanych bo rozpadających się już chałup budowanych niegdyś w 

obronie przed powodzią na sztucznych wzniesieniach. Każe spojrzeć inaczej na działalność księży w czasach car-

skich represji czy na przedsiębiorczość ziemian, np. Mieczysława Łabęckiego. A nas dopinguje do publikowania 

starych fotografii, widoków, których nigdy już nie będziemy mogli – poza zdjęciami – zobaczyć, fotografii pozbawio-

nych jednak właśnie zapachów i dźwięków.   

Wojciech Włodarczyk 
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Wybory Prezydenta RP na Powiślu 
 

Były to szczególne wybory. Przy-

spieszone z powodu katastrofy pod Smo-

leńskiem w której zginął urzędujący pre-

zydent Lech Kaczyński i ostatni prezydent 

na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski. 

Były to jednocześnie wybory, które odby-

wały się na Powiślu w szczególnych wa-

runkach, po dramatycznej powodzi 21 

maja i 5 czerwca br. Z tego powodu za-

miast lokalu wyborczego w Zastowie Po-

lanowskim, przygotowano zastępczy w 

Podgórzu. Powódź wpłynęła też na niższą 

frekwencję w I turze wyborów, zaskocze-

niem jest o wiele wyższa frekwencja w II 

turze. 
 

I tura wyborów prezydenckich 

20 czerwca 2010 r. 
Frekwencja w skali Polski wynio-

sła (procent głosów ważnych) – 54,94%; 

frekwencja w województwie lubelskim – 

52,20%; frekwencja w powiecie opolskim 

– 46,56% (czwarty od końca wynik w 

województwie lubelskim). 
 

GMINA WILKÓW 

 Liczba mieszkańców gminy – 

4891. Liczba uprawnionych do głosowania 

– 3890. Frekwencja w gminie Wilków 

wyniosła – 40,28% (najniższa w powie-

cie). W ośmiu punktach wyborczych fre-

kwencja wynosiła: 

Wilków – 35,66 % (1416 uprawnionych do 

głosowania, oddano 495 ważnych głosów);  

Dobre – 46,60% (294 uprawnionych, 137 

ważnych);  

Rogów – 51,61% (529 uprawnionych, 269 

ważnych);  

Zagłoba – 36,04 (713 uprawnionych, 257 

ważnych);  

Kępa Chotecka – 40, 57% (212 uprawnio-

nych, 84 ważnych);  

Podgórz – 27,61% (268 uprawnionych, 67 

ważnych) – najniższa frekwencja w gminie 

i w powiecie;  

Kosiorów – 42,42% (231 uprawnionych, 

98 ważnych);  

Wólka Polanowska – 60,35% (227 upraw-

nionych, 137 ważnych) – najwyższa fre-

kwencja w gminie. 

 Kandydaci na prezydenta uzyskali 

następujące poparcie: 

Jarosław Kaczyński – 1042 głosy 

(67,66%); w Wilkowie – 386 głosów, w 

Dobrem – 84 głosy, w Rogowie – 179 

głosów, w Zagłobie – 155 głosów, w Kę-

pie Choteckiej – 43 głosy, w Podgórzu – 

38 głosów, w Kosiorowie – 64 głosy, w 

Wólce Polanowskiej – 93 głosy. 

Grzegorz Napieralski – 231 

(15,00%); w Wilkowie – 51 głosów, w 

Dobrem – 25 głosów, w Rogowie – 42 

głosy, w Zagłobie 50 głosów, w Kępie 

Choteckiej – 12 głosów, w Podgórzu – 10 

głosów, w Kosiorowie – 19 głosów, w 

Wólce Polanowskiej – 22 głosy. 

Bronisław Komorowski – 117 

(7,60%); w Wilkowie – 17 głosów, w 

Dobrem – 11 głosów, w Rogowie – 19 

głosów, w Zagłobie 29 głosów, w Kępie 

Choteckiej – 19 głosów, w Podgórzu – 7 

głosów, w Kosiorowie – 9 głosów, w Wól-

ce Polanowskiej – 6 głosów. 

Andrzej Lepper – 63 (4,09%); w 

Wilkowie – 14 głosów, w Dobrem – 4 

głosy, w Rogowie – 14 głosów, w Zagło-

bie – 7 głosów, w Kępie Choteckiej – 6 

głosów, w Podgórzu – 9 głosów, w Kosio-

rowie – 5 głosów, w Wólce Polanowskiej – 

4 głosy. 

Waldemar Pawlak – 53 (3,44%); 

w Wilkowie – 15 głosów, w Dobrem – 8 

głosów, w Rogowie – 8 głosów, w Zagło-

bie – 2 głosy, w Kępie Choteckiej – 2 

głosy, w Podgórzu – 2 głosy, w Kosioro-

wie – 1 głos, w Wólce Polanowskiej – 9 

głosów. 

Janusz Korwin-Mikke – 19 

(1,23%); w Wilkowie – 8 głosów, w Do-

brem – 5 głosów, w Rogowie – 1 głos, w 

Zagłobie – 1 głos, w Kępie Choteckiej – 1 

głos, w Podgórzu – 1 głos, w Kosiorowie – 

0 głosów, w Wólce Polanowskiej – 2 gło-

sy. 

Marek Jurek – 10 (0,65%); w 

Wilkowie – 3 głosy, w Dobrem – 0 gło-

sów, w Rogowie – 5 głosów, w Zagłobie 1 

głos, w Kępie Choteckiej – 0 głosów, w 

Podgórzu – 0 głosów, w Kosiorowie – 0 

głosów, w Wólce Polanowskiej – 1 głos. 

Andrzej Olechowski – 5 (0,32%); 

w Wilkowie – 1 głos, w Dobrem – 0 gło-

sów, w Rogowie – 1 głos, w Zagłobie – 2 

głosy, w Kępie Choteckiej – 1 głos, w 

pozostałych – 0 głosów. 

Kornel Morawiecki i Bogusław 

Ziętek – 0 głosów. 
 

GMINA ŁAZISKA 

Liczba mieszkańców gminy – 

5329. Liczba uprawnionych do głoso-

wania – 4256. Frekwencja w gminie Łazi-

ska wyniosła 43,99%. W sześciu punktach 

wyborczych frekwencja wynosiła: 

Braciejowice – 48,68% (645 uprawnio-

nych do głosowania, oddano 311 ważnych 

głosów); 

Łaziska – 45,02% (1346 uprawnionych, 

603 ważnych); 

Kamień – 36,01% (672 uprawnionych, 241 

ważnych) – najniższa frekwencja w gmi-

nie; 

Niedźwiada Duża – 43,91% (681 upraw-

nionych, 299 ważnych); 

Zakrzów – 49,38% (565 uprawnionych, 

279 ważnych) – najwyższa frekwencja w 

gminie; 

Kępa Gostecka – 38,04% (347 uprawnio-

nych, 132 ważnych). 

 Kandydaci na prezydenta uzyskali 

następujące poparcie: 

Jarosław Kaczyński – 1084 głosy 

(58,22%); w Braciejowicach – 187 głosów, 

w Łaziskach – 314 głosy, w Kamieniu – 

126 głosy, w Niedźwiadzie – 239 głosów, 

w Zakrzowie – 169 głosów, w Kępie Go-

steckiej – 49 głosów. 

 Grzegorz Napieralski – 338 gło-

sów (18,15%); w Braciejowicach – 63 

głosy, w Łaziskach – 122 głosy, w Kamie-

niu 49 głosów, w Niedźwiadzie – 30 gło-

sów, w Zakrzowie – 41 głosów, w Kępie 

Gosteckiej – 33 głosy. 

 Bronisław Komorowski – 170 

głosów (9,13%); w Braciejowicach – 12 

głosów, w Łaziskach – 88 głosy, w Ka-

mieniu – 33 głosy, w Niedźwiadzie – 3 

głosy, w Zakrzowie – 12 głosów, w Kępie 

Gosteckiej – 22 głosy. 

 Waldemar Pawlak – 140 głosów 

(7,52%); w Braciejowicach – 32 głosy, w 

Łaziskach – 26 głosów, w Kamieniu – 18 

głosów, w Niedźwiadzie – 10 głosów, w 

Zakrzowie – 38 głosów, w Kępie Gostec-

kiej – 16 głosów. 

 Andrzej Lepper – 82 głosy 

(4,40%); w Braciejowicach – 11 głosów, w 

Łaziskach – 27 głosów, w Kamieniu – 9 

głosów, w Niedźwiadzie – 11 głosów, w 

Zakrzowie – 15 głosów, w Kępie Gostec-

kiej – 9 głosów. 

 Janusz Korwin-Mikke – 24 głosy 

(1,29%); w Braciejowicach – 5 głosów, w 

Łaziskach – 16 głosów, w Kamieniu – 0 

głosów, w Niedźwiadzie – 1 głos, w Za-

krzowie – 2 głosy, w Kępie Gosteckiej – 0 

głosów. 

 Marek Jurek – 12 głosów 

(0,64%); w Braciejowicach – 1 głos, w 

Łaziskach – 3 głosy, w Kamieniu – 3 gło-

sy, w Niedźwiadzie – 1 głos, w Zakrzowie 

– 2 głosy, w Kępie Gosteckiej – 2 głosy. 

 Andrzej Olechowski – 11 głosów 

(0,59%); w Barciejowicach – 0 głosów, w 

Łaziskach – 6 głosów, w Kamieniu – 3 

głosy, w Niedźwiadzie – 1 głos, w Za-

krzowie – 0 głosów, w Kępie Gosteckiej – 

1 głos. 
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 Bogusław Ziętek – 1 głos 

(0,05%); w Łaziskach – 1 głos, w pozosta-

łych – 0 głosów. 

 Kornel Morawiecki – 0 głosów. 
 

 Do II tury wyborów prezydenc-

kich zakwalifikowali się: Jarosław Ka-

czyński (36,46% głosów w całej Polsce i 

48,76% głosów w województwie lubel-

skim) i Bronisław Komorowski (41,54% 

głosów w całej Polsce i 27,65% w woje-

wództwie lubelskim). 
 

II tura wyborów prezydenckich 

4 lipca 2010 r. 
Frekwencja w skali Polski wynio-

sła (procent głosów ważnych) – 55,31%; 

frekwencja w województwie lubelskim –  

54,70%; frekwencja w powiecie opolskim 

–  50,99%. 
 

GMINA WILKÓW 

 Frekwencja w gminie Wilków 

wyniosła – 51,34%. W ośmiu punktach 

wyborczych frekwencja wynosiła: 

Wilków – 48,82% (1393 uprawnionych do 

głosowania, oddano 675 ważnych głosów); 

Dobre – 62,59% (294 uprawnionych, 180 

ważnych) – najwyższa frekwencja w gmi-

nie; 

Rogów – 56,76% (525 uprawnionych, 292 

ważnych); 

Zagłoba – 45,08% (712 uprawnionych, 

320 ważnych) – najniższa frekwencja w 

gminie; 

Kępa Chotecka – 51,22% (205 uprawnio-

nych, 102 ważnych); 

Podgórz – 46,64% (268 uprawnionych, 

122 ważnych); 

Kosiorów – 58,62% (232 uprawnionych, 

129 ważnych); 

Wólka Polanowska – 57,59% (224 upraw-

nionych, 129 ważnych). 

 Kandydaci na prezydenta uzyskali 

następujące poparcie: 

Jarosław Kaczyński – 1691 gło-

sów (86,76%); w Wilkowie – 623 głosy, w 

Dobrem – 154 głosy, w Rogowie – 251 

głosów, w Zagłobie – 260 głosów, w Kę-

pie Choteckiej – 79 głosów, w Podgórzu – 

101 głosów, w Kosiorowie – 109 głosów, 

w Wólce Polanowskiej – 114 głosów. 

Bronisław Komorowski – 258 

głosów (13,24%); w Wilkowie – 52 głosy, 

w Dobrem – 26 głosów, w Rogowie – 41 

głosów, w Zagłobie 60 głosów, w Kępie 

Choteckiej – 23 głosy, w Podgórzu – 21 

głosów, w Kosiorowie – 20 głosów, w 

Wólce Polanowskiej – 15 głosów. 
 

 GMINA ŁAZISKA 

Frekwencja w gminie Łaziska 

wyniosła 50,18%. W sześciu punktach 

wyborczych frekwencja wynosiła: 

Braciejowice – 54,95% (646 uprawnio-

nych do głosowania, oddano 3352 waż-

nych głosów) – najwyższa frekwencja w 

gminie; 

Łaziska – 49,48% (1338 uprawnionych, 

658 ważnych); 

Kamień – 43,99% (682 uprawnionych, 295 

ważnych); 

Niedźwiada Duża – 54,56% (680 upraw-

nionych, 367 ważnych); 

Zakrzów – 53,52% (569 uprawnionych, 

300 ważnych); 

Kępa Gostecka – 42,49% (346 uprawnio-

nych, 145 ważnych) – najniższa frekwen-

cja w gminie. 

 Kandydaci na prezydenta uzyskali 

następujące poparcie: 

Jarosław Kaczyński – 1734 głosy 

(81,91%); w Braciejowicach – 303 głosy, 

w Łaziskach – 494 głosy, w Kamieniu – 

227 głosów, w Niedźwiadzie – 341 gło-

sów, w Zakrzowie – 264 głosów, w Kępie 

Gosteckiej – 107 głosów. 

Bronisław Komorowski – 383 

głosy (18,09%); w Braciejowicach – 49 

głosów, w Łaziskach – 166 głosów, w 

Kamieniu – 68 głosów, w Niedźwiadzie – 

26 głosów, w Zakrzowie – 36 głosów, w 

Kępie Gosteckiej – 38 głosów. 
 

 Prezydentem Rzeczpospolitej 

Polskiej na lata 2010-2015 został Broni-

sław Komorowski (53,01% głosów w całej 

Polsce i 37,15% w województwie lubel-

skim). Jarosław Kaczyński otrzymał 

46,99% głosów w całej Polsce i 62,85% w 

województwie lubelskim. 

 

 

Redakcja
 

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

Powódź 
 

Klęska powodzi, jaka dotknęła 

Powiśle Lubelskie, jest nadal treścią naj-

głębszego przeżycia mieszkańców regionu 

i długo jeszcze tak pozostanie. Wśród 

wielu pytań, jakie zadajemy sobie i innym, 

pojawia się i takie, czy ze zła, jakie się 

dokonało, może wyłonić się jakieś dobro. 

Niniejszy fragment prozy sugeruje, że jest 

to możliwe. 

 Wyobraźmy sobie zatem płynącą 

Wisłą ładowną zbożem szkutę (o kon-

strukcyjnych cechach jachtu) z typową 

obsadą: szyper, flisacy, kucharz. Spójrzmy 

na wieczne Teraz naszej Rzeki. 

 

 

 Pogoda, jak była do wczoraj ja-

sna, sucha i umiarkowanie wietrzna, tak 

ostatniej nocy nad ranem zaczęła się psuć, 

aż wreszcie całkiem się popsuła. Nadcią-

gnął potężny niż, ściągając znad Panonii i 

Wołoszy na tę stronę Karpat zalegającą 

tam od tygodni grubą powałę deszczowych 

chmur. 

 Przytłaczająca duszę szarość 

zasnuła oba brzegi, poziom wód wciąż się 

podnosił, a nadto kapało z góry, i to coraz 

grubszymi kroplami. Było niedobrze, a 

mogło być jeszcze gorzej. Luki wejściowe 

i załadunkowe były co prawda zamknięte i 

dobrze uszczelnione, niemniej najlepszym 

sprawdzianem stanu technicznego łodzi są 

zawsze ekstremalne warunki pogodowe. 

Na razie tylko padało, uparcie, choć raczej 

nie za gęsto, a jaskółki brzegówki wciąż 

kreśliły nad powierzchnią wody swe śmi-

głe hieroglificzne pismo. 

 Szyper pojął, że dłużej już nie 

może zwlekać z podjęciem decyzji. Niebo 

ciemniało, wiatr zmieniał kierunek na 

północno-zachodni, dawno znikły już 

ptasie i krowie wyspy, broniły się jeszcze 

tylko niektóre kępy i ostrowy, rzeka rozla-

ła się, wart nabrał groźnej mocy. O żad-

nym przeczekaniu powodziowej fali w 

którejś z miejskich przystani nie mogło 

być mowy. Godziłoby to w ideę spławu, 

burzyło jego kalendarium. Mógł tylko, co 

zresztą od początku zamyślał, wykorzystać 

przybór wód dla swoich własnych celów. 

 Na brzegach dawało się zauważyć 

wzmożony ruch. Pastuchowie zganiali 

bydło z błoni, wożono ziemię i piasek na 

tamy i groble, ładowano na furmanki do-

bytek z myślą o najgorszym. Po kościołach 

bito w dzwony. Młynarze wstrzymywali 

żarna i zabijali młyny deskami. Kowale 

wygaszali ogień. Przeciągano czółna z łach 

i zatoczek do zagród. Co cenniejsze pro-

dukty spożywcze, jak mąka, ziemniaki i 

sól, szły na strychy i poddasza. Dzieci, 

ludzie starzy i chorzy w pierwszej kolejno-

ści opuszczali wioski. 

 Ludzka zapobiegliwa krzątanina 

nie miała jednak w sobie aż takiej ekspresji 

wyrazu, jak zachowanie się zwierząt. Przy 

wodopojach na leśnych odcinkach rzeki 

łanie zbijały się w trwożne stadka, byki zaś 

truchtem biegły ku sosnowym wydmom, 

wskazując im drogę ucieczki. Pozbawione 

ostoi ptaki błąkały się w przestworzu, a 

jeden z takich wygnańców, piękny pia-
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skowoszary kulon z jaskrawożółtą tęczów-

ką, lubiący suche piaszczyste wyspy, przy-

siadł aż nawet, jakby w ostatecznym zagu-

bieniu, na rei grota. 

 - I mamy dwóch szyprów - za-

uważył kucharz, który czasem opuszczał 

kambuz, by odetchnąć świeżym powie-

trzem. Słowa te oznaczały, że powiązał 

ubarwienie ptaka z kolorem kurtki szypra. 

Mina zaś wyrażała zadowolenie z tego 

powiązania. 

 Flisy, jako to durne młodziki, od 

razu podchwycili rzecz i odtąd w rozmo-

wach między sobą zaczęli nazywać szypra 

Kulonem. 

 I była to chyba ostatnia chwila 

swobodnego oddechu. Rzeka na tym od-

cinku kręciła, skracając perspektywę. 

Wszechobecna szarość dodatkowo ograni-

czała widoczność. Dlatego wszystko, co 

się stało, zaatakowało jakby z zasadzki. 

Nagle bowiem od rufy poczuli brutalne 

pchnięcie. Tafla wody nienaturalnie wy-

gładziła się, niczym twarz, z której znikły 

starcze zmarszczki. Gładkości tej towarzy-

szyła osobliwa krzywizna, garb jakby rybi, 

bo lśniący i śliski. Pod dumnie wzniesio-

nym dziobem Turzywichra otwarła się 

zapadnia, rufa skoczyła ku górze, niezdar-

nie machając płaskim ogonem steru. 

Grzbiet fali załamał się, woda chlusnęła 

wzdłuż pokładu. Uderzenie kipieli posia-

dało taki impet, że obsługujący fok fliso-

wie rzuceni zostali na reling. Dzierżących 

szoty grota częściowo osłoniła nadbudów-

ka i ci wyszli bez szwanku. Powoli, bardzo 

powoli Turzywicher zebrał się w sobie i, 

można by rzec, powstał z upadku. Ale 

wciąż linia grotmasztu tworzyła z rzeką kąt 

ostry, choć fala niosła łódź już na swym 

grzbiecie. Szyper odgadł powody. Bez-

zwłocznie rzucił flisa Zygmunta i flisa 

Henryka do przesypywania zboża w ła-

downi, obolałego zaś Jerzego i zranionego 

w czoło Marka zatrudnił do zrzucania 

płócien. 

 Musiał czym najprędzej odzyskać 

sterowność. Punkt ciężkości łodzi przesu-

nął się niebezpiecznie ku dziobowi. Łódź 

w takim zanurzeniu zachowywała się ni-

czym bąk, wirowała wokół własnej dziob-

nicy. Tymczasem niosło ich wprost na 

ostrów z palisadą starodrzewu, z którą 

zderzenie w tych okolicznościach niczym 

by się nie różniło od rzucenia z impetem 

na skalną ścianę. Na nich z kolei też coś 

pędziło z lewej, coś dużego i ciemnego. 

Kontrolując kątem oka odległość, bo tylko 

to w tej chwili było tak naprawdę ważne, 

szyper cały się skupił na sterze. Już nie 

rękami, a całą swoją istotą badał jego opór, 

jego powolność, jego władzę, w ogóle całe 

jego zachowanie w rozbełtanej toni. Sły-

szał tylko rzekę, lecz wsłuchiwał się w 

pudło rezonansowe ładowni. Tam w tej 

chwili działy się decydujące rzeczy. 

Gdzież był kucharz, ta święta krowa, który 

zastrzegł sobie w kontrakcie, iż jego obo-

wiązki kończą się na progu mesy. Winien 

był teraz dzierżyć szuflę i przesypywać 

zboże w ładowni! 

 Krew cieknąca z rany na czole 

flisa Marka spływała mu na sztormiak 

rozmywaną deszczem brudną strugą. 

 Flis Jerzy utykał na prawą nogę. 

Cóż po koślawcze! 

 W tej samej chwili dziób się za-

chował w miarę posłusznie. Szyper po-

nownie popróbował rudla. Rozkazodawcza 

władza płetwy przeniknęła cały rdzeń 

kadłuba. 

 Szyper sięgnął spojrzeniem poza 

lewą burtę. 

 Zobaczył niesiony wodą wiatrak. 

Na jego ganku, co się chwiał na wszystkie 

strony, stała młynarka z rozpuszczonym 

bujnym warkoczem. Jedną ręką tuliła do 

piersi niemowlę, drugą konwulsyjnie zaci-

skała na poręczy wątłego ganku. Głosem 

rozpaczy wzywała pomocy. Na sekundę 

spojrzenia kobiety i szypra skrzyżowały 

się. Szyper poczuł, że marznie mu twarz i 

całe ciało. 

 Jednym rzutem oka ocenił sytu-

ację. Gdyby miał lekką czajkę, zwinnego 

bacika, a choćby pustą półszkutkę, już w 

tej samej chwili śpieszyłby na ratunek. 

Tymczasem dowodził potężną łodzią z 

wieloma łasztami zboża w ładowni. 

Owszem, przy całych swoich rozmiarach, 

łódź ta miała w sobie zaklętą nadzwyczaj-

ną lotność. Wyzwalały ją żagle, w tej 

chwili jednak bezużyteczne. Wiał zmienny 

wiatr, z przewagą pomorskiego, a rzeka jak 

na złość płynęła tutaj dokładnie na północ. 

Turzywicher wciąż mknął na ostrów, odle-

gły już tylko o ćwierć mili, o ile w zadesz-

czonym powietrzu można ufać oczom. 

Lecz Nałęcz wiedział już, że ominie prze-

szkodę. O ile jednak w pierwotnym jego 

planie leżało pozostawienie ostrowu na 

lewym trawersie, o tyle teraz zmienił za-

miar. Zdecydował skrzyżować swój tor z 

torem porwanej przez powódź drewnianej 

budowli. 

 Spojrzał po rzece, czy czasami nie 

płynie za nim drzewo lub coś innego stwa-

rzającego zagrożenie, i całym ciałem na-

parł na rumpel. 

 - Foka staw! Przytrzymać! - za-

komenderował, chcąc ulżyć dziobowi w 

przejściu linii wiatru. 

 - Foka luz! - padła następna ko-

menda, gdy dziób Turzywichra przezwy-

ciężył gigantyczną siłę parcia wartu. 

 Wiatrak i szkuta zbliżały się teraz 

do siebie z niebywałą szybkością. O żad-

nym manewrowaniu nie mogło już być 

mowy. Kolizja wydawała się równie praw-

dopodobna, jak wyminięcie wiatraka z 

lewej lub prawej strony. 

 Kobieta zamilkła. Dostrzegła 

zmianę kursu i serce jej, widać, napełniło 

się nadzieją. 

 - Załoga do lewej burty! Bosaki 

chwyć! Czekać w gotowości przejścia na 

prawą burtę! 

 Drągi miały osłabić siłę uderzenia 

na wypadek kolizji. Wiatrak rósł w oczach. 

Wysoka buda z desek z żałosną resztką 

skrzydła i niemal pozbawiona dachu. 

 Szyper zacisnął zęby. Za chwilę 

Turzywicher przetnie tor niesionej wartem 

budowli, mając ją od zawietrznej. Chyba 

sam Bóg to sprawi, bo na pewno nie ta 

wściekła rzeka! 

 - Rzuć dziecko! - krzyknął i zaraz 

powtórzył okrzyk, zaskoczony słabością 

swego głosu. 

 Młynarka z bezbrzeżną miłością 

spojrzała na dziecinę. Ale nie było w niej 

wahania. Musiała być mocną kobietą, gdyż 

mała figurka, właściwie pakuneczek, pole-

ciała łukiem aż na środek pokładu, gdzie 

spadła wprost w nadstawione ramiona 

kucharza, który natychmiast porwał zawi-

niątko pod dach kajuty. 

 Co stało się z nieszczęsną matką, 

tego już nie widzieli. Przejęci grozą i jakby 

zawstydzeni, nie odważyli się spojrzeć za 

siebie. Usłyszeli tylko trzask i huk łama-

nych desek i pękających wiązań. 

 Szczęśliwie ominęli ostrów. 

 Mieli wart, jakiego od pokoleń nie 

doświadczył żaden z flisaków i szyprów. 

Teraz Turzywicher zachowywał się do-

kładnie tak samo jak tratwa. 

 Tymczasem kucharz nie próżno-

wał. Rozdział niemowlę z nawilgłych 

płócienek, wymasował mu plecki i stópki, 

po czym zawinął w ręcznik i kocyk jak 

mumię. Maleństwo przez cały czas ani 

pisnęło, choć miało otwarte ślepka i nie-

wątpliwie żyło. Może jaka niemowa, po-

myślał kucharz, który cokolwiek znał się 

na dzieciach. 

 I jak to kucharz, pomyślał, czym 

je tu nakarmić. Zrobił przegląd zapasów i 

wypadł mu jadłospis: groch przetarty na 

papkę, utłuczone ziemniaki z odrobiną 

tłuszczu oraz sparzona mąka rozbełtana w 

letniej wodzie. Groch wywoływał wzdęcia 

i na razie lepiej było wstrzymać się z 

podaniem tego specyjału. 

 Co jakiś czas wpadał któryś z 

flisów, przecierał dłonią zlaną deszczem 

twarz, rzucał okiem na pędraka, dziwił się, 

że to takie małe, a czując, że musi rzec 
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jakieś ważne słowo odpowiadające tej 

niezwykłej chwili, wysilał się i coś tam w 

końcu z tego wychodziło. 

 - Nie pisane mu było przejąć młyn 

po rodzicach - zauważył flis Zygmunt. - 

Tak to ludzie biednieją już w powiciu. 

 - Trzeba nadać mu nowe imię - 

powiedział flis Jerzy. - Jaś brzmiałby nie-

źle, ale wybór trudny. Cholera, jak ta gira 

mi dokucza! 

 - Czy aby pan kucharz pewien, że 

to chłopak? - powątpiewał flis Henryk. - 

Twarz całkiem dziewczyńska, zbyt urodna 

na chłopaka. 

 - I znowu załoga w komplecie - 

porachował flis Marek. - Podlec poszedł 

won, a w jego miejsce przybył niewinny 

bachorek. 

 Kucharz, jako ten najbardziej 

tchórzem podszyty, wyraził życzenie: 

 - Niewinność obroni nas przed 

zatratą. 

 Szyper nie pojawił się, bo ani na 

moment nie mógł odstąpić steru. 

 Rzeka przedstawiała sobą coraz 

straszniejszy widok. Pękła tama gór i kar-

packimi rynnami Sanu, Dunajca i Wisłoki 

runęły wody potopu. Porywały ze sobą 

wszystko na swej drodze. Tam płynął cały, 

zdawałoby się, zimowy huculski urobek i 

tylko można było podziwiać tęgość drzew 

Palenicy. Tu na wzdętym brzuchu utopio-

nej krowy mknął ku niechybnej zagładzie 

zmokły, zziębnięty i struchlały pies. Ludz-

kie trupy mieszały się ze zwierzęcym pa-

dłem. Co jeszcze żyło, bo znalazło jakąś 

arkę pod postacią pnia, drewnianych drzwi 

czy elementu mostu, rychło ginęło w od-

mętach. 

 Na domiar niebo poczęło się za-

snuwać coraz ciemniejszymi, groźniejszy-

mi chmurami. Góry Świętokrzyskie, kie-

lecczyzna i radomskie, cały ten obszar stał 

w ogniu błyskawic. Grzmoty nadciągały, 

przewalały się przez rzekę i oddalały ku 

zamojszczyźnie i Wołyniowi i nie sposób 

było wyłapać między nimi najmniejszej 

choćby przerwy. Deszcz przemienił się w 

ulewę. 

 Bezpieczne sterowanie w tych 

warunkach graniczyło z cudem. Nurt po-

tężniał i przyśpieszał z każdą minutą. Fli-

sowie dla drobnych, acz koniecznych ma-

newrów wrócili do wioseł. Porzucali je 

często dla bosaków, by odepchnąć jakąś 

niesioną wodą rzecz lub przytrzymać na 

dystans i w ten sposób zapobiec uszkodze-

niu łodzi. 

 Najgorsze były zwłoki. Od nie-

których szedł już trupi odór. 

 Nie wiadomo, z przyczyny tego 

odoru, który mieszał zmysły, czy też skraj-

nego wyczerpania i lęku, miewali różne 

przewidzenia. Dotknąwszy końcem bosaka 

wpół obnażonej dziewczyny, flis Zygmunt 

zobaczył, że ta otwiera oczy, uśmiecha się 

i plaska dłonią po udzie, jakby wabiąc go 

między swe nogi. Dla odmiany flis Marek 

biedził się koniem. Na skutek pchnięcia 

padło zmieniło pozycję i wychynął z wody 

siedzący w siodle żołnierz. Miał na sobie 

mundur z szarego sukna i pas z pistoletem. 

Na oczach Marka odpiął futerał, wyjął 

broń i przystawił sobie lufę do skroni. 

Zmokły pistolet jednak nie wypalił. 

 Zbliżała się czarna noc, a szyper 

wciąż nie wiedział, gdzie i jak zakotwiczy. 

Zbliżenie się do brzegu groziło pewną 

katastrofą. Zresztą wystawały nad wodą 

tylko wyniosłe skarpy, niskie brzegi wraz z 

przyległymi terenami zagarnęła woda. 

Wisła rozparła się w swojej dolinie po 

stoki obu wyżyn. Lecz szyper nie wiódł 

łodzi tylko pod dyktando rzeki. Powziął 

pewien zamysł. 

 Niedaleko od miejsca, gdzie się 

znajdował, wznosiła się w głównym nurcie 

wyspa. Cieszyła się wśród spławiaczy jak 

najgorszą sławą. Jej wapienny cokół był 

prawdziwym nagromadzeniem pułapek. 

Płynące, rwące, a w upalne i suche lata 

zaledwie cieknące wody wyrzeźbiły w 

miękkiej skale najdziwaczniejsze wnęki, 

groty i pieczary, w których przepadł bez 

wieści już niejeden z co bardziej śmiałych 

i żądnych przygód. Najważniejsze jednak, 

że wyspa była z powierzchni rzeki prak-

tycznie niedostępna z uwagi na skalną 

przewieszkę utworzoną na skutek owego 

odwiecznego rozpuszczania i drążenia 

przez wodę dolnych partii skalicy. W efek-

cie przyjęła kształt grzyba bądź maczugi. I 

tak też nazwali ją retmani i flisowie – 

Maczugą Litwina. Pogański władca Litwy, 

Kiejstutowicz czy Olgierdowicz, miał ją 

zgubić, gdy forsując rzekę puszczał swe 

barbarzyńskie zagony aż po Wiślicę i łupił 

Święty Krzyż. Wierzchnia jej czapa ziele-

niła się niską roślinnością. Wiadomo było, 

że zasiedlają ją ptaki, mówiono jednak 

również o wężach i innych podłych stwo-

rach rodem ze żmudzkich ostępów. 

 Szyper nie wiedział, czy rzeka 

zakryła już cokół i zrównała się z bułą, 

widział natomiast, że wróciła do swojej 

pradoliny przy równocześnie silnym war-

cie. Jej stan musiał przekraczać o wiele 

stóp najwyższe dotąd notowane poziomy i 

wciąż się podnosił. Pamiętał bardzo dobrze 

ukształtowanie skalnego zwieńczenia. Od 

północno-zachodniej strony przyjmował 

on zarys wnęki z ostrogą, która przemie-

niona z powietrznej w rzeczną zatoczkę 

mogłaby z powodzeniem służyć za bez-

pieczną przystań. Czuł, że podoła wejściu 

do tego portu. Świętą Barbarę nosił wszak 

w sercu i uratował dzisiaj dziecię. Niewia-

domą był tylko poziom wód oraz zdolność 

flisów do podjęcia tego dnia ostatniego 

decydującego wysiłku. 

 Począł rugać ich, że ruszają się 

jak te muchy w smole. Naśmiewał się z 

kuśtykania jednego, rzygania drugiego, 

żegnania się Krzyżem świętym trzeciego. 

Chciał nimi wstrząsnąć, wzbudzić w nich 

gniew, uwolnić z okowów  rozpaczy i 

strachu. 

 Tym razem jednak nie docenił 

załogantów. Bo gdy przyszło do walki o 

wejście do portu, to on popełnił błąd, nie 

oni. 

 Maczuga Litwina pojawiła się na 

kursie znienacka, jak zresztą wszystko tego 

dnia kataklizmu. Widząc na tle zbełtanej 

brunatnej toni tylko ciemnozieloną czapę, 

mało co nie pomylił jej ze zwykłą kępą. 

Lecz przecież wiślane kępy wraz z innymi 

wyspami dawno już zostały zalane. Ponad 

powierzchnię wody miała prawo wystawać 

tylko Maczuga Litwina. 

 Mknęli ku wyspie z niewyobra-

żalną wręcz chyżością. Skontrowanie przy 

takiej sile prądu wydawało się niepodo-

bieństwem. A co dopiero zwrot przez sztag 

i ustawienie się dziobem w kierunku prze-

ciwnym do dotychczasowego. Nałęcz 

liczył na obszar martwej wody za ostrogą i 

na pomoc ze strony pomorskiego wiatru, 

który na szczęście utrzymywał się, a nawet 

momentami nasilał. 

 Nakazał załodze gotowość. 

Mgnienie i już minęli prawym trawersem 

czoło wyspy, które brało na siebie cały 

wodny impet. Na komendę zajaśniały grot 

i fok, na razie z konieczności pozostawio-

ne w łopocie. Łódź płynęła po linii nurtu 

stycznej do zachodniego brzegu wyspy. 

Szło o to, by wykorzystać w możliwie 

pełnym zakresie wektory opływu, a tym 

samym ułatwić sobie zwrot na prawą burtę 

i chwycenie wiatru. Mignęła ostroga. Szy-

per rzucił komendę wybrania prawego 

szota foka i naparł na ster. Łódź posłuchała 

steru. Rozdęty fok sprawił, że Turzywi-

cher, niczym rozjuszony byk szukający 

nowej ofiary, ciężko zawrócił i ruszył do 

kolejnej szarży. Mieli teraz nad sobą żagle 

pełne wiatru, a przed sobą obszar względ-

nie martwej wody. Szyper poczuł coś w 

rodzaju ekstazy i upojenia. 

 - Roztrzaskamy się, panie szyper! 

- dobiegł go ostrzegawczy krzyk któregoś 

z flisów. 

 Nałęcz otrzeźwiał. Przetrzymał 

grota o jedną zwrotkę flisackiej ballady za 

długo, nadał łodzi zbyt dużą prędkość. 

Teraz pozbył się żagla, ale brzeg był już 

tylko o rzut kamieniem i gwałtownie się 

zbliżał. Hamowania kotwicą nie można 
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było zastosować, mając bezdenną głębię 

pod kilem. W tej sytuacji mógł tylko paść 

rozkaz kolejnego zwrotu przy wypuszcze-

niu płetwy mieczowej dla wytracenia 

prędkości przy bocznym dryfie. Manewr 

został wykonany, nie zapobiegł jednak 

uderzeniu prawą burtą o twardy skalisty 

brzeg. 

 Uderzenie było silne. Każdy za-

marł na swoim stanowisku. Z kajuty wy-

skoczył kucharz z zawiniątkiem w rękach, 

pytając zająkliwie, co się stało. Bachorek 

kwilił. Szyper pchnął do ładowni flisa 

Zygmunta. Ten powrócił po chwili z mel-

dunkiem, że nie zauważył przecieków i 

wszystko wydaje się być w najlepszym 

porządku. 

 O niczym to jeszcze nie rozstrzy-

gało, bo przeciek, bywało, pojawiał się i 

godzinę po uszkodzeniu klepek, wyrwało 

ich wszakże z chwilowego odrętwienia. 

Zaczepili bosakami o najbliższe drzewa. 

Cumy poszły na ląd, a zaraz za nimi sko-

czył flis Henryk i obwiązał liny wokół pni 

poskręcanych karłowatych sosen. 

 Wiele wskazywało na to, że flis 

Henryk był pierwszym człowiekiem, który 

dotknął stopą tej ziemi. 

 Jak okiem sięgnąć, wokół Maczu-

gi Litwina rozciągało się pandemonium. 

 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

 

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

Drugi rok działalności IV Zarządu RTP 
  

Jak co roku, w lipcowym numerze 

„Powiśla Lubelskiego”, piszemy o prze-

szłorocznej działalności Regionalnego 

Towarzystwa Powiślan. Chcemy, aby 

nasza działalność była przejrzysta i każdy 

mógł się z nią zapoznać. W minionym 

roku wręczyliśmy nagrodę RTP Krzyszto-

fowi Jastrzębskiemu (była to nagroda za 

rok 2008, niebawem opublikujemy recen-

zję z nagrodzonej książki laureata). Nagro-

dy za rok 2009 Zarząd RTP postanowił nie 

przyznawać. Ważnym wydarzeniem było 

też dla nas posadzenie Dębu Katyńskiego. 

Niestety drzewko zostało zniszczone przez 

powódź i wymaga ponownego posadzenia. 

Cieszy nas dobra współpraca i pomoc 

biblioteki gminnej i coraz wyraźniejsze 

wsparcie finansowe Urzędu Gminy w 

Wilkowie. 

Na pewno na naszą dalszą dzia-

łalność wpłynie powódź – po prostu nie 

będzie można uzyskać wsparcia finanso-

wego ze strony członków RTP poszkodo-

wanych przez Wisłę. Obecne, po powodzi, 

numery „Powiśla Lubelskiego” wydawane 

są za prywatne pieniądze władz RTP. 

Sprawy finansowe przedstawiają się więc 

w najbliższej perspektywie nie najlepiej, 

ale z drugiej strony udało się nam w mi-

nionym roku wydać aż 2 książki. Wydali-

śmy bogato ilustrowane 120 lat OSP w 

Wilkowie. Koszt publikacji to 8500 zło-

tych, na druk złożyli się: Starostwo (4 

tys.), Gmina Wilków (3,5 tys.) i OSP Wil-

ków (1 tys.). Tuż przed powodzią odebrali-

śmy z drukarni kolejną książkę, powieść 

Janusza Węgiełka Wiślany szlak. Druk 

kosztował 7 tysięcy złotych. 3,5 tys. dał 

Urząd Gminy Łaziska, 3 tys. – Urząd 

Gminy Wilków i 500 zł – RTP. Każda z 

książek miała nakład 500 egzemplarzy. 

Cieszy nas tradycyjne już wspar-

cie Gminy Łaziska i ostatnio – Gminy 

Wilków. Ale podstawowym zapleczem 

finansowym dla naszego kwartalnika są 

składki członkowskie i dodatkowe darowi-

zny członków: pana Leszka Juriewicza z 

Warszawy, pani Janiny Walencik z Ryba-

ków i tradycyjnie – prezesa RTP. 

Mamy w planach na rok 2011 

wydanie książki Włodzimierza Dzwon-

kowskiego o walkach na Powiślu podczas I 

wojny światowej. Książka została wydana 

w 1914 roku i jest bardzo trudno dostępna. 

Mam zaawansowane pracy redakcyjne, 

zbieramy ilustracje, przygotowujemy 

przypisy i indeksy, których pierwotne 

wydanie nie posiadało. Chcielibyśmy ją 

wydać w roku przyszłym podtrzymując 

przyspieszony roczny rytm wydawniczy. 

Liczymy na wsparcie miasta Opola, po-

nieważ większość tekstu poświęcona jest 

temu miastu. 

Podjęliśmy też przygotowania do 

wykucia i umieszczenia w kościele w 

Wilkowie tablicy upamiętniającej księdza 

Błażowskiego, powstańca z 1863 roku. 

Oczywiście najważniejszym bie-

żącym zadaniem RTP jest wydawanie 

„Powiśla Lubelskiego”. Dochodzą do nas 

głosy, że nakład „Powiśla Lubelskiego” 

jest niewystarczający. Wynosi on obecnie 

500 egzemplarzy. Koszt druku jednego 

numeru – 500 zł. Gdyby każdy z otrzymu-

jących za darmo „Powiśle Lubelskie” 

wpłacił 1 zł na konto RTP do Banku w 

Wilkowie, moglibyśmy nakład nieco po-

większyć. 

Ale dziś, po powodzi sytuacja jest 

bardzo skomplikowana, bo nie ma na Po-

wiślu osób, które nie potrzebowałyby 

finansowego wsparcia, a więc prosić je o 

dofinansowanie „Powiśla Lubelskiego” 

wydaje się nietaktem. Jednak zdecydowa-

liśmy się na wydanie numeru specjalnego 

poświęconego powodzi i uważamy, że 

powinniśmy naszą działalność kontynu-

ować. Co więcej, właśnie powódź dała 

nam argumenty, że po zniszczeniach ro-

dzinnych fotografii, dokumentów, to nasze 

pismo powinno przechowywać zbiorową 

pamięć regionu. Już po powodzi dotarły do 

nas apele, aby RTP kontynuowała wydaw-

niczą działalność. 

Dlatego ciągle jest aktualny nasz 

apel o dostarczanie tekstów wspomnień, 

dokumentów i zdjęć z dawnego Powiśla.  

 

Wojciech Włodarczyk 

 

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

Mieczysław Łabęcki, ostatni z Polanówki 
 

Łabęccy herbu Korab byli właści-

cielami majątku Polanówka od drugiej 

ćwierci XVIII wieku do trzeciej ćwierci 

wieku XIX. Adam Boniecki w swoim 

Herbarzu Polskim, w tomie XV, na stronie 

136, (Warszawa 1912) tak opisuje związki 

Polanowskich - poprzednich właścicieli 

Polanówki, z Łabęckimi - nowymi właści-

cielami. Stało się to poprzez małżeństwo 

Józefa Antoniego Łabęckiego z Marcy-

anną (Marjanną) Polanowską: „Józef An-

toni vel Antoni Józef, podobno syn Piotra z 

Czyżównej, który ma być identycznym z 

Piotrem Pawłem, starostą Olszańskim, 

tytułowany cześnikiem, a czasem podcza-

szym buskim, ożenił się 1-o voto z 

Marjanną Chełmską, wdową po Księskim i 

po Gołuchowskim, zmarłą bezdzietnie. 

Przez to małżeństwo wplątał się w długi 

proces z krewnymi jej Dembińskimi i 

innemi, zakończony 1742 r. Z drugiej żony 

Marjanny Polanowskiej, 2-o voto Józefo-

wej Dzierzkowej, miecznikowej bielskiej 

1747 r., pozostawił syna Felicjana, dzie-
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dzica Mokrska i połowy Steniatyna 1756 

r., tytułowanego stolnikiem nowogrodzkim 

1756 r., cześnikiem buskim 1757 r., zmar-

łego 1773 roku.” 

 W księgach parafialnych Wilkowa 

pod datą 2 grudnia 1746 roku znajdujemy 

zapis o ślubie Józefa Dzierzka z Marianną 

z Polanowskich Łabęcką, a więc już wdo-

wą po Łabęckim. Wynika z niego jedno-

znacznie, że drugim mężem Marianny 

Polanowskiej był Józef Antoni Łabęcki 

(zapewne zmarły przed 1746 r., a małżeń-

stwo ich trwało co najmniej kilkanaście 

lat), a trzecim – Józef Dzierzek, który z nią 

dzieci już nie miał. Ślub Marianny z 

Dzierzkiem w kościele wilkowskim (a 

może w wybudowanej 3 lata wcześniej 

kaplicy w Polanówce?) odbył się w asyście 

wysokich dostojników kościelnych: archi-

diakona kijowskiego Dłuskiego, kanonika 

kamienieckiego Ostrowskiego, a także 

proboszcza Wilkowa księdza Stanisława 

Jana Chojeckiego oraz świeckich: Jana 

Sapalskiego i Waleriana Mościckiego. 

Była też zapewne najbliższa rodzina, ale 

jej obecności zapis w parafialnej księdze 

nie uwzględnił. 

 Felicjan zmarły w 1773 roku 

ożenił się w 1753 z Joanną Białobocką. 

Mieli syna Macieja Józefa wylegitymowa-

nego ze szlachectwa w 1782 r. w sądzie 

grodzkim bełskim. 
 

 
 

Żeliwny odlew herbu Korab Łabęckich na 

wyposażeniu kaplicy w Polanówce, zapewne z 

wytwórni „M.Wolski i Ska” 
 

 Boniecki pisze następnie: „Ma-

ciej Józef, z Wiktorji Wisłockiej, miał 

córkę Koletę za Wojciechem Prędowskim, 

dziedzicem Czyżowa, i syna Karola Elja-

sza, ur. 1808, ożenionego 1844 r. z Marją 

Karską, z której synowie: Mieczysław i 

Józef, zmarły młodo. Mieczysław dziedzic 

Polanówki i Steniatyna, ur. 1845 r., zmarły 

w Lublinie 1902 r., z zaślubionej 1866 r. 

Jadwigi Kossowskiej, miał syna Karola 

zmarłego dzieckiem i córki: Teresę za 

Feliksem Jasieńskim, zmarłą [w 1900 

roku] i Marję.” 

 Seweryn Uruski w swojej Rodzi-

nie. Herbarzu szlachty polskiej, tom IX 

(Warszawa 1912) tak uzupełnia charakte-

rystykę Karola Eliasza Łabęckiego: „Jó-

zef z Wiktoryi Wisłockiej miał syna Karo-

la, dziedzica dóbr Polanówka, pod Kazi-

mierzem Lubelskim, wysoko wykształco-

nego, wylegitymowanego w Królestwie 

1837, który umarł młodo […]”. Rzeczywi-

ście Karol Eliasz umarł młodo – 11 maja 

1850 r. Znamy jego zmysł gospodarski i 

apele z 1845 r. o sypanie wałów wiśla-

nych. Udostępniał chłopom pastwiska, 

chociaż „żadne prawo im nie służy […], 

uznając się być wynagrodzonym niską 

ceną najmu, w jakim włościanie do róż-

nych robót gospodarczych wychodzić 

zwykli”, ale nie dawał im pastwiska w 

lasach „tyle gospodarstwu leśnemu szko-

dliwego” – pisał badacz wsi lubelskiej 

Tadeusz Mencel. Czy Karol Łabęcki brał 

udział powstaniu listopadowym? Wiemy, 

że 20 czerwca 1831 r. kawalerem Złotego 

Krzyża Virtuti Militari został podporucz-

nik 1 pułku jazdy krakowskiej Karol Ła-

bęcki. Czy był to akurat właściciel Pola-

nówki? W 1838 roku Karol Eliasz przebu-

dował kaplicę w Polanówce umieszczając 

tam odpowiednią tablicę upamiętniającą 

prababkę Marcyannę. 

 
 

 
 

Żeliwny odlew herbu Korab Łabęckich w łuku 

okien kaplicy w Polanówce, zapewne z wytwór-

ni „M.Wolski i Ska” 
 

 Osierocony pięcioletni Mieczy-

sław Łabęcki (1845-1902) nie mógł za-

rządzać majątkiem polanowskim. Zapewne 

czyniła to matka a najpewniej dzierżawcy. 

Wiemy, że w 1861 roku dzierżawcą Pola-

nówki był Antoni Plewiński. Musiał stawić 

czoła nastrojom buntowniczym chłopów 

po carskim ukazie uwłaszczeniowym z 

1861 r. (ukaz likwidował pańszczyznę na 

terenie Rosji, ale nie w Kongresówce). 9 

lipca 1861 roku donosił generałowi Gieł-

czewowi w Lublinie, że miejscowi zbierają 

się w bandy i nawołują, aby nie pracować 

na pańskim i nie dopuszczają innych do 

uprawy dworskiej gleby. Nie pomogła 

wówczas nawet sprowadzona do Polanów-

ki drużyna kozaków. 
 

 
 

Reklama firmy „M.Wolski i Ska” z 1901 r. 
 

 Mieczysław Łabęcki, ostatni z 

rodziny Łabęckich właściciel Polanówki, 

w wieku 21 lat ożenił się Jadwigą Kossow-

ską. Zapewne w tym mniej więcej czasie 

pozbył się Polanówki, od około 1871 roku 

właścicielem majątku jest już baron Piotr 

Offenberg. Czy fakt rezygnacji z Polanów-

ki wiązał się pouwłaszczeniowym kryzy-

sem gospodarczym jaki dotknął przede 

wszystkim ziemian, śmiercią syna czy też 

napięciami politycznymi (w 1864 roku 

został aresztowany i skazany na zesłanie 

leśniczy lasów polanowskich Ignacy Sad-

kowski współpracujący z proboszczem 

wilkowskim księdzem Józefem Błażow-

skim) – tego jeszcze nie wiemy. 

 Mieczysław Łabęcki osiadł w 

Lublinie. Tu w 1874 r. zawarł spółkę han-

dlowo-przemysłową z Mieczysławem 

Tytusem Wolskim (1842-1904), mechani-

kiem i przemysłowcem, powstańcem 

styczniowym skazanym na służbę w bata-

lionach rosyjskich, znanym lubelskim 

działaczem społecznym. Firma „M. Wolski 
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i Ska” uruchomiła na przedmieściu Piaski 

fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych. W 

1886 r. świetnie prosperująca spółka otwo-

rzyła filie w Zamościu i Hrubieszowie.  

 

 
Portret Feliksa Jasieńskiego namalowany w 

1901 r. przez Konrada Krzyżanowskiego 
 

W 1900 r. fabryka zatrudniała 300 

robotników, posiadała 94 maszyny poru-

szane siłą parową o mocy 50-ciu koni, a 

roczna wartość produkcji wynosiła do 400 

tys. rb. Specjalizowano się w produkcji 

kieratów, młockarń, sieczkarń, koparek do 

kartofli, ugniataczy i walców pierścienio-

wych. Otrzymywano za nie medale i na-

grody. 60% produkcji szło na Białoruś, do 

środkowych i południowych guberni Rosji 

oraz na Kaukaz i Syberię. Żeliwny nagro-

bek Konstancji Niewiadomskiej z 1876 

roku w Polanówce, jedyny taki na Powiślu, 

i inne drobne metalowe elementy wyposa-

żenia kaplicy, są zapewne dziełem fabryki 

„M. Wolski i Ska”. W prospekcie rekla-

mowym firmy jest bowiem mowa o „od-

lewni żelaza, przeważnie dla własnych 

potrzeb zatrudniona, tak ze swoich, jak i 

dostawionych modeli dostarcza odlewów 

budowlanych i innych…”. Warto dodać, że 

fabryka była ogrzewana parą, oświetlona 

lampami gazowymi, robotnicy i ich rodzi-

ny korzystały z bezpłatnej pomocy lekar-

skiej, a przy fabryce była czytelnia dla 

pracowników. 

 W 1887 roku Mieczysław Łabęcki 

wydał za mąż swoją pierwszą córkę Tere-

sę. Wyszła za Feliksa Jasieńskiego herbu 

Dołęga (1861-1929), bogatego ziemianina 

z sandomierskiego, literata i krytyka 

(pseudonim Manggha), kolekcjonera sztuki 

japońskiej i europejskiej, inicjatora odno-

wy grafiki warsztatowej, promotora mo-

dernizmu. W 1901 r. wydał słynny zbiór 

esejów zatytułowany Manggha. Promena-

des á travers les mondes, l'art et les idées. 

Feliks i Teresa mieli syna Henryka. Swoją 

wspaniałą kolekcję Feliks Jasieński prze-

kazał w 1920 roku Muzeum Narodowemu 

w Krakowie. Pod koniec lat 80-tych XX 

wieku, Andrzej Wajda przeznaczył otrzy-

maną nagrodę miasta Kioto na wybudowa-

nie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej 

„Manggha” w Krakowie. Projekt muzeum 

nieodpłatnie wykonał światowej sławy 

architekt japoński Arata Isozaki. Tam 

umieszczono zbiory Feliksa Jasieńskiego 

ożenionego z córką ostatniego z Łabęckich 

właścicieli Polanówki. Podczas ostatniej 

powodzi budynek Centrum Sztuki i Tech-

niki Japońskiej „Manggha” został, podob-

nie jak Powiśle lubelskie, zalany. Zbiory 

udało się zabezpieczyć. 

 

Wojciech Włodarczyk

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

Represje carskie wobec księży 
 

Z książki Pawła Kubickiego Bo-

jownicy kapłani za sprawę Kościoła i Oj-

czyzny, cz. 1, t. 2, Sandomierz 1933 (teksty 

w cudzysłowie) oraz  z książki K. Jastrzęb-

skiego Opole Lubelskie. Historia miasta i 

powiatu, t. II 1663-1870,  Warszawa-

Puławy 2009, przepisujemy notki o księ-

żach związanych z Powiślem lubelskim i 

represjonowanych przez władze carskie w 

półwieczu między powstaniem stycznio-

wym a wybuchem I wojny światowej. 

 

 „Ks. Józef Błażowski, ur. 1806 r. 

Ksiądz J. Błażowski, proboszcz parafii 

Wilków, powiat puławski, gubernia lubel-

ska, brał udział w powstaniu [stycznio-

wym], czynnie pomagał w jego rozwoju, 

był w karygodnych stosunkach z powstań-

czym naczelnikiem powiatowym, dowódcą 

partii Czerwińskim i z innymi, sam dawał i 

zbierał od innych w dużej ilości pieniądze 

na rzecz powstania. Ostatni jego występek, 

dotyczący zbierania pieniędzy, choć się go 

wyparł, stwierdziły znalezione u niego 

pokwitowania. Nadto w mieszkaniu księ-

dza J. Błażowskiego władze wojskowo 

policyjne znalazły część kazania „podbu-

rzającego”. Wreszcie ksiądz J. Błażowski 

wraz z księdzem Mateuszem Serwińskim, 

wikarym filii Karczmiska pow. Puławskie-

go guberni lubelskiej, brał udział w niele-

galnym zjeździe, który uchwalał zbieranie 

pieniędzy na utrzymanie szpitala dla po-

wstańców. Polowy audytorjat przedstawił 

nmakowi za Nr 2244 wyrok, który tenże 

zatwierdził 13 (25) września 1864 r., na 

mocy czego po uwzględnieniu podeszłych 

jego lat ksiądz J. Błażowski nie był skaza-

ny na katorgę, lecz został pozbawiony 

wszystkich praw stanu i wysłany na osie-

dlenie do Syberji, a wszystek jego majątek 

władze rządowe skonfiskowały na rzecz 

państwa.”  

Niedawno wydana książka Euge-

niusza Niebelskiego, Nieprzejednani wro-

gowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i 

podlaskie w powstaniu 1863 roku i na 

zesłaniu, Lublin 2008, dodaje wiele szcze-

gółów o działalności powstańczej księdza 

Błażowskiego. Wspomniany wyżej „zjazd” 

z udziałem ks. Błażowskiego odbył się 28 

listopada 1863 roku w Biskupicach koło 

Krasnegostawu. Wzięło w nim udział 

około 150 księży (w tym 80 unickich) 

także ks. Serwiński (lat 47, w książce Nie-

belskiego występuje jako proboszcz Kazi-

mierza Dolnego), któremu w strukturach 

powstańczych ks. Błażowski podlegał. 

Ksiądz Serwiński był naczelnikiem 2 od-

działu okręgu kazimierskiego. Ksiądz 

Józef Błażowski działał bardzo sprawnie, 

pełnił funkcje kierownicze, „sam dawał i 

zbierał od innych w dużej ilości pieniądze 

na rzecz powstania”, wystawiał pokwito-

wania, kontaktował się z dowódcą partii 

Czerwińskim, który działał w tych okoli-

cach w kwietniu 1863 r. Przyjmował i 

ukrywał u siebie w domu powstańców, 

zaopatrywał w żywność, współdziałał z 

innymi członkami organizacji. Zaangażo-

wał się także w organizację szpitala po-

wstańczego w Kazimierzu – uczestniczył 

w zjazdach zwoływanych przez ks. Ser-

wińskiego dla powołania tej placówki. Ks. 

Mateusza Serwińskiego aresztowano 22 

lutego 1864 r., ks. Błażowskiego 14/26 

czerwca 1864 r. Do ich konfrontacji pod-

czas śledztwa mogło dojść w Opolu 1 

września 1864 r. Obu księży wysłano z 

Warszawy na zesłanie 7/19 listopada 1864 

r. Drogę z więzienia w Opolu do Tomska 

ks. Błażowski odbył na ówczesne warunki 

w krótkim czasie – tylko 4,5 miesiąca 

(jechał pocztą). Z Tobolska dalej na 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1901
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_80._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wajda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kioto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Manggha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Manggha
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wschód musiał już ruszać pieszym etapem. 

Zmarł w Tunce 26 kwietnia 1867 roku na 

atak apopleksji. O księdzu Józefie Błażow-

skim zob. także: „Powiśle Lubelskie” nr 1 

ze stycznia 2003 r., nr 1(26) ze stycznia 

2008 r. (tam o warunkach w jakich miesz-

kał ks. Błażowski) i nr 6(31) z listopada 

2008 r. O walkach w okolicach Powiśla 

lubelskiego zob.: Stanisław Zieliński, 

Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 

1913. Więcej o ks. Błażowskim znajduje 

się w Kartotece zesłańców postyczniowych 

w XIX wieku, Instytut Historii PAN, War-

szawa. Regionalne Towarzystwo Powiślan 

postanowiło ufundować specjalną tablicę 

w kościele parafialnym w Wilkowie upa-

miętniającą księdza powstańca z Powiśla 

lubelskiego. 

 

 Ks. Jan Gajewski (1830-1870) 

został przeniesiony karnie do Wilkowa w 

1869 roku. 
 

 
 

Nagrobek księdza Adolfa Grabowskiego na 

cmentarzu wilkowskim. Stan przed powodzią. 
 

 „Ks. Seweryn Trembliński 

(1820-1895). 1. Ks. S. Trembliński, pro-

boszcz parafii Józefów, powiat puławski, 

gubernia lubelska, za to, że udzielił wielu 

„przeszłym na prawosławie”, byłym uni-

tom posług religijnych w kościele katolic-

kim w. jen. gubernator 4 stycznia 1886 r. 

Nr 4 zadekretował: nałożyć na niego karę 

pieniężną w kwocie 100 rubli i zażądać od 

biskupa lubelskiego przeniesienia go na 

inną parafię, poza strefę unicką. 

2. Gubernator lubelski 19 listopa-

da 1894 r. Nr 4180 zawiadomił w. jen. 

gubernatora, że z wiedzą swego probosz-

cza ks. S. Tremblińskiego wikariusz parafii 

Piotrawin, powiatu puławskiego, ks. Hen-

ryk Kowalski poświęcił bez pozwolenia 

władz cywilnych 8 krzyżów, wystawio-

nych na polach gromadzkich, również bez 

pozwolenia władz rządowych, we wsi 

Braciejowice, gmina Kamień, powiat pu-

ławski. Ale wykroczenie to pokrył mani-

fest cesarski z 14 listopada 1894 r.” O 

carskim zakazie stawiania krzyży zob. 

„Powiśle Lubelskie” nr 2(27) ze stycznia 

2008 r. 

 

 „Ks. Adolf Grabowski (1834-

1910). Ponieważ ksiądz A. Grabowski, 

proboszcz z Wilkowa, powiat puławski, 

gubernia lubelska, dopomagał do zorgani-

zowania religijnej pielgrzymki na odpust 

parafianom parafii Wilków, a nie uzyskał 

na to potrzebnego od władz policyjnych 

pozwolenia, z tej racji w. jen. gubernator 

24 listopada 1901 r. Nr 8536 polecił dać 

mu napomnienie.” 
 

 
 

Ks. Wojciech Bojarczuk (ur. 1874), wikariusz 

Wilkowa w latach 1904-1909. Fotografia z 

okresu międzywojennego. Ks. Bojarczuk był 

wikariuszem za probostwa ks. Grabowskiego, 

proboszcza Wilkowa w latach 1882-1909 
 

 

 „Ks. Józef Tuszewski (1838-

1911). Na przedstawienie gubernatora 

lubelskiego, datowane 28 maja 1902 r. Nr 

3958 ksiądz J. Tuszewski, proboszcz para-

fii Kluczkowice, powiat puławski, guber-

nia lubelska, zapłacił 30 rubli kary z decy-

zji w. jen. gubernatora, wydanej 9 czerwca 

1902 r. Nr 228 za to, że przetrzymywał u 

siebie w domu Maksymiliana Ławnickiego 

bez zachowania przepisów paszporto-

wych.” Maria Kleniewska w swoich 

Wspomnieniach napisała, że ks. Tuszew-

ski, który poświęcił uruchamianą w 1896 r. 

cukrownię w Zagłobie, był także zesłań-

cem w Tunce i 20 lat spędził na Syberii. 

 

 „Ks. Antoni Chotyński, ur. 1873  

1. Na przedstawienie gubernatora 

lubelskiego pod dniem 2 marca 1900 r. Nr 

1735 w. jen. gubernator za Nr 177 nałożył 

karę 25 rubli na księdza A. Chotyńskiego, 

wikarego w Lublinie, za to, że ochrzcił 

dziecko „prawosławnej” Anny Laskow-

skiej. 

2. 2 września 1900 r. Nr 6175 gu-

bernator lubelski powiadamia w. jen. gu-

bernatora o szkodliwej działalności ks. A. 

Chotyńskiego, wikariusza w Lublinie, na 

niekorzyść prawosławia, wobec tego tenże 

jen. gubernator 26 października 1900 r. Nr 

187 nakłada na księdza A. Chotyńskiego 

karę pieniężną, wysokości 50 rubli. 

 3. Wobec tego, że ksiądz A. Cho-

tyński, wikariusz w Biskupicach, powiat i 

gubernia lubelska, jak donosi o tem guber-

nator lubelski 29 czerwca 1903 r. Nr 4893 

w. jen. gubernatorowi, masowo, nie krępu-

jąc się niczem, udziela sakramentów św. 

byłym unitom, tenże jen. gubernator 21 

lipca1903 r. Nr 251 wystąpił do biskupa 

lubelskiego o usunięcie księdza A. Cho-

tyńskiego z Biskupic. Kiedy zaś ksiądz A. 

Chotyński przeszedł na wikariat do Wil-

kowa, powiat puławski, gubernia lubelska, 

tamtejszy gubernator komunikuje w. jen. 

gubernatorowi, że ksiądz ten jest bardzo 

ruchliwy na polu pracy społecznej. W 

Wilkowie założył kasę oszczędności, straż 

ogniową, spółkową piekarnię.” O zmarłym 

w 1949 r. ks. A. Chotyńskim, proboszczu 

w Wilkowie w latach 1909-1918, zob.: 

„Powiśle Lubelskie” nr 2 i nr 3 (z kwietnia 

i lipca) 2003 r., nr 1(5) z stycznia 2004 

oraz nr 5(25) z września 2007 r. 

 

 Ks. Lucjan Gajewski (ur. 1864) 

wikary w Wilkowie, został oskarżony 23 

grudnia 1912 roku przez gubernatora sie-

dleckiego, że na siedleckiej parafii dał 

katolicki ślub prawosławnej Marynie Ki-

siel. Sąd umorzył sprawę. 

 

 

Wojciech Włodarczyk 
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Powyżej: Projekt tablicy upamiętniającej ks. Józefa Błażowskiego  

 

Z lewej: Ks. Antoni Chotyński, portret olejny anonimowego malarza z 

probostwa w Górecku Kościelnym 

 

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

 

Powiśle sprzed pół wieku 
 

Publikujemy kilka unikalnych zdjęć Wilkowa i jedno Machowa. Cztery pierwsze są z lat 60-tych XX w., zostały wykonane 

przez księdza kanonika Jana Mazura i wszystkie otrzymaliśmy dzięki uprzejmości dawnego wilkowskiego proboszcza. 

Pierwsze to widok nieistniejącej już dziś szkoły w Machowie. Budynek znajdował się między gospodarstwem Szkutników i 

Borochów. Dziś na tym miejscu stoi dom Michała Kusia. 

Obok przedstawiamy krytą strzechą dawną wikarówkę w Wilkowie, która spłonęła w 1974 roku. Z prawej strony zdjęcia jest 

ledwo widoczna sygnaturka kościoła w Wilkowie. 
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Dwie kolejne fotografie ukazują Wilków w połowie lat 60-tych, w dniu Bożego Ciała. Mieszkańcy wracają właśnie z uroczy-

stości w kościele parafialnym. Na pierwszym ujęciu widać główną ulicę Wilkowa sfotografowaną w stronę dzwonnicy i kościoła. Na 

drugim widać kawałek dawnej wikarówki i dawną wieżę obserwacyjną OSP przy starej remizie.  
                                                               

 
Wilków w połowie lat 60-tych XX wieku, widok w stronę wschodnią. W głębi Powiślak i dzwonnica. 

 

 
 

Wilków w połowie lat 60-tych XX wieku, widok w stronę wschodnią. Po prawej stronie, za ogrodzeniem dawna wikarówka i dalej – wieża obserwa-

cyjna przy starym budynku remizy rozebrana w 1974 roku 
 

Ostatnie zdjęcie (na następnej stronie) przedstawia 41 uczniów i uczennic IV klasy (5 i 6 rok nauki) szkoły w Wilkowie z kie-

rownikiem szkoły Janem Mikoszem i „opiekunem” Marianem Jaczarakiem(?). Fotografia została wykonana w czerwcu 1939 r. na tle 

ówczesnego drewnianego budynku wilkowskiej szkoły. Dodatkowo publikujemy drugą stronę tego zdjęcia z podpisami sfotografowa-
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nych uczennic (z 18 dziewcząt na fotografii swoje podpisy na odwrocie złożyło 17 uczennic, brakuje podpisu Lodki Wojtalik z Do-

brego, właścicielki fotografii, od której otrzymaliśmy to zdjęcie) i podpisami kierownika szkoły i opiekuna.  
 

 
 

 
 

  

PPiissmmoo  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE wwyyddaajjee  RReeggiioonnaallnnee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  PPoowwiiśśllaann  ww  WWiillkkoowwiiee  nn//WWiissłłąą,,   

2244--331133  WWiillkkóóww,,  WWiillkkóóww  6622aa,,  KKoonnttoo  bbaannkkoowwee::  BBaannkk  SSppóółłddzziieellcczzyy  ww  KKaazziimmiieerrzzuu  DDllnn..  OO//WWiillkkóóww,,  

nr konta: 91 8731 1011 0200 0606 2002 0001 

Redaguje zespół, redaktor naczelny: Bogdan Bandzarewicz, Kolonia Szczekarków 31, 24-313 Wilków. 
ee--mmaaiill::  bbooggddaann..bbaannddzzaarreewwiicczz@@wwpp..ppll  


