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Ostatnie numery „Powiśla Lubelskiego” są coraz grubsze i ukazują się z większą częstotliwością. Mimo skromnej 

kondycji finansowej Regionalnego Towarzystwa Powiślan nasze pismo się stabilizuje – niedługo będzie obchodziło 10-

lecie. To, co zawsze było naszym celem – przedstawianie historii rodzin ma już nawet swój stały dział: „Moja rodzina” 

prowadzony przez Władysława Mądzika. Takich stałych działów naszego periodyku jest więcej: eseje Janusza Węgiełka, 

dawne fotografie i dokumenty, czy zaczynany od dziś dział „Przywrócić pamięć”. 

 Mamy też określone zainteresowania. Poza historią dawną i bliską – polityczną, militarną, społeczną czy parafii – 

są to lokalne uprawy (w tym numerze tytoń), sprawy społeczne a od paru numerów przypominamy też epizody z powiślań-

skiego szkolnictwa. To z okazji 90-lecia szkoły podstawowej w Wilkowie. Szkoda, że tak mało na naszych łamach informa-

cji o bieżących wydarzeniach. 

 Takim wydarzeniem była zeszłoroczna powódź. Ciągle żywa w pamięci mieszkańców, wchodzi dziś w sferę mito-

logizacji i estetyzacji. Wspominamy o tym z okazji nagrody za fotografię i kończonego właśnie filmu Raport z zatopionego 

miejsca. Nazwa filmu nawiązuje do tytułowego wiersza tomu Zbigniewa Herberta Raport z oblężonego Miasta napisanego 

po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku. Początkowe wersy mogą być przesłaniem naszej wydawniczej działalno-

ści, wiernemu towarzyszeniu lokalnej historii: 

[…] zapisuję - nie wiadomo dla kogo - dzieje oblężenia / mam być dokładny lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd 

/ przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie / wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu / pozostało 

nam tylko miejsce przywiązanie do miejsca / jeszcze dzierżymy ruiny świątyń widma ogrodów i domów / jeśli stracimy 

ruiny nie pozostanie nic […] 

„Oblegani” walczą z erozją pamięci. 

 Wojciech Włodarczyk 
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Fotografia i film z Wilkowa 
 

 
 

FOTOGRAFIA 

Dokładnie w rok po powodzi, na 

jednym z najważniejszych konkursów 

fotograficznych pierwszą nagrodę zdobyło 

zdjęcie z Wilkowa. Poniżej publikujemy 

fragment artykułu Mai Mozga-Góreckiej, 

z „Rzeczpospolitej”, 7 czerwca 2011 r., s. 

A9. 

„Rekordowa liczba ponad 8600 

zdjęć nadesłanych przez prawie 400 auto-

rów to plon tegorocznego konkursu [BZ 

WBK Press Foto]. Jury przyznało 65 na-

gród w ośmiu kategoriach. 

Grand Prix konkursu trafiło w rę-

ce Jacka Szydłowskiego z „Dziennika 

Wschodniego” za zdjęcie przedstawiające 

człowieka, który w zniszczonej przez po-

wódź szkole w Wilkowie sięga po polskie 

godło wiszące na ścianie. 

- Siła tej fotografii tkwi w jej wie-

loznaczności. Czy ten człowiek wiesza 

godło czy je zdejmuje? W zależności od 

tego, co wybierzemy, interpretacja się 

zmienia – mówi Czarek Sokołowski, 

przewodniczący jury, jedyny polski foto-

reporter laureat Pulitzera. Widzimy piękny 

patriotyczny odruch, bo godło musi być, 

niezależnie od tragicznych wydarzeń, czy 

przeciwnie – krytykę państwa, które wyco-

fuje się z ważnych społecznie sfer? – Dla 

mnie to był symbol kapitulacji przed ży-

wiołem, tam znikło praktycznie wszystko – 

mówi Jacek Szydłowski, który nad mate-

riałem z Wilkowa spędził dwa ciężkie 

miesiące. Zdjęcie jest powściągliwe, czar-

no-białe utrzymane w konwencji klasycz-

nego fotoreportażu. Choć tłem są wyda-

rzenia ekstremalne, nie oglądamy ich przez 

pryzmat ekstremalnych emocji. – Takich 

zdjęć się dziś w prasie nie publikuje, ludzie 

zamiast symboli wolą bezpośredni klarow-

ny przekaz, dramat – dodaje laureat. […]”  

 

FILM 

Do jednego z wrześniowych nu-

merów „Gazety Polskiej” zostanie dołą-

czony 50-minutowy film Raport z zatopio-

nego miejsca dwóch warszawskich reżyse-

rów: Rafała Dudkiewicza i Jarosława 

Wróblewskiego. Pomysłodawcą i produ-

centem jest Robert Kaczmarek właściciel 

„Open Group”. Tytuł nawiązuje do znane-

go wiersza Zbigniewa Herberta Raport z 

oblężonego Miasta z 1982 roku. 

Wszystko zaczęło się od reportaży 

nakręconych w zeszłym roku między 

pierwszą a drugą powodzią. Początkowo 

miały to być krótkie dokumenty przezna-

czone dla telewizji, ale z powodu ich kry-

tycznego wydźwięku telewizja z zamysłu 

zrezygnowała. Pierwsze pomysły na coś 

większego niż tylko niewielki reportaż, 

zrodziły się podczas emisji dwóch odcin-

ków (nr 224 i 229, w maju i czerwcu 2010 

r.) „Warto rozmawiać” Jana Pospieszal-

skiego poświęconych w całości powodzi w 

Wilkowie. Był to czas wielkich ogólnopol-

skich akcji pomocy powodzianom. We 

wrześniu postanowiono ostatecznie nakrę-

cić godzinny film, poważniejszą formę 

dokumentalną. Zdjęcia trwały do lipca 

2011 r. 

Twórcy filmu podkreślają, że wy-

brali gminę Wilków nie tylko dlatego, że 

było to miejsce w Polsce najbardziej przez 

powódź poszkodowane, że było swoistą 

apokalipsą, ale dlatego, że widzą w niej 

skumulowaną jak w pigułce całą Polskę. 

Wszystko tu było: solidarność w walce z 

żywiołem, uruchomienie niespotykanej 

międzyludzkiej aktywności, ale także – jak 
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mówią twórcy – „kiksy” władz i później-

szy rozkład więzi społecznych, w czasie 

nie zawsze prawidłowo dzielonej pomocy i 

darów. Ten ostatni czas, po apokalipsie, 

różnicował wsie, dzielił sąsiadów. 

Twórcy podkreślają też, że po-

wódź odsłoniła nieprawdopodobną siłę 

lokalnej społeczności, siłę, która tkwi – 

twierdzą reżyserzy – w wielkiej nadziei. Są 

pod wrażeniem jak szybko gmina się od-

budowała. Zwracają też uwagę, jak bardzo 

mieszkańcy Powiśla zapamiętali pomoc 

więźniów z Zakładu Karnego w Opolu 

Lubelskim, jak są im wdzięczni za praco-

witość i poświęcenie. W filmie jeden z 

więźniów wspomina zresztą z wielkim 

sentymentem o dniach, kiedy mógł poma-

gać powodzianom. Inny mniej znany epi-

zod to pomoc bezdomnych zorganizowana 

przez Ojca Piotra, kapucyna z klasztoru 

przy ulicy Miodowej w Warszawie. Bez-

domni przyjechali na Powiśle, zamieszkali 

w szkole w Chodliku i pomagali w usuwa-

niu skutków powodzi. Wielu poszkodowa-

nych mówiło, że gdyby nie wsparcie z 

zewnątrz, nie mieliby sił podnieść się po 

tej zagładzie. Filmowy dokument odsłania 

inne, poważniejsze i głębsze oblicze ze-

szłorocznej katastrofy, a przede wszystkim 

jej ślady głęboko tkwiące w psychice 

mieszkańców. 

 Rafał Dudkiewicz i Jarosław 

Wróblewski wyrażają tą drogą ogromne 

podziękowania za pomoc w realizacji 

filmu, poświęcony czas i gotowość dziele-

nia się swoimi emocjami i przemyśleniami. 

  

Wojciech Włodarczyk 

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

Nowe władze RTP 
 

26 czerwca 2011 roku w sali Bi-

blioteki Gminnej w Wilkowie odbyło się V 

Wyborcze Walne Zgromadzenie Regional-

nego Towarzystwa Powiślan. Do RTP 

należy już blisko 50 członków. Frekwencja 

na spotkaniu nie była zbyt duża, a to z 

powodu trudności w odtworzeniu adresów 

(listy zniszczyła powódź) wielu członków 

Towarzystwa. Udzielono absolutorium 

ustępującemu Zarządowi i powołano, a 

właściwie powtórzono skład dotychczaso-

wych władz. Z jednym tylko wyjątkiem. 

Do Zarządu dołączyli: Monika Mędrek i 

Władysław Mądzik z Poniatowej. Tak 

więc władze RTP na lata 2011-2014 przed-

stawiają się następująco: Zarząd: prezes – 

Wojciech Włodarczyk, wiceprezes – Ma-

riola Filiks, sekretarz – Grażyna Jarska, 

skarbnik – Zofia Markiewicz, członkowie 

Zarządu: Monika Lejwoda, Monika Mę-

drek, Bożenna Stawińska, Janina Walen-

cik, Grażyna Włodarczyk, Jacek Lejwoda, 

Władysław Mądzik. Komisja rewizyjna: 

przewodniczący – Andrzej Rozwód, 

członkowie: Rena Wicha, Barbara Piwo-

warek i Eleonora Świech. Sąd Koleżeński: 

przewodniczący – Janusz Ogiński, człon-

kowie: Helena Furga i Beata Pietroń. 

Podczas dyskusji omawiano plany 

wydawnicze i finansowe. Prezes podzię-

kował Zofii Markiewiczowej za szczegól-

ne zaangażowanie w sprawy Towarzystwa 

w trudnych miesiącach po powodzi. Po-

prosił, aby sprawy członkowskie poprowa-

dziła pani Monika Mędrek. Padło wiele 

deklaracji nowych tekstów. 

Wiele czasu poświęcono na oma-

wianiu przygotowywanego na wrzesień br. 

numeru specjalnego „Powiśla Lubelskie-

go” poświęconego szkole podstawowej w 

Wilkowie, która w tym roku obchodzi 

swoje 90-lecie.  

Następne, VI Wyborcze Walne 

Zgromadzenie RTP odbędzie się w czerw-

cu 2014 r. 

 

Redakcja 

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

Legenda 
  

Interesujący szkic biograficzny 

dotyczący pochodzącego z Zarudek pilota 

myśliwskiego Kazimierza „Kaz” Kijaka 

autorstwa nowego współpracownika „Po-

wiśla Lubelskiego” pana Władysława 

Mądzika  skłonił mnie do podzielenia się 

kilkoma refleksjami. 

 „Kaz” po ukończeniu kursu pilo-

tażu od razu zaczął latać na spitfire’ach. To 

pierwsza różnica pomiędzy nim a legen-

darnymi  polskimi pilotami z dywizjonów 

303 i 302, którzy odnosili swoje bojowe 

sukcesy na hurricane’ach. Uwzględniając 

parametry techniczne i osiągi (promień 

skrętu, prędkość wznoszenia się i lotu), 

hurricane ustępował spitfire’owi, miał 

jednak pewną osobliwą zaletę. Jego kra-

townicowa struktura z płóciennym pokry-

ciem na lekkim szkielecie drewniano-

metalowym (stal, duraluminium) okazała 

się bardzo przydatna w skrajnie prymityw-

nych warunkach polowych, jak również 

ułatwiała przetrwanie nawet mimo rozle-

głych uszkodzeń odniesionych w walce 

oraz umożliwiała szybką i łatwą naprawę. 

Słowem, nieskomplikowany w budowie i 

serwisowaniu. Podobne zalety miał 

mosquito. Był to szybki bombowiec operu-

jący na wysokim pułapie, o kadłubie zbu-

dowanym głównie z drewna. Maszyna 

osiągała prędkość prawie 750 km/h, a jej 

pułap dochodził do 11 500 m. Pomalowane 

na czarno mosquito były również używane 

jako myśliwce nocne, uzbrojone w cztery 

działka i cztery karabiny maszynowe. 

 Ale „Kaz” nie latał ma mosquito, 

latał za to na mustangach. Amerykanie 

długo nie mieli samolotu myśliwskiego z 

prawdziwego zdarzenia. Gdy jednak po 

ataku Japończyków na Pearl Harbour za-

istniała taka konieczność, stworzyli mu-

stanga, o profilu skrzydeł jeszcze lepszym 

niż u spitfire’a i relatywnie imponującym 

zasięgu. „Kaz” zatem, co warto podkreślić, 

zaliczał się do elity pilotów myśliwskich, 

dosiadających najlepszych maszyn. 

 Warto w tym miejscu, uważam, 

podkreślić kompetencje i wszechstronność 

tego myśliwca. Z wykształcenia był me-

chanikiem samolotowym. Wyznaję, że jest 

to pierwszy znany mi przypadek,  by me-

chanik samolotowy zasiadł za sterami 

bojowej maszyny. Miałem zaszczyt poznać 

w Blackpool kilku mechaników samoloto-

wych, żadnemu jednak w głowie nie po-

wstało, by zamienić swoje funkcje „gierm-

ka” na rolę „rycerza” (rycerza przestwo-

rzy). A jednak „Kaz” dopiął tego. Imponu-

je determinacja tego człowieka. Musiał 

dobrze opanować język angielski, do któ-

rego nauki podszedł z całą powagą. Nasi 

legendarni piloci pilotażu uczyli się w 

Polsce i, bywało, mieli kłopoty z chowa-

nym podwoziem. On stawił czoło angiel-

skim instruktorom, co, zaznaczam, było 

rodzajem heroizmu. 

 W roku 1945 Kazimierz był w 

bazie w Blackpool, gdzie zapewne poznał 

mojego Stryja, gdyż tego człowieka nie 

sposób było nie poznać i nie wypić z nim 

butelki whisky. Zatem przedstawmy sobie 

w jednym mgnieniu tę nadmorską mieści-

nę. 

 Blackpool od zawsze przymierza-

ło się do rangi  angielskiego Las Vegas, 

cierpliwie czekając na moment, kiedy 

fantazja pieniądza przyjmie w hrabstwach 

Królestwa amerykańskie rozmiary. Sezo-
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nowe napływy drobnych ciułaczy z klas 

niższych nie wróżyły jednak jakiegoś za-

sadniczego awansu. Budowano niewiele i 

głównie w zakresie architektury  jednoro-

dzinnej, każdy zaś nowy hotel  czy restau-

rację lokalna prasa potrafiła komentować 

przez kilka tygodni. (Czy „Powiśle Lubel-

skie” odnotowało dwie hotelowe inwesty-

cje w Wilkowie?) Hotele zresztą operowa-

ły cenami niemal na granicy bankructwa, 

spoglądając zazdrośnie na gęstą sieć kwa-

ter prywatnych, dokąd mechanik z Preston 

czy włókniarz z Manchesteru  kierowali z 

dworca swe kroki. 

 Właściwie dworców było i jest  

cztery – dwa kolejowe, autobusowy oraz 

port  lotniczy. Blackpool South i Blackpo-

ol North wrzynają się torowiskami w samo 

centrum miasta, a na przestrzeni dzielącej 

je mili gość może zobaczyć w zasadzie 

większość rzeczy godnych obejrzenia. Tak 

naprawdę jednak to z turystycznych atrak-

cji niewiele się da wymienić prócz morza i 

milczącego podwodnego świata ryb mor-

skich za ogromnymi szklanymi taflami  w 

zespole akwariów w Winter Gardens. Bo i 

miejscowy gabinet figur woskowych, i 

ogród zoologiczny, i wesołe miasteczko, 

nie mówiąc już o kinach i teatrach,  

wszystko to nie wznosiło się w czasach 

„Kaza” i mojego Stryja ponad przeciętny 

poziom i służyło rozrywce w dni niepogo-

dy. 

 Dopiero wrzesień czynił Blackpo-

ol miastem prawdziwie wyjątkowym. 

Mało kto już wówczas przyjeżdżał tutaj dla 

kąpieli morskich i słońca, tylko dla sław-

nej, reklamowanej  w dziesiątkach tysięcy 

folderów Blackpool’s Ilumination, która, 

jak mówiono, obciążała budżet miasta 

prawie w jednej trzeciej. Wtedy wieczora-

mi wzdłuż morskiego brzegu robiło się 

bajkowo od neonowych przęseł i łatwo 

było zapomnieć, że pobliskie ciche arysto-

kratyczne Saint Annes z jego malowni-

czymi wydmami i suchą szeroką plażą jest 

jak piękna dziewczyna obok sztucznie 

podtrzymującej swoją urodę kobiety po 

czterdziestce. 

 W Blackpool było też łatwo się 

zakochać. Czy właśnie tam „Kaz” poznał 

swoją przyszłą żonę? Czy była Angielką? 

Polscy piloci wśród Angielek cieszyli się 

szalonym powodzeniem. Trzaskanie obca-

sami, całowanie w rękę, bogartowski 

uśmiech, skrzydlaty orzeł na furażerce, 

bukiet czerwonych róż, cała ta mniej lub 

bardziej świadomie zaprojektowana sce-

nografia działała na nie niczym afrodyzjak. 

Znajomość dziesięciu angielskich słów 

całkowicie wystarczała do zawarcia głębo-

kiego porozumienia. Komfortowo się czu-

ły nieliczne w mieście i hrabstwie kato-

liczki, dla których wspaniale było odkryć, 

że ci wszyscy młodzi ludzie wokół są 

katolikami, co graniczyło niemal z cudem. 

 Wyobrażam sobie „Kaza” jako 

noszącego z wielkim szykiem i elegancją 

swój niebieskoszary mundur z naszywką 

na rękawach z napisem „Poland”. Na 

„ostry kant” zaprasowane spodnie i zało-

żona na bakier furażerka wzoru brytyjskie-

go znamionowały żołnierską werwę i fan-

tazję. Godło tłoczone z blachy i oksydo-

wane na kolor starego srebra, mosiężna 

klamra paska kurtki, metalowe guziki i 

czarne półbuty, wszystko to lśniło i błysz-

czało. Jego białe bądź szaroniebieskie 

koszule zawsze były nienagannie wypra-

sowane, a czarny krawat zawiązany w 

wyrafinowany węzeł. Najbardziej jednak 

lubił siebie (puśćmy wodze fantazji) w 

skórzanej kurtce na kożuszku, zapinanej na 

zamek błyskawiczny i ściągniętej w pasie 

wpuszczanym paskiem, gdyż dodawała mu 

smukłości, a nie był przecież wysokiego 

wzrostu i musiał w związku z tym cokol-

wiek retuszować ten brak. 

 Wspaniały żołnierz. Waleczny z 

krótką listą zestrzeleń. Myśliwiec, który 

mimo swych sześćdziesięciu siedmiu misji 

bojowych minął się z Legendą, czyli z 

Bitwą o Anglię. 

 (Nie podaję źródeł, gdyż długa ich 

lista, a nadto tu na wsi nie mam dostępu do 

szczegółowych danych bibliograficznych, 

ani możliwości weryfikacji pewnych in-

formacji. Wiele ten tekst zawdzięcza 

Adamowi Zamoyskiemu i jego „Polskim 

dywizjonom lotniczym w Anglii”, książki 

tej jednak nie mam pod ręką i brak mi 

pewności, gdzie powinienem był postawić 

cudzysłowy.)  
 

Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

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

- Przywrócić pamięć - 

Padli na polu chwały 

Zapomniani bohaterowie wojny 1920 r. 
 

(Od Redakcji: począwszy od ni-

niejszego numeru wprowadzamy kolejną 

stałą rubrykę naszego pisma prowadzoną 

przez pana Władysława Mądzika z Ponia-

towej. W rubryce będziemy starali się 

przypominać dawne epizody i ważnych w 

naszej regionalnej skali uczestników wyda-

rzeń historycznych. Zachęcamy do zgła-

szania redakcji odpowiednich tematów.) 

 

Tablica upamiętniająca  dziewię-

ciu żołnierzy pochodzących z lubelskiego 

Powiśla  została wykonana  w 1921 roku, 

kiedy to z inicjatywy księdza proboszcza 

Jana Skwary budowano dzwonnicę jako 

wotum dziękczynne Najświętszej Marii 

Pannie za przywrócenie niepodległości 

Polski w 1918 r. W czasach PRL-u  „raziła 

w oczy” ówczesną władzę, stąd też często 

była zamalowywana przez „nieznanych 

sprawców”, prawdopodobnie spoza terenu 

parafii. Pomimo, że tablica jest umiesz-

czona na wysokości ok. 3 m nad ziemią i 

łatwiej było ją zamalować aniżeli oczyścić, 

to jednak znajdowały się miejscowe „nie-

widzialne ręce ”, które przywracały nor-

malny jej wygląd tak, aby była czytelna dla 

parafian i innych osób przejeżdżających 

obok kościoła  trasą Annopol-Kazimierz 

Dolny. Wtedy walka o tablicę była także 

walką o pamięć. 

Dziś chyba nam trochę spowsze-

dniała. Przywykliśmy do jej widoku i czę-

sto już nie podnosimy naszych oczu do 

góry, aby jeszcze raz przeczytać te 9 na-

zwisk. Tyle razy w ciągu roku przecho-

dzimy przez bramę dzwonnicy, że nazwi-

ska i imiona powinniśmy znać na pamięć. 

Ale chyba tak nie jest. Przypomnijmy więc 

je: Jan Bielec, Stefan Bielecki, Jan Desz-

czak, Paweł Giza, Józef Kurek, Wojciech 

Kurek, Kazimierz Stefanek, Franciszek 

Śmich (Śmiech) i Władysław Złotucha.  

Przywykliśmy też do wolności i 

niepodległości. Chyba już nie tylko mło-

demu pokoleniu, które urodziło się po 

1989 roku, często wydaje się, że wolność i 

niepodległość to Coś normalnego. A i nam, 

którzy pamiętają czasy PRL-u, wolność i 

niepodległość już chyba spowszedniała, 

tak jak codzienny chleb. Naoglądaliśmy się 

już do syta wielu filmów o II wojnie świa-

towej, naczytaliśmy się książek i lektur o 

niej, ale pamięć o roku 1920, roku wojny 

polsko-bolszewickiej jakby słabła. Pochła-

niają nas bieżące wydarzenia, krzykliwe 

media narzucają nam ciągle niusy i w toku 

codzienności zalewa nas, tak jak ubiegło-

roczna powódź, fala niepamięci. O tej 

wojnie, wojnie nie tylko o nasze granice, 



___________________ _____  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(44), lipiec 2011  _______________________________ 

5 

 

ale także albo przede wszystkim wojnę o 

naszą wiarę chrześcijańską. Bowiem nie 

przypadkiem bitwa warszawska 1920 r. 

została uznana przez brytyjskiego polityka, 

dyplomatę i pisarza, Edgara Vincenta 

D'Abernon 18-tą przełomową bitwą w 

historii świata, która zaważyła na losie 

ludzkości. W bitwie tej  polskie wojska 

zatrzymały ofensywę Armii Czerwonej i 

zmusiły ją do odwrotu. Dzięki zwycięstwu 

Polaków rewolucja komunistyczna nie 

rozprzestrzeniła się na południową i za-

chodnią Europę. I nie przypadkiem zamie-

rzeniem fundatorów tej tablicy z 1921 r. 

było umieszczenie jej na dzwonnicy ko-

ścioła. Czyżby chcieli w ten sposób tylko 

upamiętnić  ofiary poległe w obronie Oj-

czyzny? Zapewne  nie tylko. Ta tablica to 

coś więcej aniżeli zwykły pomnik, który 

łatwo zburzyć lub usunąć z powierzchni 

ziemi. To znak nie tylko informujący i 

przypominający, ale także apelujący do 

każdego idącego do kościoła: pamiętajmy 

o Nich! Oni zginęli także za wiarę! Gdyby 

przegrali nie byłoby tablicy, dzwonnicy i 

najprawdopodobniej nie byłoby też i ko-

ścioła! A jeśli by istniał to zapewne za-

mieniony byłby na jakiś kołchozowy ma-

gazyn  lub w najlepszym przypadku na 

świetlicę kołchozową, a w miejscu taber-

nakulum stałyby posągi Lenina i Stalina. 

Ale Oni wygrali i tablica ta jakby chciała 

nam też powiedzieć: Dopóki jest wiara , 

dopóty jest pamięć!   

Minęło już 91 lat od tamtych wy-

darzeń. Nie ma już żywych świadków 

historii. Jest też bardzo mało dokumentów 

historycznych z tamtego okresu, dlatego 

tym bardziej trudno jest zdobyć jakiekol-

wiek materiały archiwalne, aby przybliżyć 

przynajmniej krótkie życiorysy tych 9 

żołnierzy. Bardzo skromne są też zasoby w 

archiwach państwowych, nawet w Cen-

tralnym Archiwum Wojskowym w War-

szawie. Przed przystąpieniem do pisania 

artykułu nie wiedziałem nawet, z jakich 

miejscowości pochodzili nasi bohaterowie. 

Dziś już wiem znacznie więcej i tą wiedzą 

pragnę się podzielić ze wszystkimi, którym 

leży na sercu pamięć o historii naszego 

Narodu i pamięć o Nich. Na przykładzie  

jednego z Nich pragnę przybliżyć tamten 

okres, aby po latach przywrócić pamięć, 

pamięć  o tej dziewiątce z Tablicy. Chciał-

bym, aby poza imionami i nazwiskami nie 

pozostała pustka w pamięci, gdyż sama 

tablica to zdecydowanie za mało, aby po-

wiedzieć, że PAMIĘTAMY. Także z uwa-

gi  na fakt, że mój dziadek brał udział w 

walkach na przedpolach Warszawy mam  

moralny obowiązek, aby Pamiętać o Tych 

żołnierzach. 

 

 
 

KUREK WOJCIECH (1896-1920) – 

JEDEN Z DZIEWIĘCIU 

Zabór rosyjski, gubernia lubelska. 

Miejscowość Rybaki. Wprawdzie wieś 

przynależy do gminy Szczekarków, ale 

kościołem parafialnym dla jej mieszkań-

ców jest kościół w Opolu Lubelskim. W 

piątek 17 kwietna 1896 roku wieczorem o 

godzinie dwudziestej w rodzinie Antonie-

go Kurka, liczącego lat 38 i jego żony, 

Józefy z Dacków, lat 30, przychodzi na 

świat chłopiec. Dwa dni później szczęśliwi 

rodzice wraz z dwoma świadkami: Ludwi-

kiem Czaplą (lat 30) i Janem Cywińskim 

(lat 28) udają się do opolskiego kościoła, 

aby dokonać kościelnego i urzędowego 

zapisu o narodzinach swojego syna Woj-

ciecha. W tym samym dniu, w niedzielą 19 

kwietnia, Wojciech otrzymuje sakrament 

chrztu świętego. Rodzicami chrzestnymi są 

Stanisław Dacka i Anna Czaplina (naj-

prawdopodobniej  żona Ludwika Czapli). 

Chłopiec wychowuje się i wzrasta w ro-

dzinie, wychowywany w tradycji chrześci-

jańsko-narodowej, pomagając rodzicom 

przy pracach w polu i gospodarstwie. Za-

nim osiągnie pełnoletniość, umiera jego 

matka, Józefa. Pod koniec 1917 r. podej-

muje pierwszą poważną decyzje życiową: 

zamierza poślubić poznaną wcześniej mło-

dą pannę z Machowa. Jest nią dziewiętna-

stoletnia Wiktoria Wesołowska, córka 

Franciszka i Katarzyny z domu Orlik. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Vincent_D%27Abernon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Vincent_D%27Abernon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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Wiktoria zamieszkuje tylko z matką, gdyż 

jej ojciec wcześniej zmarł. Po trzykrotnych 

zapowiedziach przedślubnych w parafii 

opolskiej i wilkowskiej, dnia 5 lutego 1918 

r. młodzi nowożeńcy staja przed ołtarzem 

w wilkowskim kościele i przysięgają sobie 

dozgonną wierność i uczciwość małżeń-

ską. Świadkami tego radosnego wydarze-

nia są: Franciszek Giza z Machowa i Sta-

nisław Drąg z Rybaków. Ślubu udzielił ks. 

Walenty Machoń, miejscowy wikariusz. 

Młodzi małżonkowie zamieszkują w Ma-

chowie. Jeszcze 23 czerwca 1918 r. Woj-

ciech zostaje wraz ze Stanisławem Cywiń-

skim (lat21) świadkiem przy sporządzaniu 

aktu narodzin Tadeusza, syna Władysława 

Kurka (lat 29) i Heleny z Bujarskich (lat 

20), rolników zamieszkałych w Rybakach. 

Kilka miesięcy później, w listopadzie 1918 

r. po 123 latach niewoli odradza się wolna 

i niepodległa Polska. Jednak te radosne 

chwile, zarówno dla małżonków Kurków, 

jak i dla całego ówczesnego narodu pol-

skiego nie trwały długo. Ojczyźnie i naro-

dowi zaczęła zagrażać ze wschodu nawała 

bolszewicka. Pustosząc wsie i miasta, 

niosąc swe komunistyczne idee świata bez 

Boga i tradycyjnych wartości narodowych 

i chrześcijańskich stanowiła śmiertelne 

zagrożenie dla bytu państwa polskiego, 

jego narodu i wiary katolickiej. W kościo-

łach rozlegają się błagalne modlitwy z 

prośbą o ocalenie Ojczyzny i wiary, zaś z 

ambon księża nawołują do czynnej obrony 

przed nawałą  bolszewicką.  Jesienią 1919 

r. Wojciech Kurek zostaje powołany przez 

Powiatową Komisją Uzupełnień w Puła-

wach w szeregi armii polskiej i zostaje 

wcielony do drugiej sekcji 4 kompanii 9 

Pułku Piechoty Legionów. 
 

 
 

Pułk ten stacjonował w garnizonie 

Zamość i będąc w strukturze VI Brygady 

Piechoty Legionów (wraz z 23 Pułkiem 

Piechoty) wchodził w skład 3 Dywizji 

Piechoty Legionów. Najmniejszą jednostką 

piechoty była sekcja. Składała się ona z 

czterech rot (dwójek) dowodzonych przez 

kaprala lub starszego strzelca. Cztery sek-

cje tworzyły pluton, a trzy plutony kompa-

nię. Batalion składał się z 4 kompanii 

strzeleckich i kompanii karabinów maszy-

nowych (6 ckm), a pułk z 3 batalionów i 

kompanii ckm. Dwa pułki tworzyły bryga-

dę, a dwie brygady piechoty wsparte bry-

gadą artylerii i innymi pododdziałami 

tworzyły dywizję piechoty. Dywizje miały 

liczyć etatowo ponad 20.000 żołnierzy, ale 

rzadko realne stany walczących oddziałów 

przekraczały 50% tej liczby. Najwyższe 

stany miały zazwyczaj dywizje legionowe 

(ok. 80% etatu, a czasami nawet ponad 

100%), do których zaliczała się także 3 

Dywizja Legionów Piechoty. 
 

 
 

Stanisław Kurek (ur. 6 VI 1920, zm.1996) 
 

Na początku czerwca 1920 r., kie-

dy sytuacja na frontach była bardzo nieko-

rzystna dla Polski, a od żołnierza Wojcie-

cha Kurka nadal nie było żadnych wiado-

mości, jego żona, Wiktoria rodzi syna (6 

czerwca). W zgłoszeniu urodzonego 

dziecka zamiast ojca zgłasza się brat jego 

żony, Andrzej Wesołowski (lat 25) w 

obecności Franciszka Wesołowskiego (lat 

32), obydwaj z Machowa i Jan Kozak (lat 

39), służący kościelny w Wilkowie. 

Dziecko na chrzcie św. otrzymuje imię 

Stanisław, a rodzicami chrzestnymi zostaje 

Andrzej Wesołowski i Helena Kurek (sio-

stra Wojciecha). Sakramentu chrztu udzie-

lił ówczesny wikariusz wilkowski, ks. 

Józef Gładysz. W akcie chrztu zaznaczono 

o nieobecności ojca dziecka z powodu 

odbywania służby w wojsku. 

Z wojennych walk na froncie 

Wojciech Kurek do domu w Machowie już 

nigdy nie powrócił. Wojna już się zakoń-

czyła, a Wiktoria z małym synkiem Sta-

siem ciągle oczekiwała na powrót męża z 

wojennej tułaczki. Oficjalnej informacji, że 

jej mąż nie żyje nigdy nie otrzymała. Za-

pewne jej oczy długo nie wysychały od łez 

i ciągle wypatrywały na wiejskiej drodze 

postaci swojego ukochanego męża, z któ-

rym przecież tak po ludzku długo nie na-

cieszyła się. Zapewne też wznosiła swe 

młode dłonie w żarliwej modlitwie z gorą-

cą prośbą i nadzieją, że jej ukochany mąż i 

ojciec Stasia wreszcie odnajdzie się i któ-

regoś dnia powróci, tak jak powróciło 

wielu innych żołnierzy z parafii. Zapewne 

wierzyła, że może jej mąż został ranny i 

dostał się do niewoli. Wielkie nadzieje 

wiązała z traktatem ryskim, traktatem 

pokojowym zawartym  w Rydze, między 

Polską a Rosją i Ukrainą, w dniu 18 marca 

1921 r., kończącym oficjalnie wojnę pol-

sko-bolszewicką. Traktat ten ustalał m.in. 

przebieg granic między państwami oraz 

regulował inne sporne dotąd kwestie, w 

tym losy ludności polskiej na terenach 

kontrolowanych przez Sowietów. Sowieci 

starali się nie dopuścić do terminowej 

realizacji wzajemnej repatriacji jeńców 

wojennych, repatriantów i osób internowa-

nych. I tak do maja 1921 r. wysłano z 

Polski ponad 24 tysięcy jeńców, gdy z 

Rosji Sowieckiej przybyło zaledwie 12,5 

tysiąca osób. Dopiero po wstrzymaniu 

przez stronę polską dalszych transportów, 

zaczęły napływać transporty z Rosji. W 

październiku 1921 r. zakończyła się repa-

triacja z obozów jenieckich, pozostawała 

jednak sprawa osób cywilnych. Sowieci 

starali się nie dopuścić do powrotu do 

Polski wielu Polaków i pod pretekstem 

braku dalszych zgłoszeń ogłosili w stycz-

niu 1923 r. zakończenie akcji repatriacyj-

nej. Ponieważ poszukiwania prowadzone 

przez rodzinę i najbliższych oraz głównie 

przez aparat wojskowy nie przyniosły 

oczekiwanego rezultatu, Wiktoria Kurek 

pismem z dnia 5 grudnia 1923 r. wystąpiła 

z podaniem do sądu w lublinie o uznanie 

jej męża za zmarłego. Dnia 21 lutego 1924 

r. w wydrukowanych państwowych ob-

wieszczeniach ukazało się ogłoszenie o 

zaginięciu na froncie wojennym w 1920 r., 

Wojciecha Kurka, żołnierza 9 pułku pie-

choty legionów. Poszukiwania prowadzone 

przez sąd także nie dały pozytywnego 

rezultatu, wobec czego Sąd Okręgowy w 

Lublinie na posiedzeniu jawnym w dniu 21 

lipca 1925 r. rozpatrzył sprawę. Przeło-

mowym oświadczeniem na rozprawie było 

zeznanie wiarygodnego świadka Gizy 

(brak imienia w dokumencie sądowym), 

który stwierdził pod przysięgą, że służył 

razem z Wojciechem Kurkiem w tej samej 

sekcji i kompanii. Po zakończonych wal-
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kach pod Berezyną dowiedział się, że inni 

koledzy widzieli, jak w trakcie ataku na 

bolszewików Wojciech Kurek upadł na 

ziemię i więcej już go nie widzieli, ani 

rannego ani też zabitego. Opisywana sytu-

acja dotyczy walk w maju 1920 r. w rejo-

nie miasteczka Berezyna, leżącego nad 

rzeką o tej samej nazwie, ok. 100 km na 

wschód od Mińska (stolica Białorusi).  
 

 
Szlak bojowy 7 PPL 

 

15 maja 1920 r. dowództwo 3 

Dywizji Piechoty Legionów otrzymało 

rozkaz pogotowia i wiadomość, że wojska 

sowieckie usiłując odciągnąć siły polskie, 

które w tym czasie zdobyły Kijów, rozpo-

częły ofensywę na odcinku 1-ej Armii 

Polskiej (w jej skład wchodziła 3 dywizja) 

pod Leplem i nad górną Berezyną. Już 16 

maja oddziały 9 pułku weszły do boju nad 

Berezyną na linii Pachominki-Lisiny-Mała 

Czernica. Nieprzyjaciel wprowadzał coraz 

to nowe siły i mocno atakował polskie 

pozycje. 18 maja rano nieprzyjaciel korzy-

stając z mgły forsuje rzekę Berezynę i 

zmusza polskie oddziały do wycofania się. 

19 maja 9 pułk przygotowuje uderzenie 

celem wyparcia nieprzyjaciela za Berezy-

nę. 9 pułk ma wspierać 7 pułk piechoty 

legionów (wchodził w skład 3 dywizji, 

razem z 8 pułkiem) w natarciu od prawego 

skrzydła, w okolicy miejscowości Trembi-

na. Natarcie to nie osiąga sukcesu. Nie-

przyjaciel po 7-krotnych szturmach na 

odcinku Janki-Osowo przerywa polską 

linię obrony. Polskie oddziały ponoszą 

duże straty i rozpoczynają szybki odwrót. 

9 pułk cofa się na linię Dokszyce-

Hnieździłów-Dołhinów-Polany (na północ 

od Mińska). 

 Analizując okoliczności odnie-

sienia ran przez Wojciecha Kurka z opisem 

walk można domniemywać, że Wojciech 

Kurek został ranny właśnie 19 maja 1920 

r. Nigdy już się nie dowiemy, co dalej 

działo się z rannym Wojciechem. Rany 

mogły być tak ciężkie, że mógł umrzeć tuż 

po przejściu linii frontu w kierunku za-

chodnim i został pochowany we wspólnej 

mogile polskich żołnierzy w pobliżu Bere-

zyny. A jeśli jeszcze żył to mógł dostać się 

do niewoli sowieckiej i w wyniku odnie-

sionych ran Wojciech mógł wcześniej 

umrzeć, zanim doszło do wymiany jeńców 

między Polską a Rosją. Jednego możemy 

być pewni: Wojciech Kurek, jeden z wielu  

z tych, którzy stanęli Sowietom na drodze 

do podboju Europy, walcząc o Polskę 

oddał swe ciało dalekiej, obcej  ziemi.  

Na polecenie Wojskowego Biura 

Historycznego od 1928 r. opracowywano i 

wydawano drukiem kilkudziesięciostroni-

cowe opracowania z serii Zarys Historii 

Wojennej Pułków Polskich 1918-1920. 

Książki wydane w ramach tej serii opisy-

wały udział poszczególnych 156 jednostek 

Wojska Polskiego w walkach o Rzeczpo-

spolitą w latach 1918-1920, a także przed-

stawiały listę poległych i zmarłych z ran 

żołnierzy. W opracowaniu kpt. Zygmunta  

Szatnera  z 1928 r. Zarys historii wojennej  

9  Pułku  Piechoty Legionów  na liście 

żołnierzy poległych i zmarłych, nazwiska 

Wojciecha  Kurka nie umieszczono. 

I Wydział Cywilny Sadu Okrę-

gowego w Lublinie na mocy stosownych 

ówczesnych przepisów prawnych uznał 

Wojciech Kurka za zmarłego. Za datę 

śmierci wg Sądu należy przyjąć dzień 31 

grudnia 1920 r. Odpis prawomocnej decy-

zji sądowej wdowa po Wojciechu Kurku 

otrzymała 25 września 1925 r. Wiktoria 

Kurkowa w 1927 r. wyszła  ponownie za 

mąż, za Jana Gizę, kawalera z Machowa 

(lat 32) i wspólnie z mężem wychowywała 

swojego syna Stanisława Kurka i ich córkę 

Mieczysławę Gizę, urodzoną w 1929 r. 

(wyszła za mąż za Stanisława Kołacza w 

Zakrzowie). Wiktoria zmarła w 1967 r.                                                                                 

Powróćmy jeszcze do nieznanego 

z imienia, świadka Gizy z dokumentu 

sądowego. Otóż był nim ten sam Franci-

szek Giza z Machowa (1897-1986), brat 

Jana, drugiego męża Wiktorii, który był 

świadkiem na ślubie Wojciecha Kurka z 

Wiktorią. W czasie wojny polsko-

bolszewickiej walczył w tym samym od-

dziale, co Wojciech Kurek i szczęśliwie 

przeżył. Przeżył także II wojnę św. Ożenił 

się w Braciejowicach. Pochowany jest na 

cmentarzu w Zagłobie wraz z żoną Ma-

rianną. 

Syn Wojciecha Kurka, Stanisław, 

pracował i mieszkał w Machowie. W 1950 

r. ożenił się z Władysławą Dzierżak z 

Machowa. Zmarł w 1996 r. i został po-

chowany na cmentarzu parafialnym w 

Wilkowie. Do dziś żyje jego żona, Włady-

sława, która mieszka w Machowie z ich 

synem, Markiem Kurkiem, wnukiem Woj-

ciecha Kurka. 

 Jak wspominała pani Władysławie 

jej teściowa, Wiktoria Kurkowa-Giza, syn 

Wojciecha, Stanisław był bardzo podobny 

do swojego ojca. Zdjęć Wojciecha Kurka 

najbliższa rodzina nie posiada, dlatego też 

zamieszczam zdjęcie Stanisława Kurka, 

aby w przybliżeniu ukazać, jak mógłby 

wyglądać Wojciech Kurek tuż przed wyru-

szeniem na wojnę, z której już nigdy nie 

powrócił. 

 Wojna polsko-bolszewicka trwała 

2 lata i 32 dni. Bardzo wielu z niej nie 

powróciło, ale to także dzięki Nim i Tym, 

którzy powrócili, dziś żyjemy w wolnej i 

niepodległej Polsce. Jesteśmy Im bardzo 

wdzięczni za to, że możemy w pokoju żyć, 

wierzyć i wspominać, aby także  przywró-

cić pamięć o Tych, o Których prawie przez 

45 lat nie wolno było pamiętać. 
 

Wiersz Kornela Makuszyńskiego:  

Przyszła panna do żołnierza 

z krwi rumieńcem, strasznie strojna,  

Kto ty jesteś panno miła?  

- jestem Wojna. 

Powiedzże mi mój żołnierzu 

czy cię swatał kto na świecie? 

Choć sto panien na mnie czeka  

z tobą pójdę na kraj świata.  

Ja w nagrodę Cię powiodę  

aż na ślubne me kobierce  

i serdecznie ucałuję  

- kulą w serce  

Śpij Kolego w ciemnym grobie, 

niech się Polska przyśni tobie...  
 

Władysław Mądzik     
 

Dziękuję za wszelką pomoc udzie-

loną przy poszukiwaniach materiałów 

niezbędnych do napisania niniejszego 

artykułu księżom: ks. proboszczowi Krzysz-

tofowi Kozakowi  z Opola Lub., ks. pro-

boszczowi  Zbigniewowi  Szumiło  z Wil-

kowa, ks. wikariuszowi Grzegorzowi  Li-

pińskiemu z Wilkowa oraz Paniom: Włady-

sławie Kurek z Machowa (żonie Stanisła-

wa Kurka) i Wiesławie Michalik z Bracie-

jowic-Majorat, (córce Franciszka Gizy). 

Bez życzliwej pomocy tych osób artykuł ten 

nie zostałby nigdy napisany.  
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Berezyna, plac targowy, fotografia z ok. 1910 r. 

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

70-ta rocznica powstania BCh: 

walka pod Janiszowem 
 

(Od Redakcji: w tym roku obcho-

dzimy 70. rocznicę powstania Batalionów 

Chłopskich, do których należało wielu 

rolników Powiśla Lubelskiego. W 1940 r. 

odradzający się pod okupacją niemiecką 

ruch ludowy powołał do życia Chłopską 

Straż („Chłostra”), która wiosną 1941 r. 

została przekształcona w Bataliony Chłop-

skie. Poniżej przedrukowujemy opis walki 

oddziału BCh „Ośka” 25 lipca 1944 r. pod 

Janiszowem) 

 

 „Kompania Zgrupowania Party-

zanckiego BCh „Ośka” z obwodu iłżeckie-

go, pod dowództwem Władysława Gołąb-

ka „Boryny” [z Kroczowa Mniejszego] 

przeszła na teren powiatu puławskiego i 

stoczyła kilkugodzinną walkę z kompanią 

SS, która zamierzała spacyfikować wieś 

Janiszów. Partyzanci przygotowali zasadz-

kę na skraju wsi. Niemcy szli tyralierą w 

kierunku wsi ze szperaczami, co wyklucza-

ło możliwość ich zaskoczenia. Partyzanci 

ostrzelali szperaczy, następnie I pluton 

przeszedł do ataku na tyralierę niemiecką. 

Gwałtowne natarcie wywołało w szeregach 

niemieckich zamieszanie. Widząc małe 

siły partyzantów (I pluton Zygmunta Dą-

browskiego) przystąpili do kontrataku, 

próbując je okrążyć i zlikwidować. „Bory-

na” na pomoc Dąbrowskiemu wysłał sek-

cję Tadeusza Marsuli „Grudy” i ściągnął II 

pluton z Wojciechowa. Niemcy próbowali 

jednocześnie okrążyć partyzantów od stro-

ny Wisły, od lasu w Łaziskach. 

  

 
 

Władysław Owczarek, pseudonim „Bula”, ur. 

1918 w Chotyzach koło Ciepielowa i mieszkają-

cy do dzisiaj tuż za Wisłą w Chotyzach, z-ca 

dowódcy Zgrupowania BCh „Ośka”, autor 

książki „Ludzka droga”, Radom 1997 

Aby zapobiec okrążeniu 3 druży-

na z II plutonu, dowodzona przez Antonie-

go Majewskiego „Trojana”, pod osłoną 

zabudowań Janiszowa zajęła prawe skrzy-

dło, czekając na Niemców od strony Ka-

mienia. Niemcy przystąpili do natarcia na 

całej linii, szczególnie na środek i prawe 

skrzydło bronione przez pluton „Tyrolka”, 

który przeszedł do kontrataku. Ściągali 

posiłki i przygotowywali się do kolejnego 

uderzenia, ostrzeliwując łany zbóż. Na 

lewym skrzydle II pluton zaatakował tyra-

lierę niemiecką odciążając środek obrony 

BCh, co umożliwiło umieszczenie przy I 

plutonie erkaemów na strychach budyn-

ków i przygotowanie do kontrataku. Po 

walce wręcz pododdział  „Trojana” i grupa 

„Ostrego” wyszły na tyły Niemców ostrze-

liwując ich ogniem broni maszynowej. 

Niemcy w obawie przed okrążeniem prze-

rwali walkę i wycofali się. W trzygodzin-

nej walce partyzanci ponieśli starty wyno-

szące sześciu zabitych: Bolesław Mital 

„Tyrolek”, Stanisław Skrzek „Burza”, 

Tadeusz Płaza „Wolny”, Tadeusz Marsula 

„Gruda”, Władysław Kowalczyk „Słowik” 

i „Równy”, i czterech rannych. Straty 

Niemców wynosiły około 20 zabitych i 

wielu rannych. Ludność wsi Janiszów 
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została obroniona przed pacyfikacją nie-

miecką.” 

LITERATURA: Władysław Go-

łąbek „Boryna”, Bez rozkazu, Warszawa 

1975, s. 335-349; Janusz Gmitruk, Konspi-

racyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie 

1939-1945, Warszawa 1985, s. 265; Spra-

wozdanie komendy obwodu iłżeckiego BCh 

z 11 IX 1944; Przemysław Bednarczyk, 

Jan Sońta „Oska”. Partyzancka biografia, 

Warszawa 2007. 

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

Uprawa tytoniu 
 

 
Stara suszarnia tytoniu w Niedźwiadzie 

 

Polska jest pierwszym w UE prze-

twórcą tytoniu i największym producentem 

gotowych wyrobów tytoniowych. Jest 

także drugim po Włoszech producentem 

tytoniu w Europie. Najważniejszym regio-

nem uprawy tytoniu jest u nas Lubelszczy-

zna. Na Powiślu uprawiano powszechnie 

tytoń Virginia i tzw. wiatrowy (suszony na 

zewnątrz). W 2000 r. wprowadzono jednak 

limitowanie upraw, od 2010 zlikwidowano 

unijne dopłaty do uprawy tytoniu, a 15 

listopada 2010 r. weszła w Polsce noweli-

zacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o 

ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 

tak zwana „ustawa tytoniowa”, wprowa-

dzająca szereg zakazów i ograniczeń doty-

czących promocji wyrobów tytoniowych. 

W 2012 r. ma wejść dyrektywa Komisji 

Europejskiej o zakazie stosowania dodat-

ków podczas produkcji wyrobów tytonio-

wych. Odmiana Burley wymaga np. doda-

nia cukru, który traci podczas suszenia. 

Zanika więc uprawa, która ma w Polsce 

długą i ciekawą historię i wymaga niema-

łych umiejętności. Na Powiślu tytoń upra-

wia się jeszcze w Trzcińcu i Niedźwiadzie. 

Tytoń pochodzi prawdopodobnie 

z rejonu Andów gdzie był uprawiany jesz-

cze przed przybyciem Europejczyków jako 

roślina rytualna. Indianie zwijali liście tych 

roślin i wdychali ich dym. Do Europy 

pierwsze informacje o tytoniu przywiózł 

Krzysztof Kolumb. Na nasz kontynent 

tytoń sprowadzono w XVI w. i początko-

wo był tu uprawiany w ogrodach jako 

roślina ozdobna i lecznicza. Większe zna-

czenie zyskał dopiero po rozpowszechnie-

niu się palenia tytoniu, tj. w XVII w. W 

1612 r. w Jamestown w Virginii (dziś 

USA) powstała pierwsza plantacja tytoniu 

na eksport. Do 1650 r. tego typu plantacje 

powstają w Portugalii, Hiszpanii, Gwate-

mali i w innych krajach Ameryki Środko-

wej i Indii Zachodnich. We Francji tytoń 

rozpowszechnił Jean Nicot (od jego nazwi-

ska pochodzi „nikotyna” - tytoń szlachetny 

„Nicotiana tabacum”). 

Do Polski tytoń dotarł pod koniec 

XVI w., głównie z Turcji, wraz z całym 

obecnym polskim słownictwem: cybuch, 

kopciuch, lulka, stambułka. Sama nazwa 

tytoń pochodzi od tureckiego „tutun”. 

Zażywanie tabaki Polacy przejęli od 

Niemców i Francuzów. W 1661 r. tytoń 

stał się przedmiotem obrad sejmu, który 

uznał go za nieszkodliwy dla zdrowia i 

ustanowił cło. W 1770 r. wprowadzono 

monopol na fabryki tytoniowe i polski 

„tytuń” stał się znaczącym źródłem docho-

du skarbu państwa. Uprawą tytoniu w 

Polsce trudnili się głównie koloniści nie-

mieccy. W zaborze austriackim był pań-

stwowy monopol tytoniowy, w rosyjskim i 

pruskim tylko wysoka akcyza. 

Intensywny rozwój uprawy tyto-

niu w Polsce przypada po utworzeniu w 

1922 r. Polskiego Monopolu Tytoniowego. 

W 1938 r. tytoń zajmował powierzchnię 

http://mojwagrowiec.pl/home/ostatnie-newsy/492-od-15-listopada-2010-roku-polska-wolna-od-dymu-tytoniowego.html
http://mojwagrowiec.pl/home/ostatnie-newsy/492-od-15-listopada-2010-roku-polska-wolna-od-dymu-tytoniowego.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indianie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kolumb
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Nicot
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8.000 ha, z czego prawie połowa przypada-

ła na machorkę, tytoń gorszego gatunku. 

W tym czasie zapotrzebowanie krajowe na 

surowiec pokrywane było w około 50%. 

Szczególnie intensywny wzrost po-

wierzchni uprawnej tytoniu nastąpił w 

Polsce po II wojnie światowej, przy czym 

zmieniła się struktura produkcji — coraz 

więcej uprawiano tytoń typu Virginia. 

Dzięki temu było możliwe zmniejszenie 

kosztownego importu do około 7% całego 

zapotrzebowania przemysłu tytoniowego. 

Znaczącym ośrodkiem badań nad tytoniem 

był Puławski Instytut. Lucjan Kaznowski 

opublikował przed wojną książkę na temat 

chorób rośliny (Choroby tytoniu, Warsza-

wa 1939, wyd. Dyrekcji Polskiego Mono-

polu Tytoniowego, s. 151, il., II wyd.: 

Warszawa 1949, Państwowy Instytut Wy-

dawnictw Rolniczych). Jedna z odmian 

nosi nazwę „Tytoń Puławski”. 

Zbiory tytoniu zaczynają się w 

lipcu. Liście zrywa się stopniowo, mniej 

więcej co tydzień, w zależności od stopnia 

dojrzałości od dołu, aż do liści wierzchoł-

kowych. Trzeba się z nimi obchodzić bar-

dzo delikatnie, aby nie uszkodzić struktury 

liścia. Tytoń odmiany Burley ścina się 

cały, a liście usuwa się z łodygi po zakoń-

czeniu procesu suszenia. Ale Burley wy-

maga żyznych gleb, które na Powiślu prze-

znacza się pod inne uprawy. Najbardziej 

skomplikowanym procesem jest suszenie. 

Tytoń ciemny (Puławski, Mocny Skro-

niewski, Mieszko czy Małopolanin) suszo-

ny jest na powietrzu. Tytoń jasny (Virgi-

nia) – w specjalnych pomieszczeniach. Są 

cztery etapy suszenia, w trzecim osiąga się 

temperaturę nawet 60 stopni. Ważne jest 

utrzymanie odpowiedniej wilgotności 

zapewniającej zachowanie aromatów, 

koloru i miękkości liści. Suszenie trwa 

około tygodnia. Takie osobne pomieszcze-

nia, wyplatane z wikliny i oblepione gliną 

budynki z niewielkimi okienkami z szybką 

do kontrolowania temperatury na umiesz-

czonym wewnątrz termometrze, znajdują 

się jeszcze w Niedźwiadzie. Zwracają 

uwagę swoim zeszłowiecznym urokiem i 

są wykorzystywane jako malarskie moty-

wy, np. przez artystę z Kazimierza Dolne-

go, Krzysztofa Michalskiego. 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

- Moja rodzina - 

C.d. mojej przygody genealogicznej w Wilkowie 
 

 
 

Otwarcie Spółdzielni Mleczarskiej w Karczmiskach, 1935 r. Drugi od prawej siedzi mój pradziadek Szymon Mokijewski,  

w drugim rzędzie, drugi od prawej, pradziadek Magdy – Stanisław Nowaczek 
 

Jak już wspominałem wcześniej, 

moja najbliższa rodzina pochodzi z sąsied-

nich Karczmisk. Obie parafie mam perfek-

cyjnie opracowane i muszę stwierdzić, iż 

mimo tak bliskiej odległości między 

Karczmiskami i Wilkowem, albo jak kto 

woli między Wilkowem a Karczmiskami – 

różnice są jednak kolosalne – to wręcz 

jakby te dwie parafie leżały po dwóch 
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stronach Wisły. Brak wolności chłopów 

powodował, że nie wolno im było się 

przemieszczać bez zezwolenia… zresztą 

kiedy mieli to robić, pracując od wschodu 

do zachodu słońca – na dzisiejsze warunki 

tłumacząc: latem od 5 rano do 9 wieczór. 

Ekstremalne warunki pogodowe, nie po-

zwalające na prace polne – dawały szanse 

na wizytę w sąsiedniej wsi, w sąsiedniej 

parafii… ale z tego jeszcze nic nie wynika-

ło. No może poza dziećmi bez nazwiska 

ojca. Te urodzone w Wilkowie, wyjątkowo 

surowo traktowano: na marginesie księgi 

urodzeń oraz w spisie treści, nieślubne 

dzieci to: Katarzyna, Antoni, Stanisław, 

Anna – bez nazwiska matki. W sąsiednich 

Karczmiskach podawano odpowiednio 

nazwiska panien… Całe szczęście, iż w 

treści aktów podane jest jak się ta panna 

(wdowa) nazywała. 

 Dziesiątki lat muszą upłynąć, aż 

nazwiska typowe dla Wilkowa pojawią się 

w parafii karczmiskiej i vice versa. W 

Karczmiskach od początku XVII w. Goli-

szek, Mokijewski, Socha, Nowaczek… a w 

Wilkowie tych nazwisk do drugiej połowy 

XIX w. nie uświadczysz… Jest tylko po-

dobne do Sochy – nazwisko Sochaj, za to 

Giza i Kuś do potęgi czwartej! Nazwisko 

Piesek, tak charakterystyczne dla Wilko-

wa, pokazuje się w Karczmiskach dopiero 

w 1880 r. 

Chodlik, leżący w połowie drogi 

między Karczmiskami i Wilkowem, jest 

przyśpieszającym katalizatorem, jak ja 

nazywam procesu „odświeżania DNA”, to 

Nowaczek z Chodlika żeni się w Wilko-

wie, a za nim w ciągu kolejnych 10 lat idą 

w jego ślady jego bracia i kuzyni, zarówno 

z Chodlika jak i z Karczmisk. Fama o 

przepięknych młodych dziewkach, pluska-

jących się na brzegu Wisły w sąsiedniej 

parafii, przy okazji z niezłym posagiem – 

tak wymaganym przez ojca – rozchodzi się 

szybko po okolicy. 

W drugą stronę – do Karczmisk – 

przychodzi Giza, Kuś i Stefanek. Ten 

ostatni tworzy potężną odnogę mego 

drzewa rodzinnego – żeni się z Kozaków-

ną, siostrą mego dziadka – co więcej, do 

dzisiaj Stefankowie mieszkają w Karczmi-

skach na ojcowiźnie Kozaków. Wawrzyk, 

tak często wspominany przez mego ojca – 

był jego bratem ciotecznym – dał mi po-

wód do spędzenia kolejnego urlopu w 

Karczmiskach i oczywiście do odwiedze-

nia Wawrzyńca Stefanka i jego rodziny. 

Chciałem zobaczyć ojcowiznę dziadka 

Kozaka i tak wiele razy wspominanego 

przez mego ojca Wawrzyka. 

Nastąpiło kolejne, przemiłe spo-

tkanie z członkiem bliskiej rodziny, od-

wiedzam ich oczywiście i rok później – 

stali się żelaznym punktem programu na-

szych wizyt w Karczmiskach, planowana 

trzecia wizyta nie dochodzi do skutku, 

Wawrzyk niestety umiera. Zdążyłem w 

czasie, poznałem wspaniałego wujka, 

członka naszej rodziny – ale ilu wujków i 

ciotek nie zdążyłem, nie zdążę poznać? 

Mój dziadek Adam Goliszek był chodzącą 

encyklopedią o Karczmiskach i okolicy, 

byłem zbyt młody by go o wszystko wypy-

tać, właściwie o nic go nie zapytałem. 

Opowieści o służbie w carskim wojsku i 

szyciu butów dla prezydenta – tyle pozo-

stało w mojej pamięci. Niestety – jesteśmy 

spóźnieni z pytaniami – kiedy nasi najbliż-

si żyją, nie mamy pytań, kiedy już ich nie 

ma – chcemy pytać, ale jest za późno. 

W kontaktach z młodzieżą, staram 

się ten fakt podkreślać, ostrzegać przed 

uniknięciem mego błędu i aby za życia 

swoich dziadków, pradziadków popytali o 

swoje korzenie – a co najważniejsze, aby 

powiedzieli kto jest na rodzinnych fotogra-

fiach. Kto to ten z wąsami po lewej, a kto 

ta blondynka po środku… ta stojąca obok 

dziadka. Fotografie w rodzinnym albumie 

pozostaną – ale po co, jeśli za 50 lat nikt 

nie będzie wiedział, że pierwsza od lewej 

to ciocia Genia, no ta, co była matką 

chrzestną mojej – naszej - babci… Najwy-

żej sprzedaż za kilka złotych na interneto-

wej giełdzie starych fotografii. 
 

 
Urzędowe poświadczenie śmierci żołnierza 

„Wojsk Cesarsko-Rossyjskich” Łukasza Orlika 

z gminy Polanówka. Zginął 25 września 1852 r. 
 

Po „ukończeniu” Karczmisk – by-

łem dumny z siebie i uznałem, że 3-letnia 

praca włożona w uporządkowanie i indek-

sowanie metryk, to tak jakbym ułożył 

kostkę Rubika w ciągu 3 minut. Niestety w 

porównaniu do Goliszka z Karczmisk, Kuś 

z Wilkowa  to tylko jedna strona kostki 

Rubika, no może dwie… a gdzie brakujące 

cztery strony? Pracuję nad Wilkowem już 

trzeci rok – więc za rok, może dwa – kost-

ka zostanie ułożona… 

 Już w XIX w. funkcjonuje „pocz-

ta katolicka” – jeśli ktoś zawiera związek 

małżeński nie w swojej parafii, lub umiera 

w wojsku czy wojskowym szpitalu, infor-

muje się parafię urodzenia delikwenta o 

jego ślubie bądź śmierci. Ksiądz proboszcz 

ma za zadanie umieścić na marginesie 

odpowiedni zapis, przy okazji zaś otrzy-

mane pismo wkleja do księgi i dzisiaj po 

ponad 100 latach mamy niesamowite do-

kumenty. Prezentujemy je obok. 

Zdarzają się również historie z 

dreszczykiem, proboszcz myli się w zapi-

sie zgonu, a biednego ojca 20 lat później 

wołają do sądu, aby udowodnił, że to po-

myłka wpisującego do księgi… Mojemu 

pradziadkowi Michałowi Kozakowi rodzi 

się 9 sierpnia 1888 r. syn Wawrzyniec, 

dziecko umiera 3 grudnia 1889 r. Wyobra-

żam sobie minę mego pradziadka, kiedy w 

1912 r. chcą wcielić Wawrzyńca do car-

skiej armii. W księdze zmarłych zostało 

bowiem zapisane, iż 3 grudnia 1889 r. 

umarł Stanisław Kozak. Sama bumaga od 

proboszcza już nie wystarczała – pradzia-

dek wydał ponad 2 ruble opłaty sądowej, 

aby otrzymać odpowiednie zaświadczenie, 

nakazujące poprawienie wpisu „umarł 

Stanisław Kozak” na „umarł Wawrzyniec 

Kozak”. Krowa kosztowała wówczas 4 

ruble – o przejściach duchowych już nie 

wspominam. Podobna sytuacja w Wilko-

wie – Józef Dzierżak nie ma i nie miał 

syna Józefa, tylko córkę Józefę. Często 

znajdujemy zagraniczne powiadomienia o 

ślubie czy zgonie, raz jest przetłumaczone 

na język polski, raz nie. Czasem jest tłu-

maczenie z angielskiego na rosyjski! W 

końcu rosyjski jest językiem urzędowym! 

 Dzisiaj drogą internetową uzysku-

ję często szybciej informację, niż mieszka-

jący po sąsiedzku brat czy kuzyn. Wielka 

zasługa w tym mego przyjaciela z Wilko-

wa Włodka Mądzika. Od Magdy Nowa-

czek z Karczmisk dostałem uwieczniony 

moment otwarcia Spółdzielni Mleczarskiej 

w Karczmiskach, w roku 1935. Drugi od 

prawej siedzi mój pradziadek Szymon 

Mokijewski, w drugim rzędzie, drugi od 

prawej, pradziadek Magdy – Stanisław 

Nowaczek. 

 Na początku XIX w. „decyden-

tem” w sprawie nadania na chrzcie imienia 

dla dziecka był proboszcz parafialny. Oj-

ciec zdecydował się na imię Katarzyna, ale 

wielebny przekonał go do imienia Marian-
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na. I robił to seryjnie – przez kilka tygodni 

wszyscy urodzeni chłopcy otrzymywali 

imię Stanisław, a dziewczynki Ewa, po 

czym następował Kacper i Zofia. Najczę-

ściej wiązało się to z obchodzonymi dnia-

mi świętych patronów. Moja ciocia Mary-

sia Goliszek (z domu Kozak) urodzona w 

Karczmiskach w 1928 r., jest wszystkim 

znana jako Maria Goliszek, ciocia Marysia 

– tak, ale w metryce urodzenia ma Marian-

na, a właściwie Marjanna (w XIX w. Ma-

ryanna), gdyż tak wówczas pisano. Tele-

wizji nie było, amerykańskich seriali – po 

których zaczęto w Polsce nadawać imię 

Izaura – również nie było, więc moda na 

imienia szalała jak woda szczególnie pod 

koniec XIX w., po carskiej reformie rolnej. 

Około 1890 r. pokazuje się imię Bronisław 

i Bronisława – przez rok co piąte urodzone 

dziecko otrzymuje to imię. Imiona: Micha-

lina, Emilia, Stefania, Władysław, Włady-

sława, Mieczysław, Weronika, Seweryn – 

to nasza „Izaura”… 

 Zagadka Kajetana Niewiadomego, 

mego prapradziadka pochodzącego z Wil-

kowa, o nieznanych rodzicach – nie dawa-

ła mi spokoju przez cały czas poszukiwań. 

Wiedziałem, iż muszę zeskanować 

wszystkie parafialne księgi metrykalne, 

aby ewentualnie trafić na jakikolwiek ślad. 

Nadzieje były niewielkie, ale genealog – 

dobry genealog – nigdy nie rezygnuje. 

Dzień ten nastąpił po 16 miesiącach po-

szukiwań, po przejrzeniu 12 tysięcy zeska-

nowanych obrazów. 

Nie wierzyłem własnym oczom, 

kiedy znalazłem Kajetana urodzonego w 

1815 r. Mój Kajetan Niewiadomy żenił się 

w Wilkowie 3 razy i w każdym przypadku 

jego rodzice byli nieznani – stąd nazwisko 

Niewiadomy. W XIX w. w Wilkowie uro-

dziło się jeszcze kilka osób o nazwisku 

Niewiadomy – ale nie mają one nic wspól-

nego z rodziną mojego Kajetana. Z czasem 

nazwisko Niewiadomy zmieniono na Nie-

wiadomski - dzisiejsze „dizajn”! Przy 

zawieraniu związków małżeńskich poda-

wał swój wiek – wynikało niezbicie, że 

urodził się w 1815 r. W ciągu stu lat XIX 

w. w Wilkowie urodziło się tylko TROJE 

dzieci noszące to imię. Więc na widok 

Kajetana urodzonego w 1815 r. nie miałem 

wątpliwości, że to jest  dziadek mojej bab-

ci Agnieszki Niewiadomskiej. Kajetan 

rodzi się w Zastowie dnia 6 sierpnia 1815 

r., jego rodzice to 40 letni Fabian Całka i 

30 letnia Małgorzata Kuś. Kajetan jest ich 

ostatnim dzieckiem. Fabian w 1819 r. 

umiera a Małgorzata 21 stycznia 1821 r. 

wychodzi ponownie za mąż za 32 letniego 

Jakuba Dudka. Ma z nim czworo dzieci ale 

wszystkie bardzo wcześnie umierają, sam 

Jakub Dudek umiera zaś w 1831 r. Dlacze-

go ojczym nie chciał wychowywać małego 

Kajetana? – pewnie przyczyny były takie 

same, jak i dzisiaj…, albo niewiele się 

różniły, albo były typowe w tamtych la-

tach. Zagadką jest jak trafił do Urządkowa 

– jakaś miłosierna rodzina w zamian za 

pilnowanie krowy, przyjęła go pod swój 

dach? W XVIII w. w Wilkowie nie ma 

nazwiska Całka – Fabian Całka jest pierw-

szym noszącym to nazwisko w parafii. 

Więc szukam kolejnej parafii z Całkami… 

wiem na pewno, że nie jest to parafia Ka-

zimierz Dolny. Szukam i szukam – końca 

nie widać, ale przodków przybywa. 

 Ciekawym zjawiskiem w Wilko-

wie było używanie dwóch form nazwiska 

w przypadku jednego nazwiska. Opiszę to 

na przykładzie Mita i Nita – kto był wcze-

śniej: kura czy jajko? Najpierw pojawia się 

nazwisko Mita – w roku 1741 Grzegorz 

Mita żeni się z Urszulą Lasotą. W roku 

1815 pojawia się nazwisko Nita i oba na-

zwiska występują na przemian do roku 

1860. Następnie Nita zanika… Pisząc 

„występują na przemian” mam na myśli: 

dosłownie i w przenośni. Gdyby nie doty-

czyło mojej rodziny, być może uznałbym, 

że to są dwa odrębne nazwiska i nawet nie 

zauważył występujących błędów. Moja 

Marianna rodzi się jako córka Antoniego 

Mity, a za mąż wychodzi jako córka Anto-

niego Nity. Jej dzieci mają w aktach uro-

dzenia matkę Mariannę z Nitów. Mita... 

Nita... ale czy to odosobniony przypadek? 

– niestety nie, Boroch – Boruch, Jaros – 

Jarosz, Garbarczyk – Karbarczyk… Wyli-

czanka praktycznie nie ma końca… 

 Po wprowadzeniu w roku 1868 

obowiązku rejestrowania danych po rosyj-

sku, spotkać się możemy z przeróżnymi 

formami zapisu imion, a czasem i nazwisk. 

Raz zapisywano imię rosyjskimi bukwami 

fonetycznie, a raz tłumacząc na język ro-

syjski. Początkowo myślałem, że ma to 

związek ze znajomością przez proboszcza 

języka rosyjskiego – wkrótce jednak oka-

zało się, że proboszcz raz tłumaczył imię 

na rosyjski a dwa razy nie… Tomasza 

pisał jako Τома albo jako Τомаш, Grzego-

rza nie zapisywał jako Гжегож tylko fone-

tycznie pisał: Грзегорзъ.  A Jana, raz jako 

Jan, albo rzadziej jako Iwan. Nazwisk na 

ogół nie tłumaczono na rosyjski, chociaż 

mam jeden wyjątek w Karczmiskach. Tra-

fiłem na nazwisko Durak (Дурак)– ani 

wcześniej, ani później takie nazwisko nie 

występuje w parafii karczmiskiej – więc 

wpisałem do tabeli nazwisko Durak czer-

wonym kolorem, to znaczy, że coś nie 

pasuje… Nie dawało mi spokoju to nazwi-

sko, tym bardziej po sprawdzeniu w sieci, 

iż takie nazwisko występuje w okolicy, ale 

dopiero następnego dnia skojarzyłem – 

proboszcz był nadgorliwy i nazwisko rów-

nież przetłumaczył – chodziło o nazwisko 

Głupiec! Od tamtej pory jestem dużo 

ostrożniejszy w interpretowaniu nazwiska 

zapisanego po rosyjsku. 

Czasem i zapisane po polsku na-

zwisko nie jest łatwo poprawnie wprowa-

dzić do bazy danych. Przez ponad 200 lat 

nazwiska odmieniano ze względu na płeć i 

wiek i „wykształcenie” zainteresowanych. 

Moja mama po ślubie do końca życia była 

panią Kozakową. Wcześniej jednak cho-

dziła do szkoły jako Goliszkówna, a jej 

mama Mokijewska urodziła się jako Moki-

jewszczanka. W Wilkowie spotykamy się z 

wieloma dziwnymi – dla nas żyjących 

współcześnie – formami odmiany nazwisk. 

Nader – Nadrówna – Nadrzyna 

Wicha – Wisionka – Wiszyna, Giza – 

Gizionka – Gizina, Złotucha – Złotuszonka 

– Złotuszyna, Więc nie trudno chyba od-

gadnąć jak się nazywa ojciec Muszonki 

czy mąż Muszyny? Oczywiście Mucha… 

Ta forma zapisu dla współczesnego gene-

aloga jest utrudnieniem, ale za to daje 

podstawowe informacje nie zawarte w 

tekście aktów: czy za mąż wychodziła 

panna czy wdowa: Kusiówna – Kusiowa, 

czy umarła panna czy mężatka (wdowa): 

Mitówna – Mitowa. 

 Częstym błędem spotykanym w 

aktach urodzenia jest imię matki dziecka. 

Ksiądz pyta ojca dziecka o imię matki, 

więc świeżo upieczony ojciec, pewnie po 

wcześniejszej wizycie w karczmie, podaje 

imię teściowej… Zamiana nazwiska ojca 

to bardzo rzadki przypadek, moi przodko-

wie zadbali jednak, aby i taki przypadek 

znalazł się na moim drzewie rodzinnym. 

Jest rok 1904, Karczmiska – Ka-

zimierz Goliszek (nota bene jego żona to 

Irena Bochrówna z Wilkowa), starszy brat 

rodzony mego dziadka Adama, zgłasza 

urodzenie swego trzeciego już dziecka. 

Ksiądz pyta więc, kto jest ojcem dziecka, 

ale ojciec i świadkowie nie potrafią wy-

mówić ani słowa po wcześniejszej wizycie 

w karczmie. To znaczy coś mówią, ale nie 

można tego zrozumieć. Zdenerwowany 

ksiądz proboszcz pyta najbliżej stojącego i 

najwyraźniej mówiącego, sądząc, iż to jest 

ojciec dziecka: no jak się nazywasz? Pada 

odpowiedź: Olszak. Proboszcz zapisuje do 

księgi fakt urodzenia Józefa Olszaka. Od 

cioci Jadzi z Puław – córki Józefa – znam 

okoliczności, w jakich Józef Goliszek 

dowiedział się, iż nie jest Goliszkiem tylko 

Olszakiem. Rodzice Józefa umarli, kiedy 

był małym dzieckiem, wujek przyjął go, 

ale w zamian, od rana do wieczora musiał 

pilnować krów. I nie było to przypadko-

we… dziadek Józefa – Adam, wysyłał mu 
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z Argentyny amerykańskie dolary – Józef 

umarł, nie wiedząc jak wygląda dolar! 

Na ówczesne lata, kiedy nie było 

dowodu osobistego, metryka kościelna 

decydowała o przyjęciu do służby woj-

skowej, świadczyła o pełnoletniości. Po 

odzyskaniu niepodległości, Józef Goliszek 

chciał wstąpić do legionów Piłsudskiego, 

ale ponieważ nie wyglądał na swój wiek, 

musiał udowodnić na papierze, że ma 

skończone 18 lat. Do kościoła miał 3 mi-

nuty na piechotę, więc bezzwłocznie udał 

się po dokument, myśląc iż w ciągu kilku 

minut dostanie tak oczekiwany papierek – 

a tam dowiedział się, że nie jest Golisz-

kiem, tylko Olszakiem… Ksiądz na próżno 

pokazywał mu księgę, Józef czytać nie 

umiał, więc uwierzył na słowo. Krowy na 

opłatę zmiany nazwiska nie miał, w końcu 

pasł krowy wujka, czasu też było niewiele 

– Ojczyzna była w potrzebie – więc zacią-

gnął się do legionów jako Józef Olszak. Do 

dzisiaj na Goliszkowym drzewie mam 

wiele osób o nazwisku Olszak. 

 Po wojnie napoleońskiej ksiądz 

proboszcz był równocześnie urzędnikiem 

stanu cywilnego gminy. Wówczas przez 

kilka lat nie podaje się chrzestnych uro-

dzonych dzieci – są tylko świadkowie, 

zawsze mężczyźni. Z chrzestnymi na ogół 

poza w/w okresem nie ma problemów, 

gorzej jest z matką dziecka. 

Rok 1743 – rodzi się Katarzyna 

Giza, córka Kacpra i Teresy? Brak nazwi-

ska panieńskiego matki, ale za to mamy 

imiona i nazwiska chrzestnych, taka sytu-

acja trwała przez ponad 60 lat.  Z nazwi-

skami chrzestnych drzewa rodzinnego nie 

zbudujesz… Inaczej – dotrzesz do korzeni 

rodzinnych w 1790 r., masz ojca i matkę 

ówczesnego przodka, i na tym koniec jeśli 

chodzi o matkę – jej nazwiska panieńskie-

go nie widać i nie słychać – więc wpisuje-

my do programu genealogicznego jako 

nazwisko „?” i przestajemy szukać jej 

rodziców… Przy odrobinie szczęścia ma-

my szansę na kontynuowanie drzewa po 

matce – warunek: bardzo rzadkie imię, na 

przykład Kunegunda, Anastazja, Łucja – w 

ciągu 40 lat rodzą się: jedna Kunegunda, 

dwie Anastazje i dwie Łucje – wymarzony 

przypadek dla genealoga, gdyż jest pewien 

kolejnej gałęzi i kolejnego nazwiska na 

drzewie genealogicznym. 

 Na koniec metryka ślubu związa-

na z moją drugą ojczyzną – Węgrami. 

Zofia Morgut wychodzi ponownie za mąż 

w listopadzie 1862 r., jej pierwszy mąż 

Błażej Siedliski z Rogowa zginął jako 

żołnierz Litewskiego Pułku Piechoty w 

dniu 11 lipca 1849 r., w bitwie z Węgrami. 

Z jednej strony Błażej Siedliski, włościa-

nin z Rogowa wcielony do carskiego woj-

ska, a z drugiej walczący o swoją niepod-

ległość Węgrzy, pod przywództwem Józe-

fa Bema – Taty Bema, jak nazywali i na-

zywają go Węgrzy. Polacy walcząc o wol-

ność naszą i waszą zabijają Polaków stoją-

cych po drugiej stronie, na siłę wcielonych 

do carskiego wojska… Ileż ironicznej 

tragedii jest w tym akcie ślubu – wielko-

mocarstwowa polityka, której ofiarami i 

Polacy i Węgrzy padali regularnie przez 

dziesiątki lat. Raz ramię przy ramieniu – 

raz bagnet naprzeciwko bagnetowi – a kula 

nie wybierała między Polakami, Litwinami 

czy Madziarami. 

 O tym jaka to jest niesłychanie 

ciężka praca, godzinami przed kompute-

rem odczytywać wyblakłe, poplamione – 

do tego w obcych językach pisane (łacina, 

rosyjski) dokumenty, wie tylko ten, kto 

tego już doświadczył. Ja nie narzekam – 

tylko moja żona – na mnie! Można jednak 

i bez komputera, bez psucia sobie wzroku, 

troszeczkę zadbać o naszych przodków – 

szczególnie tych, o groby których już nikt 

dzisiaj nie dba… Znacie takie groby? – a 

groby swoich przodków też znacie? Czar-

na farba do pomalowania krzyża, nóż do 

wycięcia chwastów i grabki – ewentualnie 

zamówiona plastykowa (dłużej wytrzyma) 

tablica z nazwiskami, i z datami urodzeń i 

śmierci spoczywających w grobie. Ja je-

chałem 800 km aby to zrobić…  
 

 
 

Autor maluje krzyż pradziadka Szymona  

Mokijewskiego – pod Płockiem na Mazowszu 

 

Mirosław Kozak 

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

55 lat pożycia małżeńskiego państwa Czaplów 
 

Mieczysława i Edward Czapla  

mieszkają w Zarudkach. Edward Czapla 

urodził się 8 czerwca 1930 roku w Zarud-

kach, Mieczysława Czapla także w Zarud-

kach – 24 lutego 1939 roku. Ślub wzięli 5 

listopada 1955 roku w Kościele Parafial-

nym w Wilkowie. 

Państwo Czaplowie dochowali się 

trojga dzieci. Najstarsza córka Alina, która 

była nauczycielką, nie żyje. Synowie 

mieszkają poza domem: Zbigniew mieszka 

w Puławach, a Jarosław w Krakowie. Go-

spodarstwo przepisali synowi Jarosławowi 

– ok. 5 ha (w tym 1,6 ha las i sad) i od 

kilku lat wiodą spokojne życie mieszkając 

w swojej rodzinnej wiosce.  

Zeszłoroczna powódź zniszczyła 

ich budynek mieszkalny, który został już 

prawie odremontowany. Niestety powódź 

zniszczyła nie tylko budynek ale także 

wyposażenie domu i pamiątki. Pozostałe 

ocalałe zdjęcia są jedyną pamiątką waż-

nych rocznic. 

Zdjęcie pierwsze na następnej 

stronie upamiętnia 50-lecie ślubu ze zdję-

ciem ślubnym na butelce. Ta etykieta, to 

jedyna pamiątka ślubu, wszystkie zdjęcia 

ślubne państwa Czaplów zniszczyła po-

wódź. 

Zdjęcie drugie wykonano na balu 

noworocznym w styczniu 2011 roku. Ży-

czenia jubilatom z racji 55. rocznicy poży-

cia małżeńskiego składają: pan wójt Grze-

gorz Teresiński, sekretarz gminy Marcin 

Markowski i prezes Klubu Seniora Zofia 

Markiewicz. 

Państwo Mieczysława i Edward 

Czaplowie aktywnie uczestniczą w spotka-

niach Klubu Seniora. Pan Edward wielo-

krotnie zadziwiał nas swoimi umiejętno-

ściami tanecznymi. 

Na podstawie rozmowy z Jubila-

tami przygotowała  –  Grażyna Jarska 
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Złote gody państwa Molendów 
 

Danuta (Daniela) Molenda urodzi-

ła się 15 sierpnia, Tadeusz Molenda uro-

dził się 24 maja 1936 roku w Żmijowi-

skach. Ślub w kościele wilkowskim wzięli 

24 października 1960 roku. Od ślubu go-

spodarzyli samodzielnie budując sobie 

dom i uprawiając ok. 4 ha pola. Obecnie są 

na emeryturze i uprawiają ok. 1 ha pola 

hodując warzywa i owoce. 

Jubilaci dochowali się pięciorga 

dzieci. Najmłodsi synowie nie żyją, Ma-

riusz umarł na zapalenie opon mózgowych 

a Ireneusz zginął tragicznie podczas poby-

tu w wojsku. Trzy córki maja  pięcioro 

dzieci i są usamodzielnione. Ewa, Bożena i 

Sławka mieszkają wraz z rodzinami poza 

domem, ale często odwiedzają rodziców, 

bo wnuki bardzo lubią pobyt u dziadków. 

Państwo Molendowie prowadzili 

bardzo aktywne życie w swoim środowi-

sku, o czym świadczy poniższe zdjęcie. 

Pan Tadeusz jest zasłużonym strażakiem 

OSP w Żmijowiskach. 

Zdjęcie pierwsze: Pani Daniela 

była aktywną członkinią zespołu śpiewa-

czego, (pierwsza z prawej, za nią Zofia 

Markiewicz), na V Wojewódzkim Prze-

glądzie Zespołów Śpiewaczych. 

Zdjęcie drugie: na jubileusz 50-

lecia ślubu, wnukowie dumnie pozują do 

zdjęcia ze swymi dziadkami. 

Państwo Molendowie aktywnie 

uczestniczą w spotkaniach i wyjazdach 

organizowanych przez Klub Seniora w 

Wilkowie. 

Wspomnień Pani Danieli udoku-

mentowanych zdjęciami wysłuchała 

 

Grażyna Jarska 

 
 

 

 

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

Konkurs – moja szkoła na kartach historii 
 

Regulamin konkursu 
"Ocalić od zapomnienia...”  

Moja szkoła na kartach historii 
 

 

I. ORGANIZATOR: 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II 

w Wilkowie. Współorganizator: Gminna 

Biblioteka Publiczna w Wilkowie. Pa-

tronat honorowy: Wójt Gminy Wilków, 

Regionalne Towarzystwo Powiślan 

 

 

 

II. ADRESACI KONKURSU: 

Uczniowie szkół podstawowych (klasy 

V –VI), gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych mieszkający na terenie Gminy 



___________________ _____  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(44), lipiec 2011  _______________________________ 

15 

 

Wilków lub uczęszczający do szkół na 

terenie Gminy Wilków. 

 
III. CELE KONKURSU:  

rozbudzanie zainteresowania 

tradycją swojej szkoły (Dotyczy szkół 

podstawowych w Zagłobie, w Wilkowie, 

w Rogowie, w Wólce Polanowskiej, 

Dobrem, Podgórzu, Machowie, Żmijo-

wiskach), 

pogłębienie znajomości historii 

szkoły w minionych latach, 

kształtowanie poczucia identyfi-

kacji ze społecznością szkoły, 

popularyzacja dziejów szkolnic-

twa Wilkowa i regionu, 

zapoznanie z podstawami meto-

dologii badań historycznych, 

doskonalenie umiejętności ko-

rzystania z różnych źródeł informacji. 

 
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKUR-

SOWEJ 

W konkursie biorą udział prace 

indywidualne lub zespołowe (maksy-

malnie do 5 osób).   

Uczestnicy wybierają określony 

temat, spośród wymienionych niżej i 

przygotowują pracę w formie wskazanej 

dla danego tematu. 

Tematyka konkursu obejmuje 

szeroką gamę zagadnień związanych z 

historią szkolnictwa na terenie Gminy 

Wilków  w XX wieku, w szczególności 

dzieje szkół w relacjach źródłowych i 

opracowaniach historycznych oraz syl-

wetki pedagogów i pracowników oświa-

ty. 

Tematy prac konkursowych: 

„Jeden dzień z życia szkoły” – 

próba rekonstrukcji, przedstawienia 

wybranego wydarzenia z historii szkoły; 

powinien zawierać relacje i wspomnienia 

uczniów, fotografie oraz dokumenty 

(kopie), dotyczące tego wydarzenia. 

Formą pracy może być reportaż, opra-

cowanie historyczne, album (forma pa-

pierowa i elektroniczna). 

„Świadkowie historii” – wy-

wiad poświęcony historii określonej 

szkoły (np. z emerytowanymi nauczycie-

lami lub absolwentami szkoły). Praca 

może mieć formę pisemną lub audiowi-

zualną (zapis na płycie V-CD, DVD). 

„Historia i tradycje naszej 

szkoły” – prezentacja multimedialna 

poświęcona historii szkoły (siedziby, 

dyrektorzy, grono pedagogiczne, kalen-

darium wydarzeń, tradycje kultywowane 

w szkole). Praca ma być wykonana w 

formie prezentacji multimedialnej (Po-

wer Point). 

„Szkolny słownik biograficz-

ny” – zawierający biogramy nauczycieli 

i pracowników danej szkoły (opracowa-

nie historyczne, prezentacja multime-

dialna). 

„Świadectwa przeszłości” – 

zaprezentowanie niepublikowanych 

wcześniej fotografii lub dokumentów, 

dotyczących historii oświaty, znajdują-

cych się w zbiorach szkoły lub w posia-

daniu prywatnym (np. stare zdjęcia 

szkół, nauczycieli, gazetki szkolne, 

świadectwa, legitymacje, odznaki, tarcze 

szkolne itp.); forma: kopia fotografii lub 

dokumentu zaopatrzona w opis, zawiera-

jący m.in. informacje na temat czasu 

powstania oraz miejsca aktualnego prze-

chowywania. (forma elektroniczna). 

Uczestnicy konkursu powinni 

wykazać się: 

- znajomością dziejów swojej szkoły, 

- umiejętnością zaplanowania pracy, 

- kreatywnością, inwencją i oryginalno-

ścią w realizacji wybranego tematu, 

- umiejętnością pracy w zespole metodą 

projektu, 

- wykorzystaniem różnych źródeł wie-

dzy. 

Prace zgłoszone do konkursu 

będą oceniane według następujących 

kryteriów: 

- twórcze podejście do tematu, 

- wartość merytoryczna prezentowanego 

materiału. 

Ocena prac zostanie dokonana 

oddzielnie dla poszczególnych kategorii 

wiekowych uczestników konkursu 

(uczniowie szkół podstawowych, gimna-

zjalnych i ponadgimnazjalnych). W za-

leżności od tematyki i formy nadesła-

nych prac ocena zostanie dokonana w 

wybranych kategoriach: praca literacka, 

dokumentalna, prezentacja multimedial-

na. 

 
V. STRUKTURA I TERMINARZ 

KONKURSU: 

Konkurs ma charakter jednoeta-

powy. Prace zostaną ocenione przez 

Komisję Konkursową, powołaną przez 

Organizatora. 

Każda szkoła może zgłosić do 

konkursu od jednego do pięciu uczestni-

ków indywidualnych i 1 – 5 zespołów.  

Zgłoszenie udziału w konkursie 

następuje przez przesłanie Karty Zgło-

szenia listownie na adres Organizatora 

(Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II 

w Wilkowie, Wilków 66A, 24- 313 Wil-

ków; faxem pod numer 81 828 14 32, 

lub drogą elektroniczną: e-mail: med-

rekmonika@o2.pl, lub Gminna Bibliote-

ka Publiczna w Wilkowie, 24-313 Wil-

ków, e- mail: publicznawilkow@wp.pl 

Zgłoszenia udziału w konkursie 

należy przesłać do 22 kwietnia 2011 

roku. Wzór Karty Zgłoszenia jest załą-

czony do regulaminu konkursu.  

Prace konkursowe należy prze-

kazać Organizatorowi (Gimnazjum Pu-

bliczne im. Jana Pawła II w Wilkowie, 

Wilków 66A, 24- 313 Wilków) w termi-

nie do 30 listopada 2011 r. Do pracy 

powinny zostać dołączone dane o jej 

autorze/autorach. Informacja powinna 

zawierać: imię i nazwisko uczestnika 

konkursu, nazwę i adres szkoły, imię i 

nazwisko nauczyciela – opiekuna. 

O wynikach konkursu oraz ter-

minie i miejscu uroczystego podsumo-

wania uczestnicy zostaną poinformowani 

drogą elektroniczną. Informacja zostanie 

również podana na stronie internetowej 

Gimnazjum www.szkolnstrona.pl  

 
VI. NAGRODY: 

Laureaci konkursu otrzymają 

dyplomy i nagrody rzeczowe, a nagro-

dzone prace zostaną eksponowane na 

okolicznościowej wystawie, zorganizo-

wanej w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Wilkowie. Dla wszystkich 

uczestników przewidziane są zaświad-

czenia potwierdzające udział w konkur-

sie. Nauczyciele-opiekunowie uczestni-

ków konkursu otrzymają podziękowania 

za przygotowanie uczniów. 

 
VII. UWAGI KOŃCOWE: 

Szczegółowych informacji, do-

tyczących konkursu udziela w imieniu 

Organizatorów mgr Monika Mędrek pod 

numerem telefonu 513-137-115 lub pod 

adresem e-mailowym: 

medrekmonika@o2.pl 

Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo dokonania uzasadnionych zmian 

w regulaminie, wynikających ze wzglę-

dów organizacyjnych.  

 

http://www.pbw.lodz.pl/karta_zgloszenia.pdf
http://www.pbw.lodz.pl/karta_zgloszenia.pdf
mailto:medrekmonika@o2.pl
mailto:medrekmonika@o2.pl
mailto:publicznawilkow@wp.pl
http://www.szkolnstrona.pl/
mailto:medrekmonika@o2.pl
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Karta zgłoszenia 
.....................................                                                             ................... 

(pieczęć Szkoły)                                                                            (data) 
 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Wilkowie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie 
 

KONKURS 
 

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA...” 

MOJA SZKOŁA NA KARTACH HISTORII 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

NAZWA SZKOŁY: 
............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................................................................................................ 

ADRES SZKOŁY: 

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... .... 
TEL./FAX...................................................................................................... ................................................... 

E-MAIL uczestnika .......................................................................................................................................... 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ds. kontaktu z organizatorami konkursu 

...................................................................................................................... .................................................. 

 
....................................................................... 

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)  
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA można przesłać 

listownie na adres organizatora: Wilków 66A, 24-313 Wilków 

faksem pod numer 81 828 14 32 

pocztą elektroniczną e-mail: medrekmonika@o2.pl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Opole Lubelskie. Historia miasta i powiatu” 

- tom drugi  
 

Już w 2009 roku zapowiadaliśmy 

omówienie drugiego tomu Krzysztofa  

Jastrzębskiego Opole Lubelskie. Historia 

miasta i powiatu, Warszawa-Puławy, 2009 

r. Pierwszy tom historii naszego powiatu 

zrecenzowaliśmy w numerze 2(27) z 

kwietnia 2008 roku „Powiśla Lubelskiego” 

(autor dostał za niego Nagrodę RTP za rok 

2009). Powódź i związane z nią trudności 

wydawnicze i organizacyjne, nie pozwoliła 

nam opublikować wcześniej recenzji. 

 Kontynuując numerację rozdzia-

łów z pierwszego tomu autor zawarł w 

tomie drugim następujące części: IX. Mię-

dzy Słupeckimi a Tarłami, X. 68 lat Tar-

łów na Opolszczyźnie (1682-1750), XI. 

Złota doba Opola za Lubomirskich (1750-

1804), XII. Srebrne półwiecze Opola za 

Rzewuskich (1804-1847), XIII. Opole i 

Wydrychiewicz (1847-1869). Utrata praw 

miejskich (1870). 

 Książka Jastrzębskiego, mimo iż 

posiada o wiele więcej szczegółów doty-

czących Powiśla niż tom I, nie może jed-

nak służyć jako historia naszych okolic. 

Występuje wiele ciekawych szczegółów, 

ale nie można zrekonstruować na jej pod-

stawie historii Wilkowa czy Łazisk. Naj-

więcej wiadomości dotyczących naszych 

okolic dostarczają rozdziały poświęcone 

powstaniu styczniowemu i latom je po-

przedzającym. Ciekawe są szczegóły (s. 

558-654) buntu chłopskiego na Powiślu w 

czerwcu-lipcu 1861 roku. Jest tam mnó-

stwo nazwisk przywódców, ich rodziny do 

dziś mieszkają na Powiślu. Interesujące 

choć krótkie są również informacje (s. 300 

i 304) o Abramie Jakubowiczu, żydow-

skim arendarzu ze Szczekarkowa i wil-

kowskim karczmarzu w 1794 r. Cenne są 

niektóre pozycje bibliograficzne umiesz-

czone na końcu książki. 

 Ale to w zasadzie jedyne wiado-

mości dotyczące naszego regionu. Książka 

posiada sporo błędów będących wynikiem 

pospiesznej redakcji. Mimo iż uwłaszcze-

niowy ukaz carski był z 19 lutego 1861 w 

rozdziale mu poświęconym występuje 

kwiecień. W tabeli na s. 540 jest Ignacy 

Uesoł a powinien być Ignacy Wessel. 

Wiele mylnych informacji dotyczy nazw 

wiosek Powiśla. Nazwa Polanówka (s. 

188) nie wywodzi się od polany w lesie, 

ale od nazwiska właściciela – Polanow-

skiego i pojawia się dopiero na początku 

XVIII w. Lubomirka (s. 376) jest już na 

mapie z 1801 r. i nie pojawia się po raz 

pierwszy w r. 1806, a taką błędną sugestię 

można byłoby wysnuć z lektury książki. 

Również wioska Maydan jest już odnoto-

wana na mapie z 1786, a nie dopiero w 

roku 1806 (s. 377). 

 

http://www.pbw.lodz.pl/karta_zgloszenia.pdf
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 Osobny problem stanowi rodzina 

Wydrychiewiczów. Na s. 424 Jastrzębski 

pisze, że zmarły w dniu 25 lipca 1855 r. w 

Opolu w wieku 88 lat Ludwik Wydry-

chiewicz był „kuzynem” Kazimierza, wła-

ściciela Opolszczyzny. Ale Ludwik był 

przecież jego ojcem (matką była Anna z 

Nowomiejskich). Warto więc dodać uzu-

pełnienie do str. 611. Jak wiadomo po 

bezpotomnej śmierci Kazimierza Wydry-

chiewicza (ur. w 1805 r. w Secyminie, na 

kielecczyźnie, zm. w 1869 r.) zgłosił sie 

jego stryjeczny brat Kacper Wydrychie-

wicz, z zawodu tkacz zamieszkały w kie-

leckiem, który otrzymał połowę spadku. 

Natomiast drugą połowę majątku wypra-

wowała spokrewniona z nimi Filipina 

Stojanowska, żona urzędnika z Kielc (inne 

opracowania mówią, że Filipina z Dembiń-

skich primo voto Stojanowska byłą żoną 

Kacpra). W r. 1871 od spadkobierców 

Kazimierza Wydrychiewicza majątek 

opolski kupił Franciszek Kleniewski wraz 

synami Władysławem i Janem. Stanisław 

Ostrołęcki w swojej pracy Cmentarz para-

fialny rzymsko-katolicki w Lublinie, Lublin 

1902, podaje, że na cmentarzu przy ul. 

Lipowej (nagrobek nr 821), został pocho-

wany Kacper Wydrychiewicz, zmarły 1 

maja 1885 r. W wydrukowanej broszurze 

Akt uroczysty zakończenia roku szkolnego 

1837-8 w szkole obwodowej w Opolu z 

1838 r. na liście nagrodzonych uczniów 

znajduje się dwóch innych młodych Wy-

drychiewiczów: Hipolit z klasy pierwszej i 

Józef z klasy trzeciej, zapewne byli to 

kuzyni Kazimierza. Józef Wydrychiewicz 

ur. się 5 marca 1822 r. w Daszowej (s. 

475). Jest kilka miejscowości o tej nazwie: 

Daszów koło Leska, na Dolnym Śląsku, w 

pow. grójeckim i na Podolu. Daszew na 

Podolu to w XIX w. własność zmarłego w 

1880 r. hr. Włodzimierza Potockiego a 

następnie jego córki hr. Maryi Rzewuskiej. 

Być może ze względu na Rzewuskich 

chodzi tu właśnie o Daszew podolski. 

Koligacje rodzinne Wydrychiewiczów nie 

zostały jednak jak dotąd opracowane, a na 

pewno warto byłoby się nim, ze względu 

na naszą lokalną historię, bliżej przyjrzeć. 

Szkoda, że dociekliwy autor nie zajął się tą 

znaczącą, chociaż dla niektórych kontro-

wersyjną postacią i nie opracował drzewa 

genealogicznego Wydrychiewiczów.  

Trzeba też niestety dodać, że 

mnóstwo pomyłek posiadają niepełne 

końcowe indeksy nazwisk i miejscowości. 

A to jak wiadomo jest dla czytelników 

publikacji regionalnych podstawowe na-

rzędzie. Indeksy stanowią o przydatności 

tego typu publikacji dla badań o bardziej 

naukowym charakterze. Mimo tych słab-

szych stron kolejny tom Krzysztofa Ja-

strzębskiego stanowi regionalne wydarze-

nie. Nasze Towarzystwo doceniło działal-

ność autora honorując go wspomnianą 

nagrodą. Czekamy na kolejne tomy, ży-

cząc bardziej wnikliwej redakcji. 
 

Wojciech Włodarczyk 

 

 
 

Strona z broszury „Aktu Uroczystego zakończenia roku szkolnego 1837/8 w szkole obwodowej w Opolu”. Do szkoły w tymże roku 

uczęszczali także uczniowie z Powiśla lubelskiego, m.in. z Dobrego, Kamienia, Karczmisk, Kępy Choteckiej, Majdanu, Polanówki, 

Zastowa. Zazwyczaj byli to uczniowie oficjalistów dworskich. Roczna opłata za szkołę wynosiła niebagatelną sumę 100 złotych. 
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Na starej fotografii 
Rodzina Turskich z Zarudek 

 

Na publikowanej tu fotografii z 

około 1939 r. widnieje rodzina Turskich z 

Zarudek. Zdjęcie zostało wykonane przed 

ich domem zbudowanym w 1913 roku. 

Fotografię otrzymaliśmy od pana Stani-

sława Turskiego z Lublina. Na ławce sie-

dzi Franciszek Turski (1874-1956), mąż 

Konstancji (1882-1969) z domu Pisula 

(nieobecnej na fotografii). Obok niego 

siedzą: Jan Piesek, syn Janiny i Stanisława 

oraz Helenka Turska córka Anieli i Wła-

dysława. Pierwszy z lewej stoi Ignacy, syn 

Franciszka, ur. 1913, ożeniony w 1944 r. z 

Janiną Przychodzeń z domu Rusinowicz z 

Dołów koło Kazimierza. Druga z lewej 

stoi Julia, córka Franciszka. Trzecia z 

lewej stoi Janina, córka Franciszka, a 

dalej, czwarty z lewej stoi jej mąż Stani-

sław Piesek (zmienił później nazwisko na 

Pawłowski) z Zastowa Karczmiskiego. 

Pierwszy z prawej stoi: Władysław (1907-

1966) syn Franciszka, a obok z bukietem 

jego żona Aniela z Czarneckich. 

Warto dodać, że w numerze 3(12) 

z lipca 2005 r., na stronie 8, umieściliśmy 

zdjęcie tej samej rodziny Turskich, ale 

wykonane około 1917 roku. Na tamtym 

zdjęciu znajdują się: Janina Turska po 

mężu Pawłowska, Konstancja z Pisulów 

(1882-1969) po mężu Turska, Ignacy Tur-

ski, Stanisław Turski (1905-1993), Feliksa 

Turska (1902-1991), Julia Turska (1909-

1980) i Władysław Turski (1907-1966). 

 

 

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

Dokumenty historii i postulat muzeum 
 

W zbiorach rodziny pani Moniki 

Mędrek znajdują się książki ze zbiorów 

Macierzy Szkolnej i Związku Katolickie-

go, organizacji działających w Wilkowie 

przed pierwszą wojną światową. To owoc 

pracy społecznej ówczesnego proboszcza 

Antoniego Chotyńskiego i ziemian: Alek-

sandra Sołtana właściciela Polanówki i 

Witolda Kleniewskiego – Szczekarkowa. 

O Związku Katolickim i Macierzy Szkol-

nej w Wilkowie pisał na naszych łamach 

dr Andrzej Przegaliński („Powiśle Lubel-

skie” nr 1(5) z 2004 r.). Przy okazji prostu-

jemy sugerowaną wówczas, błędną infor-

mację: drewniany „budynek starej plebani” 

ilustrujący tekst Przegalińskiego nie mógł 

być miejscem zawiązania Związku Kato-

lickiego ponieważ jego budowę rozpoczęto 

dopiero pod koniec lat 30-tych XX w. 

Związek zawiązano prawdopodobnie w 

rozbudowanym ok. 1900 r. przez Jana 

Gajewskiego „Powiślaku” będącym wów-

czas własnością Witolda Kleniewskiego. 

Zapewne tam odbywały się spotkania 

włościan i nauka dzieci członków Związku 

i tam była biblioteka obu organizacji. Re-

produkowana tu książka z tej biblioteki 

służyła powiślańskim rolnikom. 

Antoni Hempel, autor reproduko-

wanej tu książki, to właściciel Wałowic, 

działacz społeczny, poseł do Dumy. Pisali-

śmy o nim i jego związkach z Powiślem w 

„Powiślu Lubelskim” (nr 4(29) z 2008 r.). 

To krzepiące, że w zbiorach prywatnych 

zachowały się wydawnictwa sprzed 100 

laty i dowód, że warto je przechowywać i 
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chronić. Tak jak wszystkie rodzinne ar-

chiwa. Apelujemy o udostępnianie takich 

właśnie dokumentów, w przyszłości mo-

głyby się stać eksponatami postulowanego 

przez RTP Muzeum Powiśla Lubelskiego. 

To właśnie w tamtym czasie pada-

ły postulaty tworzenia muzeów regional-

nych. Z okazji 100. rocznicy powstania 

Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopa-

cińskiego w Lublinie wydano tekst Łopa-

cińskiego z 1903 roku: Słówko o potrzebie 

zakładania muzeów i bibliotek miejsco-

wych i prowincjonalnych (Lublin 2007). 

Hieronim Łopaciński (1860-1906) pisał 

wówczas: „Wszystko co o ustroju przyro-

dzonym ziemi naszej świadczy, wszystko, 

co jest wytworem kultury ludzkiej od cza-

sów najdawniejszych, ma w muzeum miej-

scowym być przedstawione. Powinna być 

w nim również zgromadzona zasobna 

biblioteka, która by zawierała i to, co w 

danej prowincji w wiekach ubiegłych pisa-

no i drukowano, i to, co służy do dokład-

niejszego poznania, porównania i określe-

nia tego wszystkiego, co w muzeum się 

gromadzi. [...] Ułatwić zakładanie muzeów 

mogą odbywające się teraz w miastach 

coraz częściej wystawy rolniczo-

przemysłowe, a niekiedy wystawy sztuki i 

starożytności. Po każdej takiej wystawie 

pozostaje znaczna ilość przedmiotów, 

które na zawiązki muzeum służyć by mo-

gły”. Nawiązywał w ten sposób do wysta-

wy lubelskiej 1901 r., w której aktywny 

udział brała także Maria Kleniewska. Ona 

również postulowała na łamach pism sto-

warzyszenia ziemianek zakładanie muze-

ów regionalnych i próbowała to uczynić 

najpierw w Kluczkowicach, a później w 

Dratowie. 

 

 Wojciech Włodarczyk 

 

 
 

 

Wokół dworu i parku 
 

Dr Andrzej Przegaliński, historyk 

w Instytucie Historii UMCS w Lublinie, 

autor wielu tekstów w naszym „Powiślu 

Lubelskim” opublikował kolejną książkę: 

Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i 

materialnej kultury ziemiaństwa lubelskie-

go po powstaniu styczniowym, Wydawnic-

two WERSET, Lublin 2011. Cztery świet-

ne szkice przybliżają nam zainteresowania 

kulturalne ziemian sprzed stulecia. Są to: 

1. Dzień codzienny i odświętny lubelskie-

go dworu ziemiańskiego po powstaniu 

styczniowym, 2. Pięć lat z życia ziemiani-

na w świetle zapisków Stanisława Wołk-

Łaniewskiego (1877-1881), 3. Zaintereso-

wania oraz pasje kulturalne i artystyczne 

lubelskiego ziemiaństwa. Przyczynek do 

dziejów warstwy po powstaniu stycznio-

wym, 4. Rezydencje ziemiańskie - dwory, 

parki, ogrody. Jest tam m. in. mowa o 

siedzibach Strażyców w Karczmiskach i 

Kamieniu Cywińskich. To bardzo interesu-

jące uzupełnienie innej publikacji dra 

Przegalińskiego, która opisywaliśmy w 

tegorocznym numerze styczniowym „Po-

wiśla Lubelskiego”: Społeczna działalność 

ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-

1914.  

Nowa książka ma 165 stron, in-

deks nazwisk i ciekawe ilustracje. Pojawia-

ją się Cywińscy, Hemplowie, Iłłakowi-

czowie, Kleniewscy, Pleszczyńscy, Ra-

dyszkiewiczowie, Strażycowie, Wesslo-

wie, Wiercieńscy, a więc ziemianie zwią-

zani w ten czy inny sposób z Powiślem 

lubelskim. Książka ukazuje zaginiony 
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świat ziemian. Ponieważ zachowało się tak 

niewiele ze zniszczonej w PRL warstwy 

ziemiańskiej pozwoliliśmy sobie na zre-

produkowanie poniżej jednego ze zdjęć 

(pochodzi ze zbiorów Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Karczmiskach) ukazujące 

wnętrze salonu dworu w Karczmiskach w 

okresie dwudziestolecia międzywojenne-

go. Druga od prawej to Janina z Pleszczyń-

skich Strażycowa.  

Brak wzorców estetycznych, a 

generalnie kulturowych, jakie nieśli zie-

mianie kładzie się do dzisiaj cieniem na 

polskiej wsi. Autor opisuje wyposażenie 

pałacu w Kluczkowicach (s.105-110) Kle-

niewskich, zwracając uwagę nie tylko na 

sławny zakopiański wystrój, ale także na 

bogaty księgozbiór z unikatowymi publi-

kacjami, wreszcie na projektowany park. 

Na zakończenie (s.142-143) dr Przegaliń-

ski przedstawia schemat wnętrz siedziby 

ziemiańskiej. Pisze: „Wystroju dopełniały 

różne przedmioty związane z tradycjami 

powstańczymi – obrazy insurgentów, rzeź-

by, popiersia, kule armatnie. Ściany po-

mieszczeń reprezentacyjnych zdobiły por-

trety mieszkańców i ich antenatów.” Pa-

mięć przodków stanowiła tu generalną 

zasadę. 

W książce dra Przegalińskiego 

wielokrotnie znajdujemy odwołania do 

publikacji Regionalnego Towarzystwa 

Powiślan. To przekonuje nas i podtrzymuje 

w naszych wydawniczych planach i kie-

runku naszej działalności.  

 

Wojciech Włodarczyk

 

 
 
 

 

Druk niniejszego numeru „Powiśla Lubelskiego” został dofinansowany 

przez Urząd Gminy Łaziska 
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