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22 stycznia 2013 roku przypada 150 rocznica powstania styczniowego. Wielokrotnie na łamach „Powiśla Lubelskiego” 

publikowaliśmy teksty lub krótkie informacje o tym niepodległościowym zrywie, do którego odwoływały się potem legiony i 

na pamięci którego budowana była tożsamość II RP. Dlatego uznać trzeba za skandaliczną decyzję sejmowej Komisji Kultury 

odrzucającej w głosowaniu wniosek o uznaniu roku 2013 rokiem powstania styczniowego. W niniejszym numerze umieszcza-

my trzy grupy tekstów, które przybliżają nam atmosferę gorących miesięcy roku 1861, będących preludium powstania. Wyżej – 

przedstawiamy noszony wówczas patriotyczny krzyżyk upamiętniający demonstracje stłumione krwawo przez rosyjskiego za-

borcę. Był znakiem żałoby narodowej. Nasze Powiśle miało w tym pełnym napięcia 1861 roku swój znaczący udział. 

W przyszłym roku, w następnym, styczniowym numerze, chcielibyśmy kontynuować wątek powstania i – mamy na-

dzieję – uczcić specjalną tablicą pamiątkową naszego lokalnego bohatera, „naczelnika powstania”, proboszcza parafii wilkow-

skiej w latach 1854-1864, księdza Józefa Błażowskiego. 

Mamy też jeszcze jedną rocznicę. Ten numer „Powiśla Lubelskiego” nosi cyfrę 50 i jednocześnie zamyka równe 10 lat 

jego wydawania. Z tym samym redaktorem Bogdanem Bandzarewiczem. Wszystkie numery, od 2003 roku, „Powiśla Lubel-

skiego” liczą sobie 700 stron druku. Zawierają 283 teksty i drobne wiadomości 130 autorów. Mieszczą 810 unikalnych ilustra-

cji. W ciągu tej dekady znacząco poszerzyliśmy wiedzę o naszym regionie.  

Podobną statystykę stron, ilustracji, tekstów i autorów umieściliśmy równo 5 lat temu podsumowując naszą wcześniej-

szą działalność. Możemy dostrzec niewielkie różnice. W pierwszym pięcioleciu wydawaliśmy nasz periodyk o mniejszej obję-

tości. Natomiast było w nim więcej ilustracji. W minionej pięciolatce ilustracji jest mniej, natomiast jest więcej tekstów. Znacz-

nie pogłębiliśmy wiedzę o naszej małej ojczyźnie. Czas więc pomyśleć o przygotowaniu i wydaniu nowej, rozszerzonej i uzu-

pełnionej książkowej historii Powiśla lubelskiego. Bo przed nami nowe dziesięciolecie. A czytelników wcale nie ubywa. 

Wojciech Włodarczyk 
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Przed powstaniem styczniowym – kalendarium 
 

Przedstawione poniżej kalenda-

rium wydarzeń pozwala bunty chłopskie 

na Powiślu lubelskim z kwietnia-lipca 

1861 roku umieścić w szerszej perspekty-

wie ówczesnych wydarzeń politycznych 

prowadzących do powstania styczniowego. 

Ilustracje pokazują niezwykłe napięcie 

tamtych miesięcy. 

 

11 czerwca 1860 – W Warszawie odbył się 

pogrzeb wdowy po gen. Józefie Sowiń-

skim obrońcy Woli z 1831 r. Podczas po-

wstania listopadowego była jedną z inicja-

torek Związku Dobroczynności Patrio-

tycznej po Domach, organizacji która sta-

wiała sobie za cel zachęcanie kobiet do 

pracy charytatywnej. W latach 1835-1837 

była więziona za utrzymywanie korespon-

dencji z polską emigracją patriotyczną. W 

czasie uroczystości kilkanaście tysięcy 

osób śpiewało polskie pieśni patriotyczne. 

Była to pierwsza od 30 lat publiczna de-

monstracja patriotyczna.  

29 listopada 1860 - Na Lesznie w War-

szawie miały miejsce demonstracje zwią-

zane z 30. rocznicą wybuchu powstania 

listopadowego. 

25 lutego 1861 - W 30. rocznicę bitwy 

grochowskiej miała miejsce w Warszawie 

wielka manifestacja patriotyczna, rozpę-

dzona przez Rosjan. Aresztowano 30 osób. 

Wojsko i żandarmeria nie interweniowały 

dopóki pod kościół przy ul. Freta nie 

przywieziono chorągwie z Orłem i Pogo-

nią. Zebrany tłum rozproszyli konni żan-

darmi aresztując 30 osób. 

27 lutego 1861 - Po zajściach w rocznicę 

bitwy pod Olszynką Grochowską zamó-

wiono nabożeństwo w kościele karmelitów 

na Lesznie. Po mszy pochód ruszył na 

Stare Miasto. Na Placu Zamkowym doszło 

do starć z wojskiem i policją rosyjską. Pięć 

osób zostało zabitych. 

28 lutego 1861 - Towarzystwo Rolnicze w 

Królestwie Polskim wraz z przedstawicie-

lami Delegacji Miejskiej Warszawy skie-

rowało adres do cesarza Aleksandra II, 

przedłożony namiestnikowi Królestwa 

Polskiego Michaiłowi Gorczakowowi. 

Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Pol-

skim powstało w 1858 roku na fali liberal-

nych reform cara Aleksandra II, wywoła-

nych przegraną przez Rosję wojną krym-

ską. Była to faktycznie pierwsza organiza-

cja pozarządowa istniejąca w Kongresów-

ce, nie poddana kontroli władz carskich. 

Zajmowała się szeroko rozumianą polityką 

rolną, dbała o podniesienie rentowności 

polskiego rolnictwa, opowiadała się za 

stopniowym odchodzeniem od pańszczy-

zny. Postulowała oświatę chłopów. Preze-

sem Towarzystwa Rolniczego był hrabia 

Andrzej Artur Zamoyski. 

2 marca 1861 - Na warszawskich Powąz-

kach odbył się demonstracyjny pogrzeb 

pięciu zabitych przez wojsko carskie 27 

lutego. 

 

 
 

2 marca 1861 roku: kondukt na placu Saskim w Warszawie z trumnami 5 zabitych
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3 marca 1861 – Ukaz carski znoszący 

poddaństwo w Rosji, ale nie w Królestwie, 

co wywołało napięcia na polskiej wsi. 

15 marca 1861 - Biskup lubelski wysłał 

pismo do proboszczów o pośredniczenie 

„ducha zgody” miedzy właścicielami a 

chłopami. 

26 marca 1861 - Car Aleksander II mia-

nował margrabiego Aleksandra Wielopol-

skiego dyrektorem Komisji Rządowej 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-

blicznego. Wielopolski rozpoczął wprowa-

dzanie zaplanowanych przez siebie reform. 

Objęły one powszechne oczynszowanie 

chłopów, równouprawnienie Żydów, spo-

lszczenie i podniesienie poziomu szkolnic-

twa oraz polonizację administracji. 

6 kwietnia 1861 - Wielopolski rozwiązał 

Towarzystwo Rolnicze. 

7 kwietnia 1861 - Na wniosek Wielopol-

skiego uchwalono nową ustawę o zbiego-

wiskach. Jej przepisy głosiły, że w razie 

zebrania się tłumu manifestantów należy 

trzykrotnie wezwać go do rozejścia, po 

czym można już użyć broni palnej. 

8 kwietnia 1861 - Manifestacja na Placu 

Zamkowym w Warszawie w proteście 

przeciw rozwiązaniu Delegacji Miejskiej i 

Towarzystwa Rolniczego. Manifestantów 

krwawo rozpędziło wojsko rosyjskie. Zgi-

nęło ponad 100 osób, a kilkaset zostało 

rannych. Po tych wydarzeniach w War-

szawie ogłoszono żałobę narodową. Po 

wybuchu powstania styczniowego nosze-

nie oznak żałoby narodowej było prawnie 

zakazane i groziły za nie wysokie kary. 

 

kwiecień-lipiec 1861 – Bunty chłopskie w 

całym Królestwie, także na Powiślu 

lubelskim. 

 

 
 

30 maja 1861 roku: wielka manifestacja narodowa - procesja Bożego Ciała w Warszawie  
 

18 czerwca 1861 – Car Aleksander II wy-

dał ukaz ustanawiający w Królestwie Kon-

gresowym Radę Stanu oraz samorząd 

gubernialny i powiatowy. Wielopolski 

sprawował funkcję naczelnika rządu cy-

wilnego Królestwa Polskiego. 

15 września 1861 - Rozpoczęcie działalno-

ści przez Polską Szkołę Wojskową w Ge-

nui (przeniesionej później do Cuneo). 

Szkoła powstała dzięki pomocy i poparciu 

rządu włoskiego Dyrektorem szkoły genu-

eńskiej był Ludwik Mierosławski a w 

Cuneo Józef Wysocki. Szkoła kształciła 

300 uczniów, podzielonych na 3 grupy 

(piechota, kawaleria, artyleria). W sierpniu 

1862 szkołę zamknięto na życzenie rządu 

włoskiego. Prawie wszyscy wychowanko-

wie szkoły w Cuneo wzięli udział w po-

wstaniu styczniowym. 

 

14 października 1861 - Władze rosyjskie 

wprowadziły na obszarze Warszawy stan 

wojenny. Wielopolski podał się do dymi-

sji. 
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Obóz wojsk rosyjskich na Placu Zamkowym w Warszawie po wprowadzeniu stanu wojennego 14 października 1861 rok. Fotografia Karola Beyera 
 

15 października – W Warszawie wojsko 

rosyjskie rozbiło demonstrację patriotycz-

ną z okazji rocznicy śmierci Tadeusza 

Kościuszki. 

17 października 1861 - Z inicjatywy Apol-

lona Korzeniowskiego zawiązał się w 

Warszawie niejawny Komitet, zwany 

Miejskim. Rozpoczął on przygotowania do 

powstania. 

Maj 1862 - W Królestwie powstał cywilny 

rząd Królestwa Polskiego i została reakty-

wowana Rada Administracyjna. Do łask 

powrócił Wielopolski, stając w czerwcu na 

czele rządu. Z jego inicjatywy doszło do 

porozumienia z nowym arcybiskupem 

Zygmuntem Felińskim (otwarto kościoły 

warszawskie), a w czerwcu zostały ogło-

szone trzy ukazy carskie - dzięki nowej 

ustawie szkolnej spolszczono szkolnictwo 

w Królestwie, wprowadzono przymusowe 

oczynszowanie chłopów, formalne równo-

uprawnienie Żydów. Zasługą Wielopol-

skiego było także otwarcie uniwersytetu w 

Warszawie w 1862 roku - Szkoły Głównej. 

1 czerwca 1862  - Komitet Miejski został 

przekształcony w Centralny Komitet Na-

rodowy. Nastąpiła rozbudowa państwa 

podziemnego, do czego przyczynił się 

przede wszystkim Agaton Giller. Celem 

miało być powszechne powstanie i 

uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania 

dla dziedziców. 

2 czerwca 1862 - Gen. Mikołaj Suchozanet 

został mianowany na pełniącego obowiąz-

ki namiestnika Królestwa Polskiego. 

15 czerwca 1862 - Jarosław Dąbrowski 

przedstawił Komitetowi Centralnemu 

Narodowemu projekt zbrojnego powstania. 

Plan Dąbrowskiego zakładał szybkie ude-

rzenie na dwie najważniejsze twierdze 

rosyjskie w Królestwie – warszawską 

Cytadelę i Modlin. Sprzyjać temu mogły 

niewielkie stany osobowe załóg, zwłaszcza 

w Modlinie. Jako zbyt ryzykowny, jego 

plan został jednak ostatecznie odrzucony 

przez Komitet Centralny Narodowy. 

26 czerwca 1862 - Jan Arnhold (Łotysz), 

Piotr Śliwicki (Ukrainiec) i Franciszek 

Rostkowski (Polak) zostali skazani na karę 

śmierci. Byli oni członkami spiskowej 

organizacji Komitet Oficerów I Armii, 

założonej wśród oficerów armii carskiej, 

stacjonującej w Królestwie Polskim. 

27 czerwca 1862 - Ppor. Andriej Potiebnia 

dokonał w Ogrodzie Saskim w Warszawie 

nieudanego zamachu na namiestnika Kró-

lestwa Polskiego Aleksandra Lüdersa. 

Zamach został przeprowadzony w zemście 

za skazanie dzień wcześniej na karę śmier-

ci członków spiskowej organizacji Komitet 

Oficerów I Armii. 

3 lipca 1862 - Ludwik Jaroszyński przed 

Teatrem Wielkim w Warszawie dokonał 

nieudanego zamachu na namiestnika Kró-

lestwa Polskiego wielkiego księcia Kon-

stantego Mikołajewicza, brata cara Alek-

sandra II. Schwytany zamachowiec został 

skazany na karę śmierci przez Sąd Woj-

skowy. Egzekucję wykonano na stokach 

Cytadeli Warszawskiej 21 sierpnia 1862 r. 

7 sierpnia 1862 - Na pl. Bankowym w 

Warszawie, przed gmachem Komisji Skar-

bu, miał miejsce nieudany zamach na na-

czelnika rządu cywilnego Królestwa Pol-

skiego margrabiego Wielopolskiego. Próby 

zabicia namiestnika dokonali Ludwik Ryll 

i Jan Rzońca.  

14 sierpnia 1862 - Został aresztowany 

Jarosław Dąbrowski jeden z przywódców 

stronnictwa Czerwonych przygotowujący 

plan wybuchu powstania w zaborze rosyj-

skim. Zbiegł w trakcie zsyłki na Syberię.  

15 sierpnia 1862 - W Alejach Ujazdow-

skich w Warszawie Jan Rzońca podjął 

kolejną nieudaną próbę zamordowania 

naczelnika rządu cywilnego Królestwa 

Polskiego margrabiego Wielopolskiego. 

Rzońca został skazany na karę śmierci. 

Stracono go wraz z aresztowanym wcze-

śniej współzamachowcem Ryllem na sto-

kach Cytadeli Warszawskiej 26 sierpnia 

1862 r. 
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8 października 1862 - Władze Królestwa 

Polskiego zapowiedziały przeprowadzenie 

branki, czyli poboru do wojska na zimę 

1862/1863 r. Miała ona zostać przeprowa-

dzona na podstawie imiennych list, w 

odróżnieniu od wcześniejszych, które 

odbywały się na drodze losowania. Celem 

władz było wzięcie do wojska carskiego 

polskiej młodzieży zaangażowanej w dzia-

łalność patriotyczną. 

14 stycznia 1863 - W nocy z 14 na 15 

stycznia odbył się zapowiedziany pobór do 

wojska. Branka w Warszawie nie udała 

się; schwytano i wcielono do armii rosyj-

skiej jedynie ok. 30 % młodzieży znajdu-

jącej się na listach imiennych. Większość 

spiskowców wcześniej opuściła miasto. 

Kilka dni później rozpoczęły się walki 

powstania styczniowego. 

19 stycznia 1863 - Komitet Centralny 

Narodowy mianował gen. Ludwika Miero-

sławskiego dyktatorem powstania stycz-

niowego, które wybuchło w nocy z 22 na 

23 stycznia 1863 r. i wydał dekret o znie-

sieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu chło-

pów. 

Redakcja 

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

Bunt chłopów na Powiślu lubelskim latem 1861 r. 
 

Od Redakcji: przedstawiamy poniżej fragmenty z dwóch opracowań na temat buntu włościan na Powiślu lubelskim poprze-

dzającego powstanie styczniowe. Są to: Juliusz Willaume, Ruch agrarny na Lubelszczyźnie w 1861 roku oraz Hipolit Grynwaser, 

Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861-62 w świetle źródeł archiwalnych. Zostały wybrane tylko te fragmenty, 

które bezpośrednio dotyczą wydarzeń w naszym regionie a przede wszystkim ich uczestników. Potomkowie buntujących się wówczas 

włościan do dziś żyją wśród nas. 

Juliusz Willaume 

Ruch agrarny na Lubelszczyźnie w 1861 roku, „Rocznik Lubelski” tom I, 1958 
s. 200/201: „Latem w gminie Ka-

mień „włościanin Franciszek Długosz 

nakazywał gromadzie, by się nie ważyła 

iść do roboty do dworu, ani na najem, ani 

na pańszczyznę odgrażając surowo za to 

karać(?), ktoby się poważył iść. Byli tam i 

„namawiający do morderstwa szlachty”, 

jak np. „Józef Karaś ze wsi Zakrzowa, 

gminy Głodno, (który) w Kamieniu (miał) 

zięcia gospodarzem”.  

s. 201: „Stosunkowo najpełniejsza 

listę głównych przywódców ruchu opol-

skiego zawiera doniesienie właściciela 

dóbr opolskich Kazimierza Wydrychiewi-

cza z lipca 1861 r.: „Z wsi Niedźwiady: 

Józef Możdżeń, Franciszek Kalita i Waw-

rzyniec Kosik; z wsi Lubomirki: Walenty 

Szczep, koniar [błąd, zapewne Walenty lub 

Szczepan Koniar] Jakub Kufel; z wsi Maj-

dan: Możdżeń Michał, Wojciech Piłat, 

Józef Jakubczyk, Paweł Pokraka; z wsi 

Rybaków: Pietras Jan, Tupaj Kazimierz; z 

wsi Kłodnicy: Kazimierz Drąg, Kazimierz 

Czapla, Marcin Kicha; z wsi Szczekarko-

wa: Maciej Kus, Maciej Giza, Czajka 

Franciszek; z wsi Wrzelowa: Jan Czapla, 

Filip Pluta; z wsi Urzędków: Franciszek 

Drąg, Wawrzonek Mikołaj; z wsi Wilko-

wa: Józef Kłak; z wsi Czańca: Giza Jan, 

Kargul Wincenty, Czapla Józef; z wsi 

Kluczkowic: Samonek Józef, Jan Ostrow-

ski, Jan Duda; z wsi Zagród: Jurak Kasper, 

Sitowski Andrzej i Kocow Mikołaj; z wsi 

Niezdowa: Kręcisz Jakub, Wróbel Michał, 

Czarnota Wojciech, z wsi Łaziska: Roma-

nowski Augustyn.” 

s. 202: „Podobne zjawisko [kie-

rowania oporem przez sołtysów, starszych 

lub zamożniejszych] obserwujemy w lip-

cowym zrywie chłopów Powiśla i gminy 

Polanówki: „Możniejsi włościanie w każ-

dej wsi opanowawszy zarząd i władzę 

wybierają ciągle składki, niby na cel ko-

niecznych podróży, od wszystkich, nie 

pomijając biedniejszych, do których uży-

wają przymusu”. Głodujących komorni-

ków nie dopuszczano do prac we dworze 

w ramach płatnego najmu, zarówno z wła-

snej gminy jak i z sąsiednich Karczmisk. 

Wśród przywódców znajdowali się sołtysi: 

Piotr Pałka ze wsi Dobre, Błażej Pyta ze 

Żmijowisk oraz Grzegorz Wójcik z Podgó-

rza.” 

s. 206: „Na podkreślenie zasługu-

je fakt, że przy letnim wzroście walki kla-

sowej na wsi uaktywnili się zagrodnicy, 

którzy pod wpływem doznanych krzywd 

razem z gospodarzami rolnymi utworzyli 

jednolity front przeciwko dworowi. Jak 

doniósł wójt gminy Polanówka pod Opo-

lem, „wieś Zastów [Polanowski], licząca 

37 osady, które tylko komornicze dnie 

letnią pora odrabia, nie podpadając zupeł-

nie jako Zagrodniki pod ukaz…, także 

zaprzestała robić pańszczyzny” bez wypo-

wiedzenia. Podobne stanowisko zajęli 

zagrodnicy gminy Kamień, którzy na rów-

ni z gospodarzami rolnymi od 3 lipca od-

mówili odrabiania pańszczyzny i odbywa-

nia wszelkich powinności na rzecz dworu, 

jak „osepy, daniny, czynniki”. Przejawy 

biernego oporu rozciągano również na 

obowiązki na rzecz gminy, uchylając się 

„od wszelkich posług gminnych”.” 

s. 207: „Z podobnym zjawiskiem, 

tylko zakrojonym na większą skalę, miały 

do czynienia urzędy gminne Powiśla w 

lipcu tegoż roku. Sołtysi nie zjawiali się w 

kancelarii gminnej, „a przez to żadne roz-

porządzenie rządowe wykonywane być nie 

mogło”. „Wójt gminy Polanówki doniósł 

sądowi okręgowemu kazimierskiemu, że 

nie ma żadnej władzy, nikt tego wójta nie 

słucha, śmieją się tylko włościanie z jego 

dyspozycji ku wykonaniu rozkazów sądo-

wych wydawanych, a nie mając siły woj-

skowej, nie może wykonać, ująć i odstawić 

głównych sprawców, lub też dostawić 

rekwirowane osoby.” 

s. 207/208: „O najwyżej rozwinię-

tym lipcowym strajku chłopów opolskich 

tak relacjonował wójt Moroński: „Z zarzą-

dzonej egzekucji… nic sobie nie robią… 

Liczba przeznaczonego wojska zaledwie 

kilka wiosek zająć zdołała, w drugich więc 

wsiach, egzekucją nie dotkniętych, zbierają 

składki w pieniądzach, chlebie oraz lego-

minach i nocami dostarczają na żywienie 

żołnierzy. Śmiało zatem odpowiadają…, 

że chociażby i po 30 mieli żołnierzy, robić 

nie będą… Wielu z nich obawiając się 

skutków oporu, kryjomu wywożą zboże i 

kosztowniejsze rzeczy do wsiów sąsied-

nich Zastowa i Kępy Choteckiej, zboże do 

młyna.” 

s. 208: „Kiedy zaś latem za pora-

dą leśniczego lasów kazimierskich Lutnic-

kiego chłopi z Powiśla z każdej wsi wy-

prawili po kilku gospodarzy do Warszawy, 

zebrawszy na koszt podróży 1000 rubli, 

polecili im , aby uzyskali zniesienie pańsz-

czyzny przed terminem 1 października, 

ustalonym w ukazie majowym. W tym 

celu „przed wyjściem do Warszawy zgro-

madzili się we wsi Zastowie do radnego 

Dyki, tam ogólną naradę odbywali i noty-

ski spisywali”. Po dłuższym czasie „z wsi 

sąsiedniej Kępa Chotecka… powrócił z 

Warszawy oryl Maciej Filiks i przywiózł 

do zostających tam włościan wiadomość, 

ażeby żaden gospodarz nie ważył się pójść 

na robotę do dworu bo usilnie chodzą za 

uwolnieniem i dotąd nie powrócą do do-

mu, dopóki nie wyjednają skutku. Niektó-

rzy delegaci chłopscy trafili do samego 
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namiestnika Gorczakowa z prośbami o 

zniesienie pańszczyzny. 

Skądinąd wiadomo, że celem po-

dróży (odbytej zapewne z flisakami naj-

starszą arterią komunikacyjną – Wisłą, jak 

na to wskazuje m. in. postać oryla Filiksa) 

do Warszawy była „skarga na swego dzie-

dzica” Kazimierza Wydrychiewicza, który 

nie dotrzymał obietnicy zniesienia pańsz-

czyzny 1 lipca. W czasie wędrówek po 

urzędach w Warszawie delegatom wło-

ścian opolskich podobno „nakazano, aby i 

drugich włościan o tym powiadomili, że 

odtąd wcale nie są zależni od właścicieli 

tylko od rządu”. W sierpniu 1861 roku, 

kiedy od naciskiem wzmocnionej egzeku-

cji  wojskowej, połączonej z publicznym 

biciem opornych, „wszystkie wsi… dobra 

Opole składające… zupełnie się uspo-

koiły… z wyjątkiem wsi Wrzelów, Niedź-

wiady i Rybaki, w jednym punkcie poło-

żonych, które aczkolwiek powróciły do 

posłuszeństwa, przecie łudziły się jeszcze 

nadzieją, że wysłannik ich Jan Pietras 

oczekiwaną przyniesie rezolucję z War-

szawy”.” 

s. 209/210: „Włościanie z Powiśla 

zorganizowali wreszcie najwyższą w hie-

rarchii strajków rolnych formę strajku 

czarnego, zostawiając dwory bez rąk do 

pracy. „Przez rozsyłanie swoich ajentów 

zdołali wpłynąć i na górne wsie tutejszej 

gminy (dom. Opolskiej) zagrożeniem, że 

ktokolwiek poważy udać się do dworu na 

robotę, będą palce i ręce obcinać. Na szar-

wark do szosy… nie wyszli odpowiadając: 

„Zobaczymy kto kogo słuchać będzie”. 

Prócz trzymania terrorem „odgroźbami 

zabójstwa” wyrobników i komorników, 

chcących iść do pracy na folwarku, „służbę 

dworską podmawia(li) wszystkimi sposo-

bami do ucieczki, zbiegłych zaś przecho-

wa(ywali) starannie u siebie, a to w tym 

celu, aby dwór postawić w niemożności 

najmniejszego dozoru”. Gdy chłopi w 

Karczmiskach po trzydniowym strajku już 

4 lipca wrócili do pracy, włościanie z gmin 

Opole i Polanówka, będących „głównym 

ogniskiem buntu”, grozili im „bić na 

śmierć”, tak, „że żaden pokazać się nie 

może ani w kościele, ani w mieście (dom. 

Opolu) za interesem, ani… wyjechać za 

zarobkiem”. Skoro wyrobnica Szafranowa 

z Kluczkowic, głodując zwróciła się do 

swego syna Jakuba, służącego we dworze, 

o chleb, wtedy zięcia jej „chcieli… za to 

rozciągać i bić, a kiedy ten tłumaczył…, że 

go głód zniewala, odpowiedzieli: „Do 

Żyda idź zarobić, a do dworu nie waż się”. 

Terror stanowił również mniej lub 

więcej skuteczną broń stosowaną na ze-

wnątrz wobec wrogów ruchu, w szczegól-

ności zaś wobec szpiegów i donosicieli. 

Ponieważ z obrad gromady chłopskiej, 

odbywanych przeważnie w karczmach, 

wiele przedostawało się do dworu, wło-

ścianin Józef Złotucha w Szczekarkowie 

miał się w te słowa odrażać szynkarce 

Barbarze Plinickiej (?): „Wy juchy szyn-

karki, mówicie panom o wszystkiem, co tu 

my, ale my was nauczymy, przyjdziemy w 

kilku ludzi, zwiążemy jak psa i utopimy w 

Wiśle”. Będący zapewne w stanie nie-

trzeźwym, Złotucha ujawnił karę oczeku-

jącą zdrajców.”  

s. 213: „Muchanow [porucznik 

gwardii i adiutant ministra wojny oddele-

gowany do spacyfikowania buntu na Powi-

ślu], działając „na podstawie danego 

przez… p.o. namiestnika Królestwa upo-

ważnienia”, zwolnił z więzienia tych chło-

pów, którzy przyrzekali wrócić do pracy 

[list Muchanowa do gubernatora z dnia 30 

lipca 1861 roku]. Uwięził natomiast jako 

przywódców ruchu leśniczego Lutnickiego 

i szynkarza Pawłowskiego z Kazimierza.” 

Hipolit Grynwaser 

Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861-62 w świetle źródeł archiwalnych 

Wrocław 1951, t III. 
Zaburzenia lipcowe w powiecie 

lubelskim. Najście na Opole [s. 138-146]. 

 „Wójt dóbr Opole (496 osad i 

4.090 ludności) Moroński doniósł guber-

natorowi lubelskiemu dnia 1 lipca 1861 r.: 

 „Raportem z dnia 24 czerwca rb. 

Doniosłem naczelnikowi powiatu, że wło-

ścianie folwarku szczekarkowskiego zale-

gają w odrabianiu powinności dworskich, 

wskutek czego raczył udzielić egzekucji 

dla znaglenia uchylających się, lecz ta 

żadna nie wyjednała skutku, albowiem 

włościanin Franciszek Czajka, zalegający 

w pańszczyźnie i najwięcej namawiający 

wszystkich do nieposłuszeństwa, nie chciał 

przyjąć zaregulowanej do siebie egzekucji, 

dwukrotnie wypędził kozakom konie, 

naszedł ekonoma w folwarku i obelżył 

publicznie grubiańskiemi wyrazami, potem 

udał się na naradę do Kazimierza, a po 

przybyciu usiłował koniecznie dostać palet 

[nakaz], za jakim przybyli kozacy, mówiąc 

im, że dotąd nie wyda koni ze stajni, dopó-

ki nie będzie mieć paletu w swych rękach. 

Potem sam wydarł gwałtownie palet i 

kozakowi pozostała tylko konsygnacja 

zalegających włościan. Uradowany tym 

Czajka wołał, jako tego tylko pragnął do-

stać, a dopiero pokaże, co potrafi zrobić. 

Dalej kozacy zostali tak dalece ujęci przez 

Czajkę i opłaceni zebraną od włościan 

składką po groszy pięć, że powiedzieli nie 

tylko chłopom we wsi, ale i we dworze 

szczekarkowskim, że wcale tu nie pojadą 

na egzekucję, samowolnie odjechali, a do 

wójta gminy nie przybyli. [Późniejsze 

śledztwo wojskowe wykazało, że kozacy 

zostali odwołani przez swój pułk z powodu 

translokacji letniej wojsk]. 

 Dochodząc przyczyny takiego 

podburzenia się, powzięto wiadomość, że 

włościanie powiślańscy, zbałamuceni 

przez jakiegoś pokątnego doradcę z Kazi-

mierza, już od paru tygodni czynili sekret-

ne zmowy przeciwko właścicielowi dóbr i 

zebrawszy składkę od możniejszych po 

kop. 30, od biedniejszych po kop. 15, wy-

słali kilku spomiędzy siebie do Warszawy, 

jakoby z prośbą o różne nieprawne preten-

sje powiększenia pastwisk, łąk, używalno-

ści lasów itp. Po powrocie ich z Warsza-

wy, Czajka jawnie puścił pogłoskę, że nie 

będą robić pańszczyzny tylko do wtorku i 

teraz dopiero obują dziedzica, że już skoń-

czą się jego rządy, bo go niespodziewanie i 

gwałtownie porwą, a rząd ich gruntami 

podzieli, każden gospodarz dostanie w 

najlepszym miejscu po morgów 30 z grun-

tów dworskich, oraz że po dwunastu 

dniach zjedzie się wielka komisja. 

 W dniu wczorajszym [30 czerw-

ca] przybyli w dużej liczbie przed kancela-

rię wójta gminy włościanie najwięcej wsi 

Majdan, Rybaków, Lubomirki, Kłodnicy, 

Urządkowa i niektórzy z Szczekarkowa, 

Niedźwiady, Trzcińca i Wrzelowa z 

oznajmieniem, że już dłużej pańszczyzny 

robić nie będą od 1 lipca rb. 

 Na takie oznajmienie sam właści-

ciel dóbr usiłował ich uspokoić, objaśniał 

pomieniony ukaz, że po dniu 1 lipca rb. 

Mogą zadeklarować się, jeżeli chcą od 

świętego Michała płacić za robociznę, lecz 

teraz nie powinni raptownie zaprzestawać 

bez poprzedniego uprzedzenia; przedstawił 

im, że wpierw będą uformowane przez 

rząd tabele zmiany i te otrzymają, a teraz 

jeszcze na to nie czas; upewniał po tysiąc-

kroć, że dnia 1 października rb. Będą mo-

gli płacić [za pańszczyznę]; wystawiał 

nawet, że w razie wywoływania takich 

nieporozumień, niepokojów i burzeń do 

nieposłuszeństwa narażą się tylko na środ-

ki znaglające i koszta. Na te wszystkie 

usiłowania i uspokojenia nie mieli żadnego 

względu, tylko odpowiadali z hałasem, że 

robić nie będą i prawie z groźbą żądali 

większych pastwisk, lasów i łąk. 

 Podówczas podżegał Wojciech 

Piłat, który był w Warszawie jako przy-



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(50), październik 2012 _________________________ 

7 

 

wódca, aby się nie bali wojska, bo tylko 

nim straszą, a to znaglać ich nie będzie, 

albowiem za użycie w podobnym razie 

wojska komendantowi zdjęto szlify. Krzy-

czeli więc wszyscy, jak wojsko przyjdzie, 

wypędzą im konie na pastwisko, co przez 

suszę nie ma trawy. Najgłówniej w tym 

okazali się: ze wsi Lubomirki – Walenty 

Koniar, Szczepan Koniar, radny Jakub 

Kufel, z Majdan – Wojciech Piłat, Józef 

Możdżeń, Józef Jakubczyk, Paweł Pokra-

ka, z Niedźwiady – Michał Bielecki, z 

Rybaków – Kazimierz Tupaj, Grzegorz 

Wścisłak, z Kłodnicy – Kazimierz Czapla, 

z Wrzelowa – Jan Czapla, z Urządkowa – 

Franciszek Drąg. 

 Po odejściu okazali pierwszy 

dowód zuchwalstwa tym, że zwrócili fur-

manki wysłane z Niedźwiady do Motycza 

po ekonoma, które już były w drodze. 

Poburzenie takie oddziałało nie tylko na 

wszystkie wsie Powiśla, ale nawet na te, co 

odrabiają pańszczyznę do górnych folwar-

ków, albowiem w dniu dzisiejszym żaden 

gospodarz nie wysłał do roboty ze wsi 

Szczekarkowa, Kłodnicy, Machowa Stare-

go i Nowego, Czarnej, Skucisk, Zarudek, 

Kątów, Wilkowa, Urządkowa, Drągów, 

Wrzelowa, Niedźwiady, Trzcińca, Ryba-

ków, Lubomirki i Majdan. Nadesłane z 

folwarków dwa raporty dowodzą ich zu-

chwalstwa, że nawet grożą komornikom, 

co chcieliby iść robić, i bronią im zarob-

kowania. We wsi Kłodnicy chłopi wybiegli 

z kijami i kamieniami do włodarza, zapo-

wiadającego wczoraj wieczorem pańsz-

czyznę, nawymyślali wszystkim, nie wyłą-

czając właściciela dóbr, krzyczeli: „Rób 

sam ze swoim dziedzicem, rządcą, ekono-

mami i pisarzami”. 

 Oddziałanie to niewątpliwie pój-

dzie i na dalsze inne dobra, albowiem 

dochodzą już wiadomości, że wpływali na 

włościan dóbr Kamień i ci oczekują tylko, 

co zrobią tutejsi. Tych radnych, co są roz-

sądniejsi i podpisali protokół ogłoszenia 

ukazu, i tych, co nie mieszali się do teraź-

niejszych niepokojów, zaczęli prześlado-

wać, napastować, samowolnie zrzucać i 

obierać innych twierdząc, że tym podpisa-

niem zaszkodzili wszystkim. W dniu 

wczorajszym we wsi Niedźwiadzie obrali 

przy pijatyce innego radnego, a dziś usta-

nowili dwóch najbardziej dowodzących, 

Michała Bieleckiego i Bartłomieja Bana-

cha, do pilnowania, aby żaden nie udawał 

się na robotę do dworu i chociaż Tomasz 

Szkutnicki nie odmawiał jechania dla od-

bycia zaległości, nie dozwolili mu się 

udać.” 

 Właściciel dóbr Opole, sędzia 

Kazimierz Wydrychiewicz, pisał dnia 6 

lipca do jen. Gieczewicza: „W skutku 

doniesienia wójta gminy z dnia 1 lipca na 

grunt zjechał urzędnik delegowany z biura 

powiatowego, który zgromadziwszy wło-

ścian dóbr Opole w dwóch punktach, nie 

mógł ich przekonać, że dopiero od 1 paź-

dziernika będą mogli do woli zmieniać 

robociznę na pieniądze, pomimo czynio-

nych z wielką łagodnością refleksji i tłu-

maczenia najwyższego ukazu z maja 1861 

r. i pomimo przedstawienia skutków, na 

jakie się wystawiają. Włościanie utrzymu-

ją, że prawo to obowiązuje od dnia 1 lipca 

rb. I dlatego jednomyślnie i stanowczo 

odmówili robocizny w naturze. Pomoc 

wojskowa z dwóch kompanii batalionu 

strzelców celnych, konsystującego w mie-

ście Opolu, wystawiona została na egzeku-

cję dnia 5 lipca upornym włościanom trzy-

nastu wiosek, położonych nad Wisłą, skąd 

głównie objawiło się nieposłuszeństwo, 

celem znaglenia ich do porządku, lecz 

egzekucja ta dotąd nie otrzymuje żadnego 

rezultatu, jako dotykająca mniejszą połowę 

dóbr, liczących do 5.000 ludności, przez co 

wstrzymane zostały wszelkie roboty w 

obecnym czasie zbioru rzepaków i siano-

kosów i wkrótce mających się rozpocząć 

zbiorów zbożowych; tym samym narażony 

jestem na nieobliczalne starty i stagnację w 

rozwoju rolnego gospodarstwa, nie mając 

tak nagle i niespodziewanie robocizny, bo 

bym jej nawet nie dostał za żadne pienią-

dze. Włościanie nie tylko odmawiają robót 

dworowi, ale nie pracują nawet na wła-

snych gruntach, chodzą gromadnie po 

wsiach i przez odgróżki nie dopuszczają do 

robót dworskich za najem komorników i 

obcych włościan z dóbr sąsiednich. Głów-

ną przyczyną są pokątni doradcy; kilku 

włościan udawało się do Warszawy, gdzie 

przez podobnych ludzi zostali utwierdzeni 

w tym przekonaniu, że dziedzica zabiorą, a 

najlepsze pola, łąki i lasy rozdzielą pomię-

dzy nich.”  

 Za przykładem opolan poszli 

włościanie z sąsiednich dóbr. 

 (Dzierżawca Antoni Plewiński do 

jen. Gieczewicza, 9 lipca 1861 r.): „Wło-

ścianie dóbr Polanówka, złożonych z 

siedmiu wiosek i przeszło 200 osad, wy-

powiedzieli nie tylko robienie pańszczy-

zny, lecz nadto zupełne posłuszeństwo, 

otoczywszy dwór dnia 1 lipca o godzinie 

11 w nocy z największymi krzykami spo-

sobem gwałtu i napaści. Otrzymałem eg-

zekucję z dziesięciu kozaków, która nie 

przyniosła żadnego celu, bo włościanie 

przy zamożnym bycie, żywiąc [egzekwen-

tów] wspólnie, bynajmniej jej nie uczynili. 

Z każdym dniem zuchwalstwo ich przybie-

ra groźniejsze rozmiary: nie robiąc nic 

dworowi ani sobie, zgromadzeni w bandy, 

odbywają tylko ciągłe narady; odmawiają 

służących dworskich; zabronili wychodzić 

na najem do roboty klasie zarobkującej 

pod najsurowszą karą; skutkiem ogólnej 

zmowy i komornicy z ogrodów swych 

także zaprzestali odrabiania swoich po-

winności. Początek buntowania się wy-

chodzi z dóbr Opole.” 

 (Właściciel Emil Doliński do jen. 

Giecewicza 9 lipca 1861): „W dobrach 

moich Józefów włościanie z siedmiu wsi, 

składających te dobra, w liczbie 160 go-

spodarzy, zgromadziwszy się dnia 9 lipca 

przed moim mieszkaniem, zapowiedzieli z 

wielką hardością, że od dnia dzisiejszego 

zupełnie nie będą odrabiać pańszczyzny, 

gdyż nie powinni jej robić już od dnia 1 

lipca; przyczynę dali, że w sąsiednich 

dobrach Opole nie robią już od dwóch 

tygodni”. 

 Obraz większego jeszcze uzu-

chwalenia kreślił wójt dóbr Kamień (107 

osad i 652 osoby ludności) Iwanowski w 

raporcie do gubernatora z dnia 22 lipca 

1861 r.: „Naczelnik powiatu nadesłał pi-

śmienne polecenia do wójta gminy dla 

doręczenia radnym, by nakłonili tutejszych 

włościan do posłuszeństwa i porządku. 

Gdy im te doręczone zostały, nie tylko 

słuchać nie chcieli, uważając to wszystko 

za żart, ale jeden z włościan Franciszek 

Długosz, nakazywał gromadzie, by się nie 

ważyli iść do roboty do dworu ani na na-

jem, ani za pańszczyznę, odgrażając za to 

surową karą, kto by się poważył iść. Uwa-

żając czyn ten za burzliwy, a Długosza za 

herszta i burzyciela spokojności, zdołałem 

ująć go, aresztować i zamierzałem odesłać 

przy raporcie na furmance do naczelnika 

powiatu. Włościanie z Kamienia, zebrani 

gromadnie, oblegli kancelarię urzędu, 

czyniąc rozmaite pogróżki i obelgi. W 

chwili, gdy zaszła dworska furmanka dla 

odesłania aresztowanego do władzy, wło-

ścianie napadli na mnie i gwałtem wydarli 

mi go, powiększając obelgi i pogróżki, i 

gdybym nie zdołał uciec, Bóg wie, do 

czego by mnie przyprowadziły. Wtem 

jednocześnie kobiety ze wsi posłyszawszy 

krzyk mężów biegły z nożami itp. narzę-

dziami ku dworowi – czyn ten widziało 

wiele osób. W tłumie tym były Janowa 

Mroczkowska, Janowa Górska, Michałowa 

Piotrowska i Michałowa Kwiatkowska. 

Włościanie, odbiwszy aresztowanego, gdy 

posłyszeli, że dziedzic kazał zaprząc konie 

celem pojechania do Opola, gdzie znajduje 

się pomoc wojskowa, otoczyli ogród, w 

którym jest mieszkanie dziedzica, zastąpili 

ramę i wszystkie drzwi, odgrażając się. 

Mając przed sobą widoczne niebezpie-

czeństwo, dziedzic nie może wyruszyć z 

domu ani na krok”. 
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 W burzących się dobrach roz-

mieszczono stopniowo pięć rot [kompanii] 

wojska; dla skoordynowania działań cy-

wilnych i wojskowych przybył z Warsza-

wy delegat namiestnika, adiutant jego 

porucznik Muchanow; zaaresztowano 

wielu włościan. Kulminacyjnym punktem 

poruszeń w powiecie lubelskim były naj-

ścia włościan w tłumach na miasto Opole, 

gdzie urzędowała komisja uśmierzająca w 

dniach 21 i 22 lipca. 

 (Raport zastępcy naczelnika po-

wiatu Bonifacego Machnickiego z 22 i 23 

lipca): „Wczoraj [dnia 21 lipca] zbiegowi-

sko włościan w Opolu wywołane zostało 

przy aresztowaniu dwóch włościan Fran-

ciszka Kality i Filipa Raty, za którymi 

gromadnie przybywszy zebrani włościanie 

byli w zamiarze oswobodzenia ich. Przy-

aresztowanie przywódców, poszukiwanych 

poprzednio, przytłumiło wprawdzie zamia-

ry włościan, ale nie zniszczyło ich. Dziś 

bowiem [dnia 22 lipca], gdy o godzinie 6 z 

rana zajechał do mnie pułkownik Ćwieciń-

ski, z którym miałem udać się zaraz dla 

objechania wsi dotkniętych egzekucją i 

zapewnienia żywności dla wojska (żołnie-

rze wszystkich czterech rot, wysłanych na 

egzekucję, muszą żyć z kotła), wyszło z 

kościoła około 80 chłopów i zmierzało ku 

nam. Zapytałem ich przeto, czego chcą, na 

co jednogłośnie i z hardością odrzekli: 

„Przybywamy, aby nas aresztować, bo 

gdzie jedni, tam i drudzy muszą się znaj-

dować; do domów powrócimy tylko wte-

dy, gdy aresztowani będą uwolnieni i gdy 

wojsko zostanie wycofane z egzekucji, a 

pańszczyzny w żadnym już wypadku nie 

będziemy robić; po cóż nam dziedzic de-

klarował, że zniesie pańszczyznę od dnia 1 

lipca, a teraz wszystkiemu przeczy i nawet 

nie chce widzieć się z nami”. Odczytałem 

im ukaz z dnia 16 maja, lecz i to nie roz-

broiło uzuchwalonych włościan, wielu 

bowiem z nich upadłszy na kolana, zalani 

łzami wyrzekli: „Prawda, taka była wola 

naszego Cesarza i Króla, ale dziedzic 

uwolnił nas od dnia 1 lipca”; inni zaś 

krzyknęli: „Fałsz, Najjaśniejszy Pan zniósł 

pańszczyznę nie od pierwszego paździer-

nika, ale od pierwszego lipca”; a wreszcie 

wszyscy razem odezwali się: „Nie pój-

dziemy stąd; uwolnić aresztowanych i 

wojsko wycofać z egzekucji!” W takim 

stanie rzeczy, gdy kilkakrotne rady i we-

zwania nie osiągnęły skutku, burmistrz 

odczytał im postanowienie Rady Admini-

stracyjnej o zbiegowiskach i wojsko, po-

stępując wolnym krokiem, wyrugowało ich 

z miasta. Zaledwie ta scena zakończyła się 

około godziny 9 z rana, nie później jak w 

godzinę zastałem przed moim lokalem 

jeszcze liczniejsze zbiegowisko, w którym 

mogło znajdować się wielu włościan z 

poprzedniego. Musieliśmy zbiegowisko to 

usunąć z miasta opisanym wyżej sposo-

bem, przy czym powtórzyły się te same 

sceny uporu, narzekań i żalów. Wyrugo-

wani włościanie pozostali poza miastem, 

do których zjeżdżają ze wszystkich stron 

kobiety i dzieci, w zamiarze, jak niesie 

wieść, wykonania w dniu dzisiejszym 

jeszcze jednej manifestacji celem uwolnie-

nia aresztowanych. Pułkownik Ćwieciński 

przedsięwziął już stosowne środki dla 

niedopuszczenia jej… Załoga w dobrach 

Opole zostaje zwiększona o jedną [piątą] 

rotę dla obsadzenia wszystkich wejść pro-

wadzących do miasta”. 

 Po dniu 22 lipca nastąpiło zała-

manie się włościan lubelskich. Raporty 

Machnickiego z dnia 26, 27i 30 lipca oraz 

4 sierpnia 1861 r. malowały następujący 

stan rzeczy: „Włościanie dóbr Kamień 

[pod dwudniowej egzekucji wojskowej] 

wrócili do posłuszeństwa; Franciszek Dłu-

gosz, na którego obecnie narzeka cała 

gromada, zbiegł… Umysły włościan tutej-

szych zaczęły się uspokajać tak dalece, że 

znikły tłumy oblegające miasto, i włościa-

nie nie snują się już bandami; prawie 

wszyscy powrócili do domów i pracują 

około własnego gospodarstwa. Jednakże 

pod względem uporu w nieodbywaniu 

powinności dworskiej nie tylko nie zaszła 

żadna zmiana, ale coraz więcej upo-

wszechniają się wieści, że ogół włościan 

postanowił aż do końca wytrwać w swoim 

przekonaniu… Dopiero w dniu dzisiej-

szym [30 lipca] trzy wsie z całych dóbr 

opolskich, Trzebiesza, Janiszkowice i 

Zagrody, liczące razem 59 osad, wróciły 

do porządku, odbywają pańszczyznę i 

przeprosiły zebrane tu władze i dziedzica. 

Wsie Trzebiesza i Zagrody znosiły egze-

kucję od dnia 21 lipca, zaś Janiszkowice 

jeszcze nie miały żadnej. Dopiero we 

czwartek lub piątek, po nadejściu kozaków 

z Chełma, rozwinięte były środki osobiste-

go przymusu, w nieuległych dotąd majęt-

nościach: Opolu, Polanówce, Poniatowej i 

we wsi Zastowie, należącej do dóbr 

Karczmiska… Skutkiem rozwinięcia środ-

ków osobistego przymusu wszystkie już 

wsie dóbr opolskich (prócz Kluczkowic) 

odrabiają pańszczyznę, a nawet i w przyle-

głych dobrach Polanówka. Środki przymu-

su ograniczyły się na tym tylko, że piecho-

ta i kozacy wypędzali gospodarzy na 

pańszczyznę, a jeżeli który z nich nie 

chciał iść dobrowolnie, poprowadzono go 

siłą i dopiero w ostateczności ukarano 

doraźnie plagami za stawianie oporu i 

jawne nieposłuszeństwo władzy, co wszel-

ko w tak obszernych dobrach zastosowane 

było zaledwie do dwudziestu kilku wło-

ścian. Z chwilą rozwinięcia powyższych 

środków egzekucja ustała i jedynie egze-

kucja z kozaków dotyka tych, którzy się 

pochowali lub zbiegli. Jednakowoż stan 

pomieniony nie jest jeszcze normalny, 

gdyż nie więcej nad ¾ części robi pańsz-

czyznę”. 

 Przydzielony do porucznika Mu-

chanowa z ramienia Komisji Spraw We-

wnętrznych sekretarz  Jelczewski raporto-

wał dnia 10 sierpnia 1861 r.: „Po przy-

aresztowaniu niektórych pokątnych dorad-

ców jako to Germanisa z m. Opola, leśni-

czego Lutnickiego i szynkarza Pawłow-

skiego z m. Kazimierza i odesłaniu ich po 

ukaranie sądowe do Lublina, włościanie 

opolscy okazali się skłonniejsi do słucha-

nia perswazji naszych i do powrócenia na 

drogę posłuszeństwa, dowodem czego, że 

włościanie wsi Janiszkowice, Trzebiesza, 

Trzciniec, Zagrody i Lubomirka zaraz 

potem wstąpili dobrowolnie na pańszczy-

znę. Po naradzeniu się z porucznikiem 

gwardii Muchanowem, pułk. Witkowskim 

i zastępcą naczelnika Machnickim uznali-

śmy właściwym,  aby żołnierze przysłani 

na egzekucję wyprowadzili włościan w 

pole do robót, wskazanych im przez oficja-

listów dworskich. Taki środek okazał się 

skuteczny, albowiem włościanie wypro-

wadzeni rano w pale na pańszczyznę pra-

cowali cały dzień z odpowiednimi wypo-

czynkami i przyrzekli nadal wychodzić 

dobrowolnie, co też dotrzymali. Jedni 

tylko włościanie z wsi Łaziska i Niezdów 

stali się uporniejsi w tym względzie, jak-

kolwiek bowiem wyszli do roboty, lecz 

pomimo wszelkich upomnień nie chcieli 

wziąć się do pracy mówiąc, że chociażby 

ich zabito, nie będą robić. Taki upór połą-

czony z zuchwałością trwający kilka go-

dzin zmusił nas do wydania polecenia 

ukarania kilku najzuchwalszych włościan 

kilkoma plagami, skutkiem czego cała 

gromada przyrzekła posłuszeństwo i zajęła 

się pracą. Takim samym sposobem zostali 

wyprowadzeni na pańszczyznę włościanie 

dóbr Polanówka i Karczmiska. Obecnie 

więc włościanie dóbr Opole, Polanówka, 

Karczmiska i Poniatowa wykonują swe 

obowiązki i zadeklarowali robić pańszczy-

znę regularnie do dnia 1 października rb. 

Wobec takiego stanu rzeczy uważaliśmy 

właściwym uwolnić włościan zaareszto-

wanych w m. Opolu przed naszym wyjaz-

dem”. 

 

 

Załącznik nr 2; Wykaz dóbr, w 

których włościanie stawili opór właścicie-

lom w 1861 roku. (Zestawienie statystycz-

ne opracowane na podstawie sprawozdań i 

korespondencji naczelników powiatów):  
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Niedźwiada – początek stawiania oporu 22 

kwietnia, liczba wsi należących do majątku 

– 2, liczba osad (zagród) – 96, ludność w 

osadach – 888, czas trwania oporu – 2 dni 

Opole – początek stawiania oporu 1 lipca, 

liczba wsi należących do majątku – 32, 

liczba osad (zagród) – 496, 4.090, czas 

trwania oporu - 1 miesiąc 

Polanówka – początek stawiania oporu 1 

lipca, liczba wsi należących do majątku – 

7, liczba osad (zagród) – 193, ludność w 

osadach – 1.360, czas trwania oporu - 1 

miesiąc 

Karczmiska – początek stawiania oporu 1 

lipca, liczba wsi należących do majątku – 

14, liczba osad (zagród) – 339, ludność w 

osadach – 4.612, czas trwania oporu - 1 

miesiąc 

Kamień – początek stawiania oporu 2 

lipca, liczba wsi należących do majątku – 

5, liczba osad (zagród) – 107, ludność w 

osadach – 652, czas trwania oporu - 24 dni 

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

Jacek Sempoliński 1927-2012 
 

 
 

Jacek Sempoliński, Z Kosmalnej Góry,  

rysunek kredką, 1987 

 

30 sierpnia 2012 r. podczas wy-

poczynku w pałacu w Nieborowie zmarł 

Jacek Sempoliński, malarz, rysownik, 

pedagog, krytyk i eseista. Urodził się w 

1927 roku w Warszawie, jego ojcem był 

znany fotografik Leonard Sempoliński. Jacek Sempoliński studiował malarstwo w 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i tam od 1956 roku nauczał. Przed przej-

ściem na emeryturę prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Wzornictwa 

Przemysłowego. Jeszcze jako student często odwiedzał Janowiec mieszkając na 

zamku Leona Kozłowskiego. W latach 1953-57 wykonywał polichromie odbudo-

wywanych kamieniczek Nowego i Starego Miasta w Warszawie. W 1955 roku 

wziął udział w głośnej Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w warszawskim 

Arsenale, gdzie jego martwa natura została wyróżniona nagrodą. Z obrazów i ry-

sunków tworzył cykle, początkowo związane ze studiami pejzażowymi, muzyką, 

wreszcie z wiarą, z wątkami egzystencjalnymi, np. „Twarz” (od 1971), „Ukrzyżo-

wanie” (od 1975 r.), „Moc przeznaczenia Verdiego” (1977) czy „Czaszka” (od lat 

80-tych). Największym przeglądem jego twórczości była retrospektywna wystawa 

„A me stesso” („Sobie samemu”) w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warsza-

wie w 2002 roku. 

Otrzymał Nagroda im. Jana Cybisa (1976), Nagrodę im. Brata Alberta 

(1986), w 2012 roku został odznaczony złotym medalem Gloria Artis.  

Był wybitnym, przenikliwym myślicielem, jego znakomite eseje konfron-

tujące sztukę i artystę z Bogiem i przeznaczeniem, zawarte są w książce „Władz-

two i służba” (2002 r.). Jego wielką pasją była opera. 

W środowisku plastyków wyróżniał się niezależną, obywatelską postawą. 

W 1976 roku jako jeden z nielicznych podpisał słynny list przeciwko zmianom 

konstytucji. Pomagał w tworzeniu „Solidarności” w Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie. W okresie stanu wojennego wspierał ruch kultury niezależnej związa-

nej z Kościołem.  

W 1980 roku został współwłaścicielem jednej z najstarszych chałup w 

Męćmierzu i od tego czasu spędzał tu część wakacji. Ze spacerów po okolicy, 

także po naszym Powiślu, powstały całe zespoły szkiców rysunkowych, które 

czekają na opracowanie i do których na łamach naszego pisma powinniśmy, nie 

tylko ze względu na ich tematykę, powrócić. Obok reprodukujemy jeden z rysun-

ków Jacka Sempolińskiego, widok Z Kosmalnej Góry. 

Wojciech Włodarczyk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Okrężne 
 

Sasza melduje, że zerwał ostatnie 

jabłko. Więcej takich meldunków. Dokoń-

czona melrose, wyjątkowo nieudana w tym 

roku, bo jakaś szaro-bura. Dokończony 

golden, który wybarwił się tak doskonale, 

że przypomina owoc dotknięty dłonią 

Midasa. W skrzynkach leży też jonagold, 

który urósł do niespotykanych rozmiarów, 

jakby zachorował w ostatnim okresie doj-

rzewania na słoniowaciznę. Z listopadowej 

mgły wyłania się Paweł i oddaje swoje 

ostatnie pół koszyka. Dołącza małżeństwo 

Hryniewieckich. W ruchach ich wszyst-

kich widać coś nowego - powolność i 

ociężałość. Jak gdyby zahamowali w bie-

gu. Bo też i nie ma już po co się śpieszyć. 

Kres został osiągnięty. Sad stoi odarty z 

barw. Nieprzyjemnie zaskoczony własną 

brzydotą i pospolitością. Ale też i 

wdzięczny, że zdjęto z niego na kilka mie-

sięcy ciężar karmienia. Soki jeszcze krążą 

w pniach i gałązkach, wszakże nie mają 

już czego żywić. W tym momencie każde 

drzewo jest po trosze jak matka, której 

oderwano od piersi dziecko. W ogóle 

szczególny to moment. Nie sposób go nie 

uczcić. 

 Właśnie, co jest takiego w tym 

dniu, że rozpoczęty pracą jak każdy inny, 

nabiera ku wieczorowi rangi święta. 

 Na pewno jest to dzień dokończe-

nia dzieła. Pewna zaplanowana na jakiś 

okres praca dobiegła końca, dając określo-

ny efekt. Zaczęto i ukończono dom. Zaczę-

to i ukończono rozprawę naukową. Zaczę-

to i ukończono zbiór owoców. Warto za-

uważyć jednak, że ostatnia sekwencja 

czasowa ściśle wpisana jest w cykl następ-

stwa pór roku, a co za tym idzie, w mecha-

nikę kosmosu. Zakończyć oznacza tu tyleż, 

co ukończyć w czas, ani wcześniej, ani 

później, czyli wstrzelić się w odpowiedni 

moment, który zarazem jest momentem 

granicznym. Z kolei dokonanie tego rów-

noznaczne jest z ustanowieniem i potwier-

dzeniem powiązań między własnym cza-

sem egzystencjalnym a obrotami ciał nie-

bieskich i w ogóle wiecznym trwaniem. 

 Obroty, trajektorie, układy kuliste, 

tory ruchu ciał niebieskich - wszystkie te 

pojęcia zaczerpnięte z mechaniki kosmicz-
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nej zawierają się w słowie „okrężne”. 

Wpisany w to słowo modelowy okrąg nie 

ma początku i końca. Koniec jest tu po-

czątkiem, a początek końcem. Moment 

zerwania ostatniego jabłka to chwila gra-

niczna pomiędzy narodzinami a śmiercią. 

Odtąd sad będzie umierał, żeby się odro-

dzić. To samo człowiek. Staje z tą chwilą 

w obliczu końca, niejako własnej śmierci, 

gdyż dzieło, którego dokonał, nie ma kon-

tynuacji i co najwyżej może zostać powie-

lone po pewnym interwale czasowym. To 

z kolei zakreśla jasną perspektywę odro-

dzenia i ponownego życia w trudzie. Dla-

tego dzień „okrężnego” zawiera w sobie 

radość i smutek, które to doznania nawet 

trudno od siebie oddzielić. Radość z ze-

brania plonu życia, smutek z racji zetknię-

cia się z otchłanią kresu. Ta dwoistość 

przeżycia uwidoczniona jest zresztą na 

wszystkich twarzach, zarówno gospodarzy, 

jak i pracowników. 

 Nastaje wieczór. Umyci i schlud-

nie ubrani, wszyscy zbierają się przy 

wspólnym stole. Na nim wędliny, sałatki, 

pieczyste, chleb i czysta wódka. Mężczy-

znom już śmieją się oczy na widok oszro-

nionych  butelek. Gospodarz nalewa kie-

liszki, lecz swego nie podnosi jeszcze do 

ust. Dziękuje pracownikom za ich wkład. 

Nietrudno zgadnąć z jego głosu, że znajdu-

je się w podniosłym nastroju i walczy ze 

wzruszeniem. Człowiek, który jeszcze 

wczoraj ciskał się i cholerował, patrzył 

wilkiem i sarkał, bo coś zrobione zostało 

nie po jego myśli, honoruje w tej chwili 

każdego. Z szacunkiem i wdzięcznością 

podkreśla, że bez jego, Saszy, starań, a 

także Pawła i państwa Hryniewieckich 

zbiór nie zostałby w czas dokończony. Ze 

słów, jakich używa, można wnioskować, 

że zwraca się nie do pracowników, ludzi 

opłacanych za pracę, tylko do współ-

uczestników aktu kreacji. Na koniec wyra-

ża coś w rodzaju zdumienia, że dla doko-

nania wspólnego dzieła zebrały się tak 

różne osoby, bo z Krzemieńca i Równego, 

z sąsiedzkiej wsi i stołecznego miasta. W 

tej jednak szczególnej chwili, która nieba-

wem przeminie, już właściwie przemija, 

nie topografia miejsc jest istotna, bo wszy-

scy znajdują się w innym, bardziej piono-

wym niż płaskim wymiarze. 

 Czy ja czasami nie fantazjuję 

opisując „okrężne” niczym na poły religij-

ne święto, podczas gdy w realnym świecie 

jest to dzień regulowania należności i su-

chego, a co najwyżej uprzejmego uścisku 

dłoni na pożegnanie? Otóż nie, nie fanta-

zjuję. Nie ma bowiem żadnego zmyślenia 

w tym, że do żniwa gospodarz obleka 

czystą i starannie wyprasowaną białą ko-

szulę, mimo że realnie czynił to ostatnio za 

czasów naszych ojców, a może nawet 

dziadów. Dziś nie widać na polach od-

świętnych białych koszul oraz białych 

bluzek, skontrastowanych u kobiet barw-

nymi zapaskami i spódnicami. Poczucie 

wyjątkowości chwili zbierania płodów 

ziemi wszakże pozostało i długo jeszcze 

nie będzie w stanie przytłumić go i zniwe-

czyć hałas maszyn rolniczych. Być może 

nie widać jej, na pewno jej nie widać, ale 

tę nieskalaną białą koszulę my, rolnicy, 

przywdziewamy w istocie nadal w dzień 

„okrężnego” 

        Janusz Węgiełek - Las Dębowy    

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

- Przywrócić  pamięć - 
Zbrodnie niemieckie w czasie okupacji na terenie Powiśla Lubelskiego: 

Zastów  Polanowski - 31 maja 1944 roku 
   

          „Mongoły z Chałupek przypłynęły 

do nas statkiem bardzo wczesnym ran-

kiem” – tak dziś rozpoczyna swoje okupa-

cyjne wspomnienia 13-letni wówczas 

Władysław Sanecki z Zastowa Polanow-

skiego. Na wiślanej wyspie Chałupki, 

leżącej między Majdanami a Chotczą Dol-

ną, pod dowództwem kilkudziesięciooso-

bowego  oddziału niemieckiego stacjono-

wało wg różnych źródeł ok. 300-500 

uzbrojonych żołnierzy – byłych jeńców 

armii radzieckiej, którzy przyporządkowali 

się Niemcom. Ogólnie zwano ich własow-

cami, od nazwiska generała A. Własowa, 

który poddał swoją armię Niemcom, licząc 

na ich przychylność w rozstrzygnięciu 

kwestii wolnego państwa ukraińskiego. 

Ponieważ w Chałupkach większość stano-

wili Turkmeni zorganizowani w 791 bata-

lion, z uwagi na odmienność rysów ich 

twarzy okoliczni mieszkańcy najczęściej 

nazywali ich „mongołami” albo używali 

też innych określeń jak np. kałmuki, „ciu-

bary” czy „tatoniery”. Dokładnie nie wia-

domo, ilu żołnierzy przypłynęło do Zasto-

wa, ale było ich wystarczająco dużo (wg 

różnych źródeł 120-150),  aby okrążyć całą 

wieś z trzech stron, a także wejść do samej 

wsi. Mieszkańcy wioski szybko zoriento-

wali się, że sytuacja jest bardzo groźna i 

wielu zaczęło uciekać. Ponieważ od strony 

mostu na Chodelce w Podgórzu było już 

słychać wystrzały, wydawało się, że jedy-

nym kierunkiem ucieczki jest wschód, 

czyli w stronę miejscowości Dobre, a tam 

już są górki i wąwozy. Właśnie od tej 

wschodniej strony wróg nie zdążył jeszcze 

zamknąć pętli okrążenia, albo też  uczynił 

to świadomie i celowo, nie tylko ze wzglę-

dów bezpieczeństwa stosowanych np. 

przez myśliwych w trakcie polowań (nie 

stać na linii strzału). Ale tu, w Zastowie 

Polanowskim nastąpiło niezwykłe polowa-

nie: na ludzi. Wielu uciekających w kie-

runku Dobrego kierowało się do Chodelki, 

do tego miejsca, w którym woda była płyt-

sza i gdzie niektórzy gospodarze z Dobre-

go przejeżdżali wozami na pola leżące po 

zastowskiej stronie rzeki.  

Władysław był najstarszym 

dzieckiem w rodzinie i jedynym synem. 

Został obudzony przez swoją matkę: Syn-

ku! Uciekaj z ojcem, bo mongoły weszły do 

wsi! Ja z dziewczynkami zostaję. Władek i 

jego ojciec, Jan zaczęli biec w kierunku 

Chodelki. Mieli do pokonania ok. 800 m. 

Jakoś szczęśliwie udało im się dotrzeć do 

rzeki i byli już ma prawym brzegu, gdy z 

tyłu usłyszeli wiele głośnych wystrzałów. 

W pewnym momencie Władek zobaczył, 

jak biegnący kilkanaście metrów przed 

nim jego ojciec upada na ziemię. Władek 

zdążył zrobić jeszcze dwa, trzy kroki, gdy 

nagle poczuł w lewej nodze wielki kłujący 

ból, a przez całe ciało przeszła gorąca fala. 

W oczach zrobiło mu się ciemno, upadł i 

stracił przytomność. Gdy po jakimś czasie 

otworzył na krótko oczy, zdążył zobaczyć, 

jak dwóch żołnierzy podeszło do leżącego 

ojca i wymierzyło mu kilka ciosów kolba-

mi karabinów. Mój ojciec chyba jeszcze 

ruszał się, więc dobili go kolbami. Zaczęli 

iść do mnie. Mi znowu zrobiło się ciemno 

w oczach i straciłem przytomność, ale 

zdążyłem jeszcze poczuć na tyłku silne 

kopnięcie butem. Chyba sprawdzali, czy 

żyję. Miałem szczęście w nieszczęściu, że 

jak zostałem ranny to straciłem przytom-

ność i nie ruszałem się. To mnie uratowało 

i szczęśliwie przeżyłem – tak wspomina 

dziś pan Władysław Sanecki. Jego zastrze-

lony ojciec osierocił sześcioro dzieci: Jana 

i pięć młodszych córek, najmłodsza Czesia 

miała tylko 6 miesięcy. 

             Bliskimi sąsiadami Saneckich była 

rodzina Rożków. Jan Rożek z 16-letnią 

córką zdążył ukryć się w zabudowaniach 

gospodarskich. Jego żona Katarzyna wraz 

z ich 8-letnim synkiem Heniem wybiegła z 

domu i udała się w kierunku Dobrego. Gdy 
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zbliżali się do Chodelki, usłyszeli głośne 

strzały. Udało im się przejść przez rzekę w 

najpłytszym miejscu. Katarzyna dobrze 

znała teren i wiedziała, że w odległości ok. 

100 m od prawego brzegu, w pobliżu za-

budowań Maciejków, już po dobrskiej 

stronie, jest mokradło ze źródełkiem i 

postanowiła tam się ukryć. Weszła do 

wody z Heniem, przeszła kilka metrów i 

ukryła się w zarośniętych wisiorach (tata-

raku). Wzięła go na ręce i uklękła w wo-

dzie tak, żeby nie wystawały im głowy. 

Niestety, jeden z własowców idących od 

Podgórza po wale dostrzegł przytuloną 

główkę dziecka do głowy matki i kilkakrot-

nie strzelił do nich (korona wału była wy-

żej położona aniżeli teren po dobrskiej 

stronie, więc miał dobrą widoczność – 

przyp. WM). Zginęli oboje – tak ze łzami 

w oczach opisuje dziś tamte wydarzenia 

15-letni wtedy Bolesław Kozak. Z kolei 

pan Władysław Sanecki twierdzi, że naj-

pierw zginęła matka Rożkowa. Chłopiec 

bardzo płakał i obejmował swoją mamę. 

Wtedy po przekroczeniu Chodelki nadeszli 

własowcy i jeden z nich strzelił z bliskiej 

odległości chłopczykowi prosto w serce. 

O fakcie, że własowcy byli na do-

brskiej stronie wspomina także wówczas 

15-letnia mieszkanka Dobrego, pani Mi-

chalina Maciejka (z d. Czarnota, mieszka-

jąca w pobliżu), która też wskazała auto-

rowi miejsce, gdzie zginął Antoni Kramek. 

Najpierw strzelali z wału Chodelki, a 

później przekroczyli rzekę i przyszli pod 

dobrskie zabudowania.  

 

 
 

Władysław Sanecki wskazuje autorowi artykułu trasę swojej ucieczki 

 

 
 

Widok na Dobre (koniec wsi) z prawego brzegu  Chodelki: Kramek-

przybliżone miejsce śmierci,  IŹ – istniejące  źródełko, NŹ – nieistnieją-

ce źródełko, miejsce śmierci Rożków  

A oto jak wspomina tamte wyda-

rzenia Wacław Filiks, wtedy 19-letni 

mieszkaniec Zastowa Polanowskiego: 

Wczesnym rankiem wracając od sąsiada, 

Antoniego Cichonia, zobaczyłem na wale 

kilkunastu żołnierzy w niemieckich mundu-

rach. Biegli jeden za drugim w kierunku 

wsi. Jedni byli w hełmach, inni w furażer-

kach. Wszyscy mieli broń gotową do strza-

łu. Szybko dobiegłem do naszej stodoły, 

zabrałem z niej formę do wyrabiania ko-

szyków i wiązkę wikliny. Wszedłem do 

domu i zacząłem udawać, że plotę koszyki. 

A ponieważ mieszkamy tuż przy wale, po 

chwili do naszego domu wszedł jeden Nie-

miec i jeden ciubar. W domu była jeszcze 

mama i dwie siostry. Mama trzymała nóż w 

ręce i nacinała pręty wiklinowe. Nagle 

ciubar złapał starszą siostrę za rękę i za-

czął ciągnąć ją w kierunku drzwi. Matka 

chyba przeczuwała niecne zamiary napast-

nika (w przypadku własowców gwałty 

nawet na nieletnich dziewczynach nie były 

odosobnionym przypadkiem – przyp. WM) 

i z tym nożem w ręku stanęła w obronie 

córki. Natychmiast zareagował Niemiec: 

Nein, nein! i nakazał ciubarowi puścić 

dziewczynę. Potem podszedł do okna, 

wskazał palcem na podwórko i zwrócił się 

do mnie ze słowami: Pferd, pferd! Zorien-

towałem się, że pewnie chodzi mu o konie 

do zaprzęgu, gdyż na naszym podwórzu 

stał wóz. Niemiec nakazał zaprzęgnąć 

konia do wozu i ruszyliśmy w kierunku wsi. 

Przyjechaliśmy do zabudowań Klemensa 

Dyki. Tu Niemiec nakazał Józefowi Bana-

sikowi i Wiktorii Saneckiej nakładać na 

wóz leżące na podwórzu pocięte drzewo 

tzw. kantówkę. Dla kobiety było to za cięż-

kie zajęcie, więc trochę ociągała się. Za-

uważył to Niemiec i uderzył Sanecką grubą 

gumą po plecach. W międzyczasie ciubar 

poszedł do mieszkających po drugiej stro-

nie drogi Wójtowiczów i po jakiś czasie 

przyniósł od nich prawie nową maszynę do 

szycia. Po załadowaniu tego drzewa Nie-

miec nakazał jechać do wału, gdzie przy 

brzegu stał ich statek „Tannenberg”. 

Drzewo na statek rozładowywali ciubary. 

Ten sam Niemiec z ciubarem nakazał mi 

znowu jechać do wsi, ale tym razem w 

kierunku południowym. W odległości ok. 

100 m od zabudowań Wycisławskich Nie-

miec kazał się zatrzymać. A tam już biegali 

po podwórku Wycisławskich, Kowalskich i 

Szlachetków inni Niemcy z ciubarami. 

Poszli tam obydwaj i po kilku minutach 

wrócili z innymi żołnierzami. Każdy w 

rękach niósł koszyk, a w nich talerze, mi-

ski, łyżki, widelce i inne rozmaitości. Wło-

żyli to wszystko na mój wóz, kazali nawró-

cić i czekać. Niemiec udał się do stodoły 

Wycisławskich, wyniósł snop słomy żytniej 

i podszedł do domu pokrytego nową strze-

chą. Z zapalonym snopem szedł wzdłuż 

domu i podpalał dach na całej długości. 

Gdy dach domu stanął w płomieniach, 

odszedł na jakieś 20-30 m, uklęknął i skie-

rował broń w stronę palącego się domu. 

Inni żołnierze zrobili to samo, otaczając 

palący się budynek. Gdy prawie wszystko 

już się spaliło, Niemiec dał sygnał gwizd-

kiem i żołnierze poszli do następnych go-

spodarzy. Ja z Niemcem i ciubarem przyje-

chałem na wał. Po rozładowaniu zrabowa-

nych rzeczy na statek, Niemiec powiedział 

do mnie: Nach hause! A ponieważ ze wsi 

często było słychać strzały, w wielkim 

strachem zacząłem odjeżdżać w stronę 

domu. Bałem się, że Niemiec lub ciubar 

mogą mi strzelić w plecy. Przecież tydzień 

wcześniej zastrzelili Wacława Nawrota. 

Wróciłem do domu i czekałem, aż umilkną 

strzały. Dopiero później dowiedziałem się 

o tragedii we wsi. 

Pani Marianna Filiks (żona pana 

Wacława) z domu Czarnota mieszkała 

wtedy w Dobrem. Miałam 8 lat, ale dobrze 

pamiętam, jak wszyscy strasznie bali się 

Niemców i własowców. Jak tylko ucichła 

strzelanina, to po jakimś czasie mój tata 

wyszedł z domu i od kogoś dowiedział się, 

że Niemców i własowców już nie ma w 
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Dobrem, więc powiedział, że udaje się na 

koniec wsi – tam, gdzie wcześniej było 

słychać strzały. Ja pobiegłam za tatą. Gdy 

doszliśmy w pobliże zabudowań Kosika, w 

kończynie leżał bardzo zakrwawiony pan 

Piesek. Jeszcze żył, ale miał rozszarpaną 

brodę. Chciał coś mówić, ale nie mógł 

wydobyć ani jednego słowa. Palcem poka-

zywał, że chce coś napisać i prosił o ołó-

wek, ale nikt z obecnych nie miał. W pobli-

żu leżał też chyba i pan Kramek, ale tego 

nie widziałam, bo tata odganiał nas, żeby-

śmy nie patrzyli, widocznie już nie żył. 

Pieska zaraz przeniesiono do stodoły do 

Statecznych, a później przewieźli go do 

rodziny na Małe Dobre i tam zmarł. 

Pani  Irena Chodoła z domu Szko-

ła, mieszka na samym końcu Zastowa 

Polanowskiego w pobliżu wału wiślanego. 

Miałam wtedy 19 lat. W domu oprócz mnie 

nie było nikogo, bo mama z tatą pojechali 

wczesnym rankiem na pole na Polanówkę. 

Ja coś szyłam w domu, gdy ktoś z ucieka-

jących krzyczał: Uciekaj, Niemcy!  Zdąży-

łam jeszcze schować maszynę do szycia w 

kwiatkach w ogródku, gdy usłyszałam 

strzały. Wybiegłam z domu i zobaczyłam 

idących wałem 8 własowców. Tydzień 

wcześniej blisko nas, na wale wiślanym 

zastrzelili Nawrota, więc przestraszyłam 

się ich i zaczęłam uciekać w stronę Podgó-

rza. Gdy byłam w wierzbach, w pewnym 

momencie odwróciłam się i zobaczyłam, że 

jeden z własowców mierzy do mnie z kara-

binu, więc zaczęłam biec dalej między 

drzewami. Nie strzelił jednak do mnie. 

Zobaczyłam z daleka, że przed kapliczką w 

Podgórzu, schroniło się dużo ludzi z Za-

stowa i zaczęłam krzyczeć: Uciekajcie! 

Niemcy tu idą! Wszyscy rzucili się do 

ucieczki w górę Podgórza i dalej, przez las 

i  doły aż na Dąbrówkę. Gdy po jakimś 

czasie wróciłam do domu, zobaczyłam, że 

wszystko jest splądrowane. Ciubary wzięli 

mi wszystek materiał, jaki miałam do szy-

cia. Wzięli też wszystkie paciorki, nawet 

naparstek z żółtym oczkiem, chyba myśleli, 

że może to coś wartościowego. 

W oddzielnych aktach zmarłych 

parafii wilkowskiej zanotowano, że w 

Zastowie Polanowskim zmarli jego miesz-

kańcy o godz. dziewiątej rano 31 maja 

1944 r., w sumie 5 osób. Jednak podczas  

rozmów przeprowadzanych z mieszkań-

cami Zastowa  parokrotnie spotkałem się 

ze stwierdzeniem, że oprócz Kramka zgi-

nęła także jego żona Magdalena. M.in. tak 

wspomina Władysław Sanecki: Kramko-

wie mieli syna, który albo ukrył się w domu 

albo zdążył uciec i przeżył. Kramek uciekał 

razem z moim sąsiadem, Józefem Kusiem. 

Przekroczyli już Chodelkę, zaczęli nawet 

wchodzić w góry. Kuś jako dużo młodszy 

(miał chyba ok. 30-35 lat) sprytnie scho-

wał sie gdzieś w tarninie w jakimś zagłę-

bieniu. Strzelali do nich do obydwóch. Kuś 

szczęśliwie ocalał, Kramka niestety śmier-

telnie trafili. Kramkowa zaś schowała się 

w swoim domu w piwnicy pod domem. 

Któryś z własowców strzelił kilkakrotnie 

przez okienko w piwnicy. Okazało się, że 

pani Kramkowa była poważnie ranna w 

nogi i zmarła później w wyniku odniesio-

nych ran. A dlaczego nie odnotowano tego 

faktu w aktach zmarłych w kościele? 

Trudno dziś na to pytanie jednoznacznie 

odpowiedzieć. Wersję wydarzeń pana 

Saneckiego potwierdza pani Teresa Woś, 

wnuczka państwa Kramków. Tatuś opo-

wiadał mi, że babcia zmarła  tydzień póź-

niej. Wszyscy w rodzinie byli tak przestra-

szeni i tak się bali, że babcię pochowano w 

nocy i nawet nikt dziś nie wie, w którym 

miejscu została pochowana. Mogło też tak 

być (i to wydaje się bardzo logiczne), że 

pani Kramkowa mogła umrzeć w wyniku 

odniesionych ran dopiero po wkroczeniu 

Rosjan do Zastowa, czyli po 25 lipca. 

Teren nadwiślański stał się obiektem zma-

sowanych niemieckich ataków i ostrzałów 

artyleryjskich, a nawet bombardowań 

lotniczych, w efekcie czego ludność oby-

dwu Zastowów opuściła swoje domostwa 

aż do połowy stycznia następnego roku. 

Podobnie było także w Wilkowie, gdzie 

ksiądz proboszcz Mazurek po 25 lipca 

znalazł schronienie w Rogowie. Tam od-

prawiały się tylko nabożeństwa. Na cmen-

tarzu wilkowskim oficjalnie po tym termi-

nie nikogo już nie pochowano, czego do-

wodem są ostatnie akty zmarłych z dnia 25 

lipca. Do końca 1944 r. nie było już zapi-

sów o zmarłych. Wpisywanie zmarłych do 

aktów rozpoczęło się dopiero 29  stycznia 

1945 r. Po tym terminie zgłaszali się do 

proboszcza mieszkańcy parafii i poświad-

czali często o śmierci najbliższych lub 

sąsiadów, którzy zmarli w tym okresie, 

kiedy w Wilkowie nie było księży. Na 

cmentarzu parafialnym jeszcze dziś można 

znaleźć takie groby zmarłych tragicznie 

osób, których potwierdzenia nie ma w 

aktach metrykalnych. Parafialne księgi 

zmarłych z czasów mrocznej okupacji 

niemieckiej i z prawie półrocznego okresu 

zatrzymania się linii frontu na Wiśle, zo-

stały ostatecznie zamknięte. Po upływie 

prawie 70 lat od tamtych tragicznych wy-

darzeń Nasza Księga Pamięci o zabitych, 

rannych, męczonych i prześladowanych 

mieszkańcach Powiśla nadal jest otwarta i 

czeka na kolejne wpisy. 

Zginęli 31 maja 1944 r. od kul 

niemieckich: 1. Antoni  Kramek – lat 64, 

syn Piotra i Agnieszki z Sochajów, żona 

Magdalena z Dziwiszków (pochodził z 

Lasu  Dębowego);  2. Katarzyna Rożek – 

l. 38, córka Adama Filiksa i Zuzanny z  

Kusiów, mąż Jan Rożek; 3. Henryk Cze-

sław Rożek – l. 8, syn Jana i Katarzyny z 

Filiksów; 4. Jan Sanecki – l. 35, syn Paw-

ła i Katarzyny z Wójtowiczów, żona Wik-

toria z Lasotów; 5. Józef Piesek – l. 40, 

kawaler, syn Jana i Tekli z Dziwiszków 

mieszkaniec Zastowa Polanowskiego, 

żołnierz Batalionów Chłopskich ps. ”Ga-

łązka”, zmarł następnego dnia  o dziesiątej 

rano. Na skutek odniesionych ran w dniu 

31 maja 1944 r. zmarła nieustalonego dnia: 

Magdalena Kramek – lat 67, córka Anto-

niego i Marianny z Galantów, małżonków 

Dziwiszków, żona zabitego Antoniego 

Kramka. Sześć dni wcześniej, 26 maja 

1944 r. zginął od kul patrolu własowców: 

Wacław Nawrot – l. 31, syn Kazimierza i 

Franciszki z Gębków, żona Stefania z 

Zagozdonów (z Lasu Dębowego). 

 

Władysław Mądzik 

Poniatowa /Kłodnica 
Dziękuję serdecznie  wszystkim mieszkań-

com parafii, tym wymienionym i niewymie-

nionym z nazwiska, którzy w jakikolwiek 

sposób pomogli mi przy opracowywaniu 

niniejszego artykułu. 

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

- Moja  rodzina – 

Listy do Matki – Mieczysław Kaczor 
„Zostało mi tylko życie. Muszę umieć go zachować i wykorzystać.” 

 

W poprzednim numerze naszego 

kwartalnika zamieściłem artykuł O dwóch 

młodych z Rogowa, co mieli gorące serca. 

Jednym z opisywanych bohaterów był 

Mieczysław Kaczor. Dzięki uprzejmości 

pani Janiny Drąg z Rogowa (siostrzenicy 

Mieczysława Kaczora) zamieszczam treść 

czterech listów pisanych z niewoli nie-

mieckiej przez Mieczysława Kaczora do 

swojej Matki, Wiktorii. Wraz z załączo-

nymi zdjęciami są wymownym świadec-
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twem tamtych czasów. Skłaniają oczywi-

ście także do refleksji i zadumy .  

List pierwszy – bez daty (pisany 

najprawdopodobniej w październiku 1939 

r. – był to pierwszy dłuższy list z obozu 

jenieckiego. Wcześniej Mieczysław napi-

sał krótką informację o tym, że znajduje 

się w niewoli niemieckiej)  
 

 
 

Wiktoria Kaczor - zdjęcie sprzed wojny 
 

Kochana Mamo! 

Jak pisałem, jestem w niewoli 

niemieckiej. Jestem cały zdrów i jakoś czas 

powoli leci. Smutno mi tylko, że całe moje 

przyszłe życie tak ciężko wywalczone w 

pracy nagle runęło. Pracowałem z myślą, 

że może kiedyś będzie  Mamie i mnie trosz-

kę lżej w życiu. Teraz nagle szaruga wo-

jenna zabrała mi wszystko. Zostało mi 

tylko życie. Muszę umieć go zachować i 

wykorzystać. Mam nadzieję, że może prze-

cież kiedyś wrócę w rodzinne strony. Je-

stem jeszcze młody, więc potrafię zapra-

cować na kawałek chleba. Po tym wszyst-

kim, co przeszedłem w moim krótkim życiu, 

nie wiele wymagam od losu. Chcę zoba-

czyć Mamę, rodzinę całą, znajomych – 

kochany Rogów i Kielce. I móc spokojnie 

pracować. Całe moje mienie w Kielcach¹  
zginęło podczas bombardowania. 

Oszczędności złożone w Funduszu Odpra-

wowym i Pułkowej Kasie Pożyczkowej 

przepadły. Oszczędności, które miałem 

przy sobie wraz z paro-miesięczną odpra-

wą w kwocie 1500 zł. złożyłem w Dowódz-

twie Obozu Jeńców. Staram się teraz, aby 

dowództwo przesłało je Mamie. Mam na-

dzieję, że moja prośba zostanie przychylnie 

załatwiona. Gdy Mama otrzyma je proszę 

jakoś z nich żyć, bo ja nie wiem, kiedy 

wrócę. Niech Mama tylko nie rozpacza-

jeszcze wrócę, będziemy razem. Ja na 

pewno dostanę pracę i będziemy lepiej niż 

dotychczas żyć. Mnie źle nie jest. Może 

jeszcze poprawią nam warunki mieszka-

niowe i wszystko będzie dobrze. Naprzeciw 

tego, co żołnierze w dawnej niewoli rosyj-

skiej przecierpieli to tu tak źle nie jest. 

Chciałbym dostać się do pracy u wieśnia-

ków. Pracowałbym rzetelnie i w pracy 

szybciej leciałby czas. Niech Mama 

wszystko opisze, co słychać w domu. Czy 

wszyscy żyją, czy nic nie spalone? Czy 

dobytek się chowa? Co słychać u Piłatów? 

Czy Bolek²  wrócił? Jak tam gospodarzy 

się Stach Piłat³ ? Co robi Franek⁴ i Stefan 

Kaczor⁵ ? Co Janek Makulus⁶, Janek 

Czarnota⁷  i Wł. Sujka⁸ ? Co słychać u 

Janka Czarneckiego⁹ ? Dla wszystkich 

tych zasyłam serdeczne pozdrowienia. 

Zasyłam serdeczne życzenia dla Mamy i 

całego domu.  

Całuję mocno – syn Mietek. 

PS. Proszę się tylko nie martwić. 

O ile jest co, to niech Mama mi przyśle. 

Najlepiej to chleb i tłuszcz.    

List dwustronicowy, ostemplowa-

ny na każdej stronie pieczątką, potwierdza-

jącą sprawdzenie treści listu przez urzęd-

nika obozowego. 
 

 
 

Władysław Nowak ze Szczekarkowa i Aniela 

Kaczorówna (starsza siostra  Mieczysława 

Kaczora), rodzice pani Janiny Drąg z Rogowa: 

zdjęcie ślubne wykonane 21 września 1928 r. 

przez Zakład Fotograficzny W. Głowacki – 

Kazimierz Dolny 

 

 
List drugi – z datą 7 lipca 940 

Moi Kochani! 

Krępowany przy pisaniu nie mo-

głem tak wiele napisać (chodzi prawdopo-

dobnie o cenzurę obozową – przyp. WM ). 

Od paru dni stałem się pół-wolnym czło-

wiekiem. Z niewoli zostaliśmy zwolnieni, 

lecz niestety nie mogę wrócić do domu, 

sądzę że i to nastąpi wkrótce. Obecnie 

musieliśmy się zobowiązać wszyscy do 

pracy w charakterze wolnych pracowni-

ków. Traktowani jesteśmy jak ludzie wolni, 

tak jak przyjeżdżający robotnicy z Polski 

na prace do Niemiec. Naturalnie otrzymu-

jemy też płacę, wprawdzie niewielką, no 

ale już to lepiej jak niewola. Gdyby można 

było coś kupić z ubrania – to by było do-

brze. Ja staram się tu o Bezugschen i pew-

ne rzeczy otrzymam. Gdybyście jednak 

mogli kupić spodnie, 1 koszulę, 2 pary 

kaleson i ewentualnie mocne, niekoniecz-

nie ładne buty, względnie kamaszki nr 28 

(? – niezbyt czytelna druga cyfra – przyp. 

WM), to proszę  przysłać, a ja bym prze-

słał pieniądze. Co ja tu będę mógł kupić, to 

nie wiem, w każdym bądź razie nie wiele. 

Gdybyście gdzieś mogli dostać już prze-

chodzoną, lecz w dobrym stanie marynarkę 

to proszę mi przysłać. Może Władku¹³  Ty 

lub Mamusia coś wykombinujecie. Ja kie-

dyś się odpłacę. Przykro mi, że muszę się 

zwracać do Was z taką prośbą, ale jest to 

stan wyjątkowy. Gdy wojna się skończy, 

będzie lepiej. Poczta do mnie przychodzi 

szybko, lecz proszę bardzo dokładnie i 

wyraźnie adresować. Miejsce, gdzie teraz 

jestem jest blisko granicy Polski. Lecz 

niestety, nie ma żadnego Polaka. W całym 

osiedlu jestem sam jeden z Polaków. Przy-

kro, że nie ma z kim porozmawiać, ale 

głupstwo – jakoś idzie. Po niemiecku mó-

wię jak złoto. Życie mam bardzo dobre. 

Mieszkam sobie sam w małym pokoiku – 

mam czystą pościel, co tydzień zmieniane 

powłóczki z poduszek i pierzyn. Ludzie są 

dobrzy i bardzo przychylni. Kończę zasyła-

jąc moc pozdrowień.  

Całuję Was – Mietek. 

PS. Proszę pozdrowić ode mnie p. 

Poznańskiego, Piłatów Mich. i  Piłatów 

Stach., Familię Kaczorów i Nowaków, 

następnie Janka Makulusa i Czarnotę 
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Janka i Stacha¹⁴, Sujkę Wł. i wszystkich 

kolegów i koleżanki. Piszcie dużo i często. 

Gdy możecie  przyślijcie mi rzeczy, o które 

proszę. 

List trzeci – bez daty (być może 

jesień 1940 r.) 

Moi Kochani! Za pamięć serdecz-

nie dziękuję. Miód i sweter otrzymałem. 

Wszystko przyszło w najlepszym porządku. 

Ze swetra cieszę się bardzo. Podoba mi 

się, a pasuje mi, jakby był na mnie robio-

ny. U mnie nic nowego. Jestem zdrów i 

pcham, oby wprzód. Otrzymałem pozwole-

nie na kupno ubrania, lecz na razie nie 

kupuję, bo na razie nie mogę się zdecydo-

wać, co kupić. Otrzymałem tylko 75 pkt, a 

ubranie [kosztuje] 70, a ja chciałbym ku-

pić też jakąś jesionkę. Tu z nami coraz 

ostrzej [postępują]: pełno ograniczeń. 

Wieczorem możemy wychodzić tylko do 

godziny 18. Do sąsiednich wiosek bez 

pozwolenia iść nie można i wiele innych 

ograniczeń. Ale to wszystko głupstwa – 

przetrwamy! Proszę, kupcie mi co możecie 

dostać. Jeślibyście mogli to przyślijcie  mi 

kalesony, ale mocne. Ja postaram się przy-

słać jeszcze parę groszy, połowę tego, co 

przedtem. Kupcie co możecie. Czekam z 

niecierpliwością na skarpety. Gdy wystar-

czy wełny zróbcie lepiej 2 pary skarpet niż 

rękawice. Ja tub kazałem sobie zrobić już 1 

parę skarpet i rękawice u jednej Polki, ale 

to potrwa, bo tu trudno o wełnę. Dziadku¹⁰ 
! Łatek i maszynki nie przysyłaj, bo cło 

kosztuje wiele. Podanie o zwolnienie, gdy 

chcecie to napiszcie. Ale musi być dobrze 

umotywowane i potwierdzone przez Lan-

dratę¹¹. Podanie skierujcie do Głównego 

Urzędu Pracy. Sądzę, że może i parę gro-

szy nie żałować. Jest to zresztą Wasza 

wolna wola. Poza tym nic nowego. Trzy-

majcie się tęgo. Życzę Wam zdrowia i 

wytrwania w tych trudnych chwilach. 

P.S. Ślę kuzynom i znajomym po-

zdrowienia. Podobno wychodzi w Krako-

wie jakaś gazeta czy też pismo dla Pola-

ków Niemczech. Proszę Was, poproście p. 

Poznańskiego¹² to On Was poinformuje. 

Jest to prawdopodobnie tygodnik „Siew”, 

adres redakcji Kraków, Wielopole 1. Pre-

numerata miesięczna 1 zł. Gdyby rzeczywi-

ście takie pismo wychodziło to opłaćcie 

prenumeratę za m-ce listopad i grudzień. 

Gdyby wychodziły inne pisma, zaprenume-

rujcie na mój adres. Za ewentualną fatygę 

i przysługę p. Poznańskiemu z góry dzięku-

ję.   

Mietek 

 

 

 
 

Ostatnie  zdjęcie Mieczysława Kaczora, zrobione w czasie okupacji w Kazimierzu 
Dolnym. Pierwszy z lewej: Aleksander Kierek z Bochotnicy, kolega Mieczysława 

z lat szkolnych gimnazjum puławskiego, a później w podziemiu kierownik Walki 

Podziemnej (Cywilnej) w powiatowej Delegaturze Rządu i członek Komendy 
Obwodu BCh w Puławach (ps. „Mika”), po wojnie prof. ekonomii, wykładowca 

na lubelskich uczelniach. W środku Krystyna Ulanowska z Kazimierza Dolnego, 

późniejsza żona A. Kierka. 
 

 
 

Wacław Poznański (pierwszy z prawej) na spacerze w Lubartowie z 

rodziną swojej siostry (zdjęcie wykonane przed 1939 r.) 

List czwarty – z datą 2 stycznia 1941 

Moi Kochani! Za życzenia ser-

decznie dziękuje. List otrzymałem 29 XII 

40. Koszulę otrzymałem w dn. 25 XII ub. r. 

rano, gdyż tu nawet w święta poczta była 

doręczana. Koszula podoba mi się, ma 

tylko parę wad: rękawy o 5 cm za krótkie, 

kołnierzyk za ciasny o 2 cm, jeden język 

przy nim jest co najmniej 1 cm dłuższy od 

drugiego. W piersiach jest też za mała. Ale 

to wszystko głupstwo, grunt, że jest co na 

grzbiet włożyć. Spodni jeszcze nie otrzyma-

łem, ale mam nadzieję, że wkrótce otrzy-

mam. Na święta otrzymałem paczkę z 

Kielc, a na Nowy rok paczkę z Ostrowca. 

Święta spędziłem zdrowo. Pomimo tego, że 

bogato był stół zastawiony i nie brakowało 

mi nic do jedzenia, nie było mi wesoło – 

myślami byłem przy Was. W drugi dzień 

świat odwiedziłem polską familię  wydzie-

dziczoną ze swego gospodarstwa. Na pracę 

narzekać nie mogę. Pracuję tak po swoje-

mu, aby tylko nie usnąć. A poza tym pcha 

się powoli wprzód z myślą, że kiedyś to 

wszystko skończy się. Gdybyście wkrótce 

przysłali koszulę to załączcie biały półsz-

tywny kołnierzyk. Proszę dobrze pakować i 

o ile paczka nie waży więcej niż 2 kg, to 

piszcie na opakowaniu „Packchen”, wtedy 

opłata nie kosztuje tak dużo i paczka nie 

idzie przez Urząd Celny. Gdybyście wysy-

łali paczkę, oprócz miodu nic więcej nie 

wysyłajcie. Kończąc, życzę wszystkiego 

najlepszego i całuje wszystkich.  

Mietek 

PS. Pozdrowienia dla kuzynów i 

znajomych. 

 

Przypisy: 

 

1. W Kielcach Mieczysław Kaczor służył 

w 3 kompanii ckm 4 Pułku Legionów; 2. 

Bolesław Piłat, kolega Mieczysława Ka-

czora, rok młodszy; 3. Stanisław Piłat 

sąsiad; 4. Franek – Franciszek Kaczor, 

stryjeczny brat Mieczysława; 5. Stefan 

Kaczor – stryjeczny brat Mieczysława; 6. 

Jan Makulus sąsiad; 7. Jan Czarnota – 

kolega Mieczysława, aresztowany 18 li-

stopada 1942 r. w Rogowie w czasie tzw. 

krwawej środy, był w obozach w Oświę-

cimiu i Mathausen, przeżył wojnę i wyje-

chał z Rogowa; 8. Władysław Sujka – 

kolega Mieczysława; 9. Jan Czarnecki – 

kuzyn Mieczysława, szewc, aresztowany w 

Rogowie w czasie tzw. krwawej środy, 

zginął w Oświęcimiu 20 stycznia1943 r. w 
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wieku 34 lat; 10. Dziadek – Józef Kaczor; 

11. Landrata – w Prusach urzędnik admini-

strujący powiatem, najwyższy przedstawi-

ciel władzy wykonawczej na terenie po-

wiatu (radca ziemski, starosta); 12. Po-

znański – Wacław Poznański, nauczyciel 

pochodzący z Lubartowa – kierownik 

szkoły powszechnej w Rogowie, przez 13 

lat wynajmował pokój u pani Wiktorii 

Kaczorowej, aresztowany w Rogowie w 

czasie tzw. krwawej środy, został zamor-

dowany w Oświęcimiu 30. stycznia1943 r. 

w wieku 45 lat; 13. Władek – Władysław 

Nowak  ze Szczekarkowa, syn Romana i 

Pauliny, ożenił się ze starszą siostrą Mie-

czysława, Anielą i zamieszkał u Kaczorów 

w Rogowie, aresztowany w czasie tzw. 

krwawej środy, został zamordowany w 

Oświęcimiu 10 lutego1943 r. w wieku 36 

lat, osierocił 3 dzieci; 14. Stach – Stani-

sław Czarnota z Polanówki, kolega i kuzyn 

Mieczysława, razem chodzili do szkoły w 

Rogowie. 

 

 
 

 

Przykład  niemieckiego „Ordnungu” (porządku): pokwitowanie pozosta-

wione przez Niemców po aresztowaniu Poznańskiego i zabraniu jego 

biurka do komendy Gestapo w Puławach 

 

 

 
 

Szkic dojścia do grobu Mieczysława Kaczora w II części cmentarza w Kazimierzu Dolnym 

(część górna, za wąwozem): alejka brzozowa, ok. 40 kroków od alejki głównej, SC – grób 

Stanisława Ćmikiewicza z 1946 r. (pionowa rzeźba w piaskowcu – z Pietą), MK – grób Mieczy-

sława Kaczora – 8 rząd od alejki brzozowej

Władysław  Mądzik   Poniatowa/Kłodnica 
Dziękuję pani Janinie Drąg z Rogowa za udostępnienie rodzinnych pamiątek i podzielenie się wspomnieniami.  

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

65 lat małżeństwa państwa Heleny i Edwarda Piłatów 
 

Bez miłości na nic się nie przyda 

uczynek zewnętrznie nadzwyczajny; cokol-

wiek zaś z miłości czynimy, chociażby było 

małe i liche, wszystko staje się bardzo 

owocne. Albowiem Bóg więcej ceni pobud-

kę działania, niż czyn wykonany.  

Tomasz à Kempis, O naśladowa-

niu Chrystusa  

 11 października 1947 r. w wil-

kowskim kościele parafialnym sakramen-

talny związek małżeński zawarli Edward 

Piłat i Helena Marianna Kania, obydwoje z 

Rogowa. Ślubu udzielił ks. proboszcz 

Józef Mazurek, zaś świadkami zaślubin 

byli Władysław Janicki i Józef Piłat. Pani 

Helena urodziła się 4 kwietnia 1930 r. jako 

córka Wojciecha i Anny z Dyszczaków, 

małżonków Kaniów. Pan Edward urodził 

się 18 września 1927 r. jako syn Adama i 

Katarzyny z Piłatów, małżonków Piłatów. 

Po roku małżeństwu Piłatom urodziła się 

córeczka Marysia i wydawało się, że mło-

dzi małżonkowie dalsze lata życia spędzą 

w Rogowie prowadząc wspólnie gospodar-
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stwo rolne i wychowując malutkie dziecko. 

Na początku października 1949 r. w tzw. 

poborze jesiennym pan Edward został 

powołany do wojska i nastąpiła przymu-

sowa rozłąka na ponad 3 lata. Nagle 

wszystkie obowiązki rodzinne i gospodar-

skie dotychczas rozłożone na dwie osoby 

spadły na głowę i ręce jednej osoby, w 

dodatku młodej kobiety z rocznym dziec-

kiem. Pan Edward został wcielony do 3 

kompanii strzelców w 6 Pułku Piechoty, 

stacjonującym w Częstochowie, a więc 

daleko od Rogowa i rodziny. 
  

 
 

W mieście z Jasną Górą pan Edward służył 

w wojsku 2 lata. Tu w 1950 r. ukończył 

prawie roczną szkołę podoficerską i w 

stopniu kaprala został dowódcą drużyny. 

Pod koniec października 1951 r. został 

przeniesiony na dowódcę drużyny w 1 

kompanii strzeleckiej 95 Pułku Piechoty 

(siedziba w śląskim Cieszynie), wchodzą-

cego w skład 29 Dywizji Podhalańskiej. 

Odległość od rodziny w Rogowie jeszcze 

bardziej zwiększyła się. Wreszcie 7 listo-

pada 1952 r. nadchodzi długo oczekiwany 

przez każdego żołnierza dzień przeniesie-

nia do rezerwy i pan Edward po 3 latach 

wraca do Rogowa i do swojej najbliższej 

rodziny. Wprawdzie pan Edward miał od 

władz wojskowych propozycję pracy i 

pozostania w armii, jednak przywiązanie 

do rodziny i rodzinnych stron okazało się 

silniejsze i odrzucił tę intratną ofertę. Na-

reszcie mógł nacieszyć się rodziną, zająć 

się gospodarstwem i pomagać żonie w 

wychowywaniu małej córeczki. Jednak 

przez następne 4 lata wojsko ciągle upo-

minało się o Edwarda jako rezerwistę i w 

sezonie zimowym brał udział w wyrębie 

lasów w rejonie miejscowości Barcino, 

ok.25 km na południe od Słupska. Oprócz 

prac w swoim gospodarstwie podejmował 

także pracę „na etacie” w różnych okolicz-

nych firmach. Pracował m.in. przy wyrobie 

pustaków na stacji kolejowej w Karczmi-

skach, przy budowie bocznicy kolejowej w 

Wilkowie i w końcu w zagłobskiej filii 

kółka rolniczego w Rogowie. Zaangażował 

się także w życie społeczne wioski i udzie-

lał się w jednostce Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rogowie. Pani Helena cały 

czas zajmowała się wychowywaniem 

dwóch córek i pomagała mężowi w pra-

cach w gospodarstwie. Państwo Piłatowie 

w 1990 r. przepisali notarialnie gospodar-

stwo na młodszą córkę Elżbietę, więc 

skorzystali z ustawowego dobrodziejstwa i 

przeszli na zasłużoną emeryturę. Pan 

Edward pomimo sędziwego wieku i za-

awansowanej choroby jest jeszcze aktywny 

fizycznie i w miarę możliwości stara się 

pomagać owdowiałej córce Elżbiecie w 

prowadzeniu gospodarstwa i prostszych 

pracach polowych. I jeszcze tradycyjne 

przy takiej okazji stwierdzenie faktów 

rodzinnych: Państwo Piłatowie doczekali 

się 2 wnuków, 3 prawnuków i 1 pra-

wnuczki. Swoje „żelazne gody” (tak po-

tocznie jest nazywany jubileusz 65-lecia 

małżeństwa) świętowali przede wszystkim 

poprzez uczestnictwo w uroczystej mszy 

świętej dziękczynnej, odprawionej w wil-

kowskim kościele parafialnym. Na pa-

miątkę tej uroczystości otrzymali od księ-

dza proboszcza Zbigniewa Szumiło po 

różańcu i okolicznościowy dyplom z ży-

czeniami zdrowia i błogosławieństwa Bo-

żego na dalsze zmaganie się z przeciwno-

ściami. Nieco wcześniej, bo już w sierpniu 

państwo Piłatowie otrzymali list gratula-

cyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej, 

który jednocześnie poinformował Jubila-

tów o odznaczeniu Ich „Medalem Za Dłu-

goletnie Pożycie Małżeńskie” (medal ma 

być dopiero wręczony w najbliższym cza-

sie – zgodnie z procedurami, prawdopo-

dobnie przez władze gminy).  

W liście powyższym czytamy 

m.in.: Odznaczenie to jest również pu-

blicznym wyrazem wdzięczności za ofiarny, 

codzienny trud w pokonywaniu  przeciw-

ności losu, za wspieranie się wzajemnie w 

niezłomnej realizacji przysięgi małżeńskiej, 

za odpowiedzialność i poświęcenie w bu-

dowaniu i umacnianiu  rodziny. 

To stwierdzenie jest jak najbar-

dziej adekwatne w odniesieniu do Państwa 

Piłatów – o czym naocznie przekonał się 

autor artykułu i w imieniu Regionalnego 

Towarzystwa Powiślan dołącza się do 

wielu najserdeczniejszych życzeń składa-

nych „Naszym” Jubilatom.  
 

Władysław Mądzik  

Poniatowa/Kłodnica  
 

 

 
 

 



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(50), październik 2012 _________________________ 

17 

 

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

Żniwa  
 

 
 

Michał Elwiro Andriolli, Ostatnia garść. Rycina z II poł. XIX w. przedstawia zwyczaj „oborywania” ostatniej kępy zboża przez ciągniętą po ziemi w 

około (okrężne) dziewczynę. Okrężnym nazywano też zwyczaj objeżdżania pustych już pól. 
 

Lato pełnia życia, intensywny 

czas na wsi, prace polowe, zbiory plonów i 

płodów rolnych, gromadzenie zapasów i 

robienie przetworów z owoców, warzyw, 

od tego zależało życie i przetrwanie w 

czasie zimy. 

Na wsi przygotowania do pracy 

przy żniwach zaczynały się od wyprzątania 

stodoły, wymiecione bojowiska, ostrzono 

kosy z kabłąkami, aby pokosy były równe i 

dobrze było podbierać. Dawniej do żniw 

jak i do innych prac polowych przygoto-

wywano się dużo wcześniej, z odpowied-

nim ceremoniałem, święcenie ziarna przed 

siewem, jak też cięcie sierpem pierwszej 

garści zboża, który potem był poświęcany 

w wieńcu dożynkowym, a zboże zmielone 

na żarnach dodawane do mąki na chleb 

dożynkowy. Ja nie pamiętam czasów kiedy 

zboża żęte były sierpami, aby żaden kłos 

się nie zmarnował. Zboża, ziarno to chleb 

a to podstawa wyżywienia i bytu, aż do 

następnego roku. Gdy byłam jeszcze 

dzieckiem to pamiętam jak w żniwa wcze-

śnie rano, gdy słońce wstawało każdy 

ruszał w pole. Mężczyźni kosili kosami 

kolejne pokosy zbóż, kobiety podbierały 

wiążąc w snopy powrósłami, lub świeżą 

słomą. W godzinach południowych scho-

dziło się do domów ze względu na upały i 

dopiero po południu ponownie wychodziło 

się w pole. Zanim zeszło się z pola sko-

szone i związane snopy trzeba było usta-

wić w kopy, to też trzeba było dobrze 

umieć bo jak się źle zestawiło to przy lada 

wietrze się przewracały i ponownie były 

zestawiane. Kopy ustawiane były w rzę-

dach, w każdej kopie odpowiednia ilość 

snopów zestawionych tak aby dochodziło 

powietrze i równomiernie schły. Potem 

wyschnięte zwożone były do stodoły wo-

zami drabiniastymi. Najpierw koszone 

było żyto, dojrzewało najwcześniej potem 

kolejno pszenica i mieszanki tj. owies i 

jęczmień, który kosiło się i pozostawiało 
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na garszciach aby doschło dopiero potem 

zwożono do stodoły. W stodole snopy 

składane były w zapola, a następnie w 

okresie jesieni młócone młocarniami. 

Wcześniej nie było maszyn, zboże młóco-

no cepami. Na bojowisku w stodole kła-

dziono snopy i cepami odpowiednio ude-

rzając w kłosy wysypywało się ziarno 

razem z plewami. Potem trzeba było 

młynkować, oddzielać ziarno od plew, 

dorodne ziarno przeznaczane było na siew, 

a mniejsze ziarna na paszę dla zwierząt. 

Słoma była cięta w sieczkarni na sieczkę i 

służyła jako pasza dla bydła i koni. W 

latach międzywojennych używano do 

młocki maszyn młocarni, najpierw na 

targaną słomę, a potem młocarni zwanych 

„wiejnymi”, które młócąc od razu odwie-

wały ziarno. Maszyny młocarnie napędza-

ne były najpierw kieratami, a potem moto-

rami spalinowymi, gdy przychodził czas 

omłotów młocarnia z motorem „chodziła 

po wsi” tj. od sąsiada do sąsiada kolejno 

wprowadzano na podwórze i z pomocą 

sąsiadów młócono zboże, potem z powro-

tem wkładano wymłóconą słomę do stodo-

ły, a ziarno zbierane w worki i przeznacza-

ne na mąkę, siew i paszę dla zwierząt. Po 

takiej akcji jak młocki były organizowane 

uroczyste kolacje zakrapiane samogonem 

lub wódką, oczywiście omłotowy (tak 

nazywany był pan, który zajmował się 

młocką, konserwacją maszyny i silnika) 

był honorowym gościem. Młocka na wsi 

trwała długo, jak nie było już chętnych 

omłotowy razem ze sprzętem przemiesz-

czał się do innej wsi.  
 

 
 

Wieniec dożynkowy z chmielu, Szczekarków, 

pocz. XXI wieku 
 

Wracając do żniw, zboża były ko-

szone przez około miesiąc, od połowy 

lipca do połowy sierpnia. Dużo zależało od 

pogody, gdy warunki były odpowiednie i 

deszcze nie padały trwało to znacznie 

krócej, dwa, trzy tygodnie zależało też ile 

kto miał zboża. Zamożniejsi chłopi naj-

mowali do pracy jak sami nie radzili sobie 

ze zbiorem. Bardzo często praktykowane 

były pomoce sąsiedzkie, najpierw u jedne-

go potem u drugiego rolnika  koszono 

zboża, przechodząc przez miedzę na drugie 

pole. W latach 60-tych zaczęły na polach 

pojawiać się żniwiarki – maszyny, które 

kosiły zboże i dzieliły na garżcie, które 

potem tylko wiązało się snopy. Żniwiarki 

ciągnione były napędzane przez konie. 

Następnie Kółka Rolnicze sprowadziły 

Snopowiązałki. Była to już duża wygoda, 

bo gotowe snopki tylko składało się w 

kopy. Żniwa trwały znacznie krócej mniej 

pracy trzeba było wykonać, ale zamierały 

zwyczaje, obrzędy, wzajemna sąsiedzka 

pomoc.  

 

 
 

Dekoracja dożynkowa ze Szczekarkowa, pocz.. 

XXI wieku 

 

Dziś kiedy na polach królują 

kombajny i żniwa trwają kilka godzin, 

wkroczył postęp, nowoczesność, to zaginę-

ły zwyczaje. Nawet nie ma dożynek, które 

były nierozłącznym elementem żniw. Do-

żynki po zbiorach zbóż przy końcu sierp-

nia, na początku września wieńczyły żni-

wa. Gospodynie wykonywały wieńce do-

żynkowe piekły chleb z nowego zboża i w 

korowodzie dożynkowym zanoszono ze 

śpiewem gospodarzowi lub staroście doży-

nek. W naszej parafii do powodzi w 2010 

roku organizowano dożynki w kościele. 

Mieszkańcy wsi przygotowywali wieńce 

dożynkowe i zanosili w procesji do świą-

tyni, gdzie były poświęcane i zanoszone na 

ołtarz jako wotum w podziękowaniu za 

urodzajne zbiory. Obecnie tradycja ta za-

ginęła. Nie uprawia się już zbóż, nie ma z 

czego wykonać wieńców nie ma też chęt-

nych do podtrzymywania tradycji ludo-

wych. Teraz oglądamy w telewizji dożynki 

ogólnopolskie, wojewódzkie, dożynki na 

Jasnej Górze. Dobrze, że dziś jeszcze są 

skanseny, to jeszcze chętni mogą zobaczyć 

obrzędy i zwyczaje ludowe. Szkoda tylko, 

że tradycja na wsi umiera odchodzi wraz z 

naszym pokoleniem. Młodzi uważają, że to 

jest śmieszne, niepotrzebne, bo po co ko-

mu to potrzebne. Jednak pamiętajmy, że 

gdy zapomnimy o swych korzeniach i 

tradycjach, wyrzekamy się swej tożsamo-

ści, tracimy korzenie, a rośliny bez korzeni 

tak łatwo wyrwać i wyrzucić. Dziś maszy-

ny pracują za nas ludzi, a ludzie upodab-

niają się do maszyn, pracują nie ma na nic 

czasu, nie wyrabiamy się, nie ma miejsca 

na uczucia, na drugiego człowieka, nawet 

w rodzinach nie ma czasu na wysłuchanie i 

zrozumienie. Każdy zamyka się w swej 

skorupie dąży do swego celu nie patrząc 

po drodze, na innych, na otoczenie, swoje 

środowisko, lokalną społeczność. Praca, 

dom, cztery ściany, izolacja i ciągły po-

śpiech brak czasu dla siebie i rodziny. 

Swym zachowaniem zatracamy siebie i 

swoje rodziny. Dążymy do dobrobytu liczy 

się „mieć”, a nie „być”. Nie ma miejsca na 

uczucia, zrozumienie, pomoc. Czas nie-

ustannie pędzi i przecieka nam przez palce, 

gna w zatraconym pędzie, czy ktoś  dziś 

zadaje sobie pytanie „co po mnie zosta-

nie”, mijają lata, wieki przemijają, a co my 

zostawimy swym potomnym??? Nasze 

pokolenie ma jeszcze wspomnienia, pa-

miętamy odległe czasy, zwyczaje, tradycje, 

obrzędy, ale czy nasze wnuki powiedzą 

kiedyś tak jak my dziś „jak babcia była 

małą dziewczynką to było biednie, ale 

ludzie byli jakby lepsi, mieli dużo ciężkiej 

pracy ale mieli też dużo czasu na wzajem-

ne rozmowy, spotkania, pomoc, ciężko 

pracowali ale byli szczęśliwsi od nas”. 

Wcale dobrobyt i majątek nie daje szczę-

ścia jak człowiek nie może go dzielić z 

drugim człowiekiem, nie pozwalajmy aby 

postrzegano nas za to co mamy, a nie za to 

kim jesteśmy. 

Dawniej  dożynki organizowane  

były przez gospodarzy dla żniwiarzy, któ-

rzy pracowali przy zbiorze w polu. Gdy do 

stodoły zwieziono ostatnie snopy dziew-

częta robiły wieńce z dorodnych kłosów 

przystrajały kwiatami i zanosiły do chaty 

gospodarza. Gospodarz organizował po-

częstunek dla wszystkich często ucztowa-

no przy muzyce, były tańce i zabawy do 

rana. 
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Dlaczego dziś nie umiemy się cie-

szyć z małych rzeczy, czy ktoś słucha: 

kumkania żab wiosną, śpiewu ptaków w 

lecie, szelestu spadających liści w jesieni, 

ciszy i spokoju w zimie. Nie pozwólmy 

aby piękno otaczającego nas świata ode-

szło w zapomnienie. Pamiętajmy, że tak 

jak napisał poeta „Wróci wiosna, wróci 

lato, znów zakwitną pąki róż, tylko nasze 

życia chwile nie powrócą nigdy już”. 
 

Wiesława Bednarz 
 

 
 

 
 

Dożynki w Rogowie w latach 70-tych XX wieku 

 
 

Dożynki w Rogowie w latach 70-tych XX wieku 
 

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

Jesień, wykopki 
 

Jesień tak jak schyłek życia jest 

pracowita i trudna ze względu na deszczo-

wą  pogodę, krótkie i zimne dni. W obec-

nym czasie jesienne zbiory są zmechani-

zowane. Zbiór ziemniaków trwa krótko, 

nie wymaga zbytnio przygotowań, kom-

bajny, kopaczki elewatorowe ciągnie trak-

tor, podstawione przyczepy, tylko zbierać. 

Buraków na naszym terenie już się nie 

uprawia, nie hoduje się zwierząt, nie po-

trzeba paszy. Jabłka są też zrywane spraw-

nie odwożone do przetwórni lub chłodni na 

zimę. Warzyw sadzi się mało, bo wszystko 

kupić można w sklepie. Nie przygotowuje 

się zimowych zapasów, przetworów w 

postaci marynat, suszy. Dziś nie kwasi się 

kapusty. Dawniej to była podstawa wyży-

wienia, a cały ceremoniał z tym związany 

można obecnie obejrzeć w czasie wido-

wisk i obrzędów ludowych. Dawniej jak 

kopano kartofle motykami, lub wyorywano 

radłem zbierano na wozy konne, wymaga-

ło to dużo wysiłku i przygotowań. Przed 

wykopkami pieczono chleb, placki droż-

dżowe ze śliwkami, w słoikach zapiekano 

mięsa i kiełbasy, które były podstawą 

wyżywienia w czasie wykopów. Ręczne 

zbieranie ziemniaków było pracochłonne i 

ciężkie, ale było też sporo zabawy, śmie-

chu, żartów. Poszukiwano ziemniaków o 

dziwnych kształtach, doszukiwano się 

podobieństwa do zwierzaków, przedmio-

tów. Pod wieczór nakrywało się kopce z 

ziemniakami, których nie zdążyło się za-

brać do piwnic. Po zakończeniu zbiorów 

palone były ogniska, w których pieczono 

ziemniaki. W powietrzu unosił się zapach 

jesieni. Dziś nikt nie pali ognisk, nie ma 

naci ziemniaczanej, jest przed wykopkami 

zniszczona przez tłuki, rozdrobniona i 

rozrzucona po polu. Nie ma uroków jesie-

ni, nie ma zapachu ogniska, pieczonych 

kartofli, nie ma młodych lat, są tylko 

wspomnienia i te zacierają się w pamięci. 

Na wieś wkroczyły: postęp, mechanizacja. 

Konie mechaniczne wyparły te z krwi i 

kości, ale postęp zabrał też czas i życzli-

wość. Stajemy się upodabniać do maszyn 

praca-dom-jedzenie-spanie, brak miejsca 

na uczucia, myślenie, doznania. Tak jak 

pory roku mijają nasze lata: wiosna, lato, 

jesień, zima, młodość, dorosłość, starość, 

śmierć – sen wieczny. Przyroda ma swoje 

cykle. Pory roku się odradzają, zawsze po 

zimie przychodzi wiosna, nowe życie, 

nadzieje, plany. Po nas też przyjdą nowe 

pokolenia z nowymi planami, marzeniami. 

Po nas zostanie pamięć „tak długo żyć 

będziemy jak długo będą nas pamiętać”. 

Przyszło nam żyć w czasach ciekawych, 

pełnych zmian w każdej dziedzinie życia, 

nowe odkrycia, wynalazki, postęp, nowo-

czesne rozwiązania. Dążymy do zmian 

zapominając o swych korzeniach, pocho-

dzeniu, naszych przodkach. Zapominamy o 

tradycji, zwyczajach, obrzędach. My ma-

my co wspominać z lat dzieciństwa, a co 

my przekazujemy młodemu pokoleniu, 

jakie będą ich wspomnienia i co przekażą 

następnym pokoleniom? Pamiętajmy, że to 

my jesteśmy za to odpowiedzialni. Wraz z 

postępem zmienia się otoczenie, rzeczywi-

stość, zanikają wartości, normy moralne, 

nie ma autorytetu, słowo „honor” śmieszy 

naszą młodzież. Brak szacunku do siebie i 

innych. Teraz znajomi mnie pytają skąd 

mam tyle wiadomości odnośnie zwycza-

jów, obrzędów z dawnych lat. Jest to za-

sługa mojej babci i rodziców. Dawniej jak 

jeszcze nie było telewizji i Internetu, w 

jesienne i zimowe wieczory sąsiedzi scho-

dzili się do nas, były opowieści o dawnych 

zwyczajach. Starsi wspominali swoje mło-

de, wspaniałe lata, jakie były wtedy roz-

rywki. Było to największe źródło informa-

cji o tym co odeszło i nigdy nie wróci. 

Dziś nie mamy czasu dla siebie, rodziny, 

znajomych. Każdy zamyka się w domu 

patrzy w szklany ekran, nawet nie rozma-

wia z bliskimi. Dziś nie słucha się star-

szych. Najwspanialsza instytucja jaką są 

dziadowie straciła swą rangę. Dziadek lub 

babcia potrzebna jest gdy brakuje kasy na 

kino, czy lody. Nikt nie chce słuchać sta-

rych opowieści i przynudzania. Młodzi 

zajęci robieniem kariery, zarabianiem 

pieniędzy nie mają czasu na podtrzymy-

wanie i pielęgnowanie tradycji i zwycza-

jów ludowych. Dziś na topie są Walentyn-

ki, Haloween, nawet ginie nasza gwara. 

Żyjemy w wolnym kraju, zjednoczonej 

Europie, zapominamy o pochodzeniu i 

naszej kulturze, nasze dzieci emigrują za 

pracą, szukają lepszego życia, nie wracają 

do korzeni. Nasze środowisko ubożeje i 

wraz z naszym pokoleniem zaginie trady-

cja, zwyczaje, obrzędy. Nasze wnuki w 

skansenach będą oglądać wiejskie chaty, a 

w zoo zwierzęta domowe. 
 

                  Wiesława Bednarz
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Książka o wystawach rolniczych 
 

W lubelskim Wydawnictwie 

WERSET ukazała się właśnie nowa książ-

ka znanego badacza lubelskiego ziemiań-

stwa dr. Andrzeja Przegalińskiego: Z dzie-

jów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa 

Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-

Przemysłowa (1901) w Lublinie. W książce 

opracowane są lubelskie wystawy rolnicze 

zorganizowane w 1860 i 1901 roku. W obu 

tych pokazach ziemianie Powiśla odegrali 

wybitną rolę. W pierwszej (pisaliśmy o 

tym w „Powiślu Lubelskim” nr 1 z 2008 r.) 

nagrody zebrał Kazimierz Wydrychiewicz, 

w drugiej znaczącą rolę w jej organizacji i 

programie odegrało małżeństwo Jana i 

Marii Kleniewskich (wspominaliśmy o 

tym w nr 4 z 2007 roku „Powiśla Lubel-

skiego”). Autor na 162 stronach ilustrowa-

nej książki dokładnie omawia oba pokazy 

umieszczając je na szerokim tle przemian 

gospodarczych i społecznych ówczesnej 

Kongresówki. Część pracy poświęcona jest 

echom prasowym wystaw. Na końcu 

umieszczona jest wyczerpująca bibliogra-

fia, indeks nazwisk i miejscowości. Poja-

wiają się wśród nich oczywiście także 

osoby i miejscowości Powiśla lubelskiego. 

To ważny przyczynek do dziejów działal-

ności gospodarczej i społecznej ziemian 

Powiśla. 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

Sprostowanie 
 

W numerze 2(48) z kwietnia 2012 r. w artykule Przywrócić pamięć: Zbrodnie niemieckie w czasie okupacji na terenie Powi-

śla Lubelskiego – Wrzelów 27 października 1943 na stronie 11, w drugiej kolumnie pod zdjęciem wystąpił komputerowy błąd w na-

zwisku. Jest: Józef Wrona, powinno być: Józef Włodarczyk. Początek opisu sytuacji powinien więc brzmieć następująco: „Gdy pan 

Józef Włodarczyk dotarł przed remizę, zobaczył kilkudziesięciu mężczyzn, którzy stojąc w szeregu byli otoczeni przez Niemców i 

własowców. Pod pobliskim drewnianym krzyżem stał już pod silną eskortą niemiecką Jurek Buczkowski.”  Za zaistniały błąd Czytel-

ników „Powiśla Lubelskiego” i pana Józefa Włodarczyka przeprasza autor artykułu Władysław Mądzik. 

 

 
 

69 lat po tragicznych wydarzeniach: pan Józef Włodarczyk przed remizą we Wrzelowie 

 
  

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  


