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 Zajmując się najbliższą okolicą i przystępując do pisania jej historii, wkraczamy na teren dotychczas 
zawarty w ustnych przekazach, legendach, lokalnych opowieściach. Pisząc historię, nawet jej drobne fragmen-
ty, podważamy te nieudokumentowane, negujemy je, czasami uściślamy, próbujemy zbliżyć się do prawdy. Po-
wszechne było na Powiślu przekonanie, że nazwa „Wilków” pochodzi od grasujących tu drapieżników. Dziś 
wiemy, że źródła tej nazwy są inne – odimienne i związane są z rycerskim rodem Awdańców. 
 Czy to rozwianie mitu nie zubaża naszego wyobrażenia o naszej małej ojczyźnie? Można czasami od-
nieść wrażenie, że udokumentowana wiedza odziera okolicę z nimbu tajemniczości i wyjątkowości, i spycha w 
zakurzoną, pedantycznie uporządkowaną szufladę pozytywistycznych klasyfikacji i uściśleń. Ale jednocześnie 
wiedza ta ukazuje wiele dotąd zupełnie nieznanych tropów badawczych. Kto by pomyślał, że z Powiślem jest 
związany kandydat do tronu Polski, a właścicielem Podgórza był książę Henryk Woroniecki? Że parafię wil-
kowską wizytował przyszły Prymas, i że nie chodzi tu o biskupa Stefana Wyszyńskiego? Kto się domyślał, jak 
wiele kryje niepozorne wzniesienie na łąkach we wsi Żmijowiska? To drobiazgi układające się w „całość” miej-
scowej historii, a raczej przybliżające całość, nigdy przecież nieosiągalną. Dopiero pozbycie się mitu ukazuje 
bogactwo lokalności. Historia ma wiele wymiarów. 

Jest też inna historia – dzień dzisiejszy. Zakończony 11 września ponad dwutygodniowy strajk sadowni-
ków, znowu, jak dokładnie dziesięć lat temu, zwrócił uwagę całej Polski na Powiśle lubelskie. To bynajmniej nie 
„drobiazg”, ale być może znaczący incydent zmierzający do niepożądanej „całości”. O blokadzie pisze w ni-
niejszym numerze „Powiśla Lubelskiego” Janusz Węgiełek. Z perspektywy dostawcy owoców, ale też umiesz-
czając rzecz w perspektywie szerszej. Opłacalność produkcji, zwłaszcza drobniejszych rolników nie posiadają-
cych chłodni, stawia pod znakiem zapytania obecne masowe nasadzenia i kontynuowanie niektórych upraw. 
Jakąś częściową pomocą może być dla Powiśla turystyka. Ale i ona wymaga mądrych decyzji, przede wszystkim 
ochrony krajobrazu, walki z tandetną, chaotyczną zabudową i troski o unikalną powiślańską przyrodę. A także 
wiedzy o lokalnej historii. Tradycja jest towarem najcenniejszym. 

Wojciech Włodarczyk 
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Blokada 
 Rzecz trzeba odnotować. 
 Tegoroczny sezon sadowniczy 
minął pod znakiem bessy cenowej wiśni i 
jabłka przemysłowego. Wieś zareagowała 
blokadą zakładów przetwórczych. Wezwał 
do niej Związek Sadowników RP, a na 
naszym terenie wsparła akcję strajkową 
stosowną uchwałą Rada Gminy Łaziska. 
 Na ponad dwa tygodnie zamarła 
praca w sadach. Przed zakładami w Zagło-
bie dzień i noc pełniono dyżury strajkowe. 
Negocjowano cenę stanowiącą minimum 
opłacalności produkcji sadowniczej. Efekt 
negocjacji w istocie okazał się żaden. 
Krótkotrwały miraż niewielkiej zwyżki 
skończył się przekroczeniem kolejnej psy-
chologicznej granicy i ustabilizowaniem 
się ceny w punktach skupu na poziomie 10 
groszy za kilogram jabłka przemysłowego. 

- To już koniec Powiśla – rzekł 
jeden z moich sąsiadów, wyrażając w ten 
dramatyczny sposób nastroje panujące 
wśród sadowników. 

Nastroje te współtworzył również 
gniew. Gniew radykalizuje postawy. Po-
dejrzewam, że następny strajk (ten był 
precedensowy) nie będzie już przypominał 
atmosfery w przedszkolnej stołówce. 

Tymczasem minister rolnictwa 
nazwał sytuację panującą w branży jako 
„szczególną”. W innym wywiadzie, udzie-
lonym „Rzeczpospolitej” 7 XI 2008, przy-
znał, że „poprawianie dochodowości w 
rolnictwie nie wyszło najlepiej”. 

Nie wyszło też najlepiej Związ-
kowi Sadowników RP. Strajkowi zabrakło 
konsekwencji i determinacji, więc jego 
skutek okazał się mizerny. Najwyraźniej 
Związek nie posiada koncepcji zabezpie-
czenia swych członków przed cenowymi 
katastrofami. Być może zresztą nikt nie 
zna zasady naprawczej. W rezultacie anta-
gonizm między producentami a przetwór-
cami owoców zaostrza się i przybiera po-
stać bezwzględnej konfrontacji. Równo-
cześnie przeciętny sadownik nie ma o 
podmiotach dyktujących ceny praktycznie 
żadnej wiedzy. Wywiadownie gospodarcze 
dysponują taką wiedzą i za pośrednictwem 
Związku mogłaby ona dotrzeć do sadow-
ników przez gminy. Bo zawsze warto 
wiedzieć, z kim ma się do czynienia. Na 
razie wiemy tylko, że mamy do czynienia z 
gospodarczymi podmiotami nastawionymi 
na zysk. I tu tkwi sedno zagadnienia. Czy 
w ogóle takie podmioty, przed którymi 
stawia producentów rolnych wolny rynek, 
są właściwymi dla tychże producentów 
partnerami dialogu (również dialogu opar-
tego na argumencie siły, jak było to w 
przypadku blokady). 

Rzecz trzeba skomentować. 

W wolnorynkowym systemie de-
mokratycznym nie sposób odgórnie dekre-
tować cen. Rynek produktów rolnych od 
zawsze podlegał takim samym prawom jak 
każdy inny i nadmierna podaż niezmiennie 
zaznaczała się spadkiem cen. Być może 
jednak tej jesieni mieliśmy do czynienia z 
pierwszym tak drastycznym sygnałem 
zbliżającego się nieuchronnie końca dwu-
torowości produkcji sadowniczej i rychłe-
go przejścia na jabłko wyłącznie kon-
sumpcyjne przy śladowej ilości jabłka 
przemysłowego. Coraz wyraźniejszy zresz-
tą staje się podział na gospodarstwa wio-
dące, produkujące znaczne ilości jabłka 
wyborowego i inwestujące w budowę 
chłodni, oraz pozostałe, wsparte w mniej-
szej lub większej mierze o jabłko przemy-
słowe, które przeżywają od pewnego czasu 
wciąż pogłębiające się kłopoty finansowe. 
Rokowania dla tych gospodarstw nie są, 
niestety, najlepsze. Że już jest źle, świad-
czy chociażby ratowanie się maliną i ogór-
kiem gruntowym na każdym wolnym 
spłachciu ziemi. 
 Że jest źle, świadczyło też niemal 
powszechne w naszym regionie poparcie 
dla blokady. Czy jednak organizatorzy 
blokady i jej uczestnicy wybrali właściwe-
go adresata swojego sprzeciwu? Wydaje 
się, że odpowiedź na to pytanie łączy się 
ściśle z definicją indywidualnego gospo-
darstwa chłopskiego. 
  Kim jesteśmy, my, właściciele 
gospodarstw rolnych na Powiślu? Bo jeśli 
rację mają liberałowie, to każdy z nas, 
wolny w swych ekonomicznych wyborach, 
jest po prostu indywidualnym przedsię-
biorcą, pracującym na własny rachunek i 
ryzyko. W tym sensie niczym nie różnimy 
się od producenta butów czy telewizorów, 
bo tak samo jak tamci wchodzimy ze swo-
im produktem na rynek, który funkcjonuje 
wedle znanych nam ekonomicznych zasad. 

Wszystko jednak wskazuje na to, 
że dogmatycznie liberalna definicja zawo-
dzi w konfrontacji z rzeczywistością. 
Znamienne choćby, że cieszymy się pew-
nymi przywilejami, których nie mają inni 
prywatni przedsiębiorcy. Nie płacimy 
podatku dochodowego, możemy liczyć na 
tanie kredyty klęskowe, nasze wolne od 
kryterium dochodowości składki emerytal-
ne w ramach KRUS kształtują się na sym-
bolicznym w istocie poziomie, a nadto od 
kilku lat otrzymujemy „unijne” dopłaty 
gruntowe, nie mówiąc już o dostępie do 
funduszy strukturalnych. Przywileje te 
wyróżniają naszą grupę zawodową z 
wszystkich innych, a nawet stanowią źró-
dło dającej się zaobserwować społecznej 
zawiści. Musi więc być jakaś specyfika 

gospodarstwa rolnego, którego nie da się 
zredukować do prywatnego przedsiębior-
stwa i wskazane jest zastosowanie pewnej 
osłony przed rynkiem i jego dyktatem. 
 Pomówmy zatem o tej specyfice. 
Wiek najstarszych europejskich przedsię-
biorstw szacuje się na sto, sto kilkadziesiąt 
lat, a tylko nieliczne z nich funkcjonują od 
kilku wieków. Tymczasem dla przeciętne-
go chłopskiego gospodarstwa wiek kilku-
set lat nie jest niczym niezwykłym. Produ-
kowały żywność w XVI-tym czy XVII-
tym wieku, produkują i dzisiaj... na tej 
samej ziemi, a czasem nawet w niewiele 
zmienionym krajobrazie. Pierwszą zatem 
cechą wskazującą na specyfikę gospodar-
stwa rolnego jest jego zadziwiająca trwa-
łość. 
 Drugą nazwijmy „syndromem 
brudnych rąk”. Świat zmierza ku wysoko 
zaawansowanym technologiom, sterylno-
ści i higienie. Widać wyraźną ucieczkę od 
brudu, potu, znoju, smrodu, pyłu, błota, 
skwaru... Współczesny człowiek woli z 
pewnością laboratorium od chlewni, kli-
matyzowany gabinet w biurowcu od kory-
tarza w kopalni węgla. Tak, rolnika i gór-
nika to właśnie łączy – obaj mają stały 
kontakt z brudem i znojem. I jakkolwiek w 
rolnictwie sfera brudu została mocno zre-
dukowana, nie da jej się całkiem zniwelo-
wać. To był, jest i będzie „brudny” zawód, 
a więc jeden z najmniej atrakcyjnych. 
 Trzeci element to wiejski konser-
watyzm. Każde gospodarstwo rolne, i też 
w odróżnieniu od przedsiębiorstwa spojo-
nego z dynamicznym i wymagającym 
innowacyjności rynkiem, jest w mniejszym 
lub większym stopniu ostoją konserwaty-
zmu. Z kolei każdemu rządowi bardzo jest 
na rękę, gdy dysponuje obliczalną i stabil-
ną politycznie grupą społeczną. Trzeba 
naprawdę wielkiej nędzy i niesprawiedli-
wości społecznej i związanej z tym despe-
racji, by sprowokować chłopskie bunty i 
zamieszki. Bardzo trudno jest zradykali-
zować kogoś, kto żyje cyklem pór roku, a 
nie według zegarka. Gdy jednak już grani-
ce zostają przekroczone, wtedy naprawdę 
nie ma mowy o żadnych negocjacjach. 
 Poza tym gospodarstwo rolne 
zależne jest w sposób skrajny od warun-
ków pogodowych. Gdyby nie ubiegłorocz-
ne wiosenne przymrozki, które niszcząc 
kwiat pozwoliły drzewom odpocząć, nie 
byłoby w tym roku w sadach aż takiej 
obfitości i związanego z nią kryzysu ce-
nowego. Uwarunkowania klimatyczne 
dodatkowo utrudniają zawieranie umów 
kontraktacyjnych, a co za tym idzie znale-
zienie rozwiązań systemowych. 



__________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 5(30), październik 2008 r.________________________ 

 3

 Gospodarstwo chłopskie jest 
przedsiębiorstwem rodzinnym. Tutaj nad-
zór właścicielski jest pełny, co gwarantuje 
troskę i dbałość o ziemię. Nowoczesne 
gospodarstwa wielkoobszarowe desakrali-
zują pole. 
 Wreszcie, po szóste, gospodar-
stwo rolne jako element systemu bezpie-
czeństwa narodowego. Wszelkie nieprze-
myślane reformatorskie ruchy na tym ob-
szarze mogą ugodzić w ten system. Bliska 
liberałom idea pełnego urynkowienia rol-
nictwa wydaje się pod tym względem 
bardzo ryzykowna. Nie dość że w przy-
padku jej realizacji nastąpiłby znaczący i 
niebezpieczny dla stabilności gospodarki 
skok bezrobocia, lecz nadto mogłoby 
dojść, a raczej na pewno by doszło do 
wytworzenia się monokultur osłabiających 
bezpieczeństwo narodowe. Nie można też 
wykluczyć wpływu innych państw, bez-
względnie rywalizujących o pomyślność 
własnego rolnictwa, na destabilizację pol-
skiego. Dlatego usprawiedliwiony jest 
nadzór państwa nad gospodarką agrarną. 

Rolnik produkuje na wolny rynek, 
lecz gospodarstwo jako warsztat produk-
cyjny chronią i powinny chronić przed 
grabieżczym dyktatem cenowym różnej 
proweniencji wolnorynkowych przedsię-
biorców w miarę skuteczne osłony. Wy-
mieniliśmy kilka cech gospodarstwa rolne-
go stanowiących o jego specyfice. Do-
rzućmy jeszcze jedną: ograniczoną ela-
styczność, szczególnie widoczną w sa-
downictwie. Zresztą każda zmiana, z uwa-
gi na nieprzewidywalność kształtowania 
się cen na rynku produktów spożywczych, 
obciążona jest równym ryzykiem, co pozo-
stanie przy dotychczasowym profilu. Wła-
śnie z uwagi na ową cenową niewiadomą 
zakłady przetwórcze unikają zawierania 
umów kontraktacyjnych. Panuje wszech-
władnie prawo gry w ruletkę. Czynnikiem 
stabilizacyjnym może być tylko państwo i 
tylko ono jest właściwym partnerem rolni-
ka, i bynajmniej nie jest to żadna roszcze-
niowa postawa. To bowiem w interesie 
państwa leży zachowanie konserwatywne-
go rdzenia danej społeczności, zapewnie-

nie bezpieczeństwa żywnościowego, za-
chowanie enklawy, gdzie z pożytkiem dla 
wspólnego dobra mogą się spełniać ludzie 
nie bojący się znoju i zabrudzenia rąk, 
utrzymanie na możliwie wysokim pozio-
mie mocy nabywczej wsi dynamizującej 
całą gospodarkę, utrzymanie tożsamości 
krajobrazowej i kulturowej. 

Wszystko to mało obchodzi pry-
watną spółkę, jaką są zakłady przetwórcze 
w Zagłobie i inne tego typu. Jako uczestni-
ków wolnego rynku obchodzi je tylko 
zysk, możliwie największy, choćby wypra-
cowany na drodze zmów cenowych, któ-
rych i tak nie sposób udowodnić. Dlatego 
ta blokada z góry skazana była na porażkę. 
Bo co będzie, jeśli za rok zaproponują nam 
za antonówkę i boikena 45 groszy? Jasne, 
nie będziemy strajkować. A co będzie, jeśli 
za dwa lata zaproponują nam 4 grosze? 
Jasne, będziemy strajkować (przy po-
wszechnej wiedzy, że i tak zadowolimy się 
pozorem, gdyż przede wszystkim zależeć 
nam będzie na uprzątnięciu sadów przed 
zimą). I dokąd tak ma być? 

 
Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

 
 

Prymas Bernard Maciejowski 
 

 
 

W 1603 roku, stary, drewniany 
jeszcze kościół w Wilkowie, odwiedził w 
ramach rozpoczętej trzy lata wcześniej 
wizytacji diecezji, ówczesny biskup łucki i 
krakowski Bernard Maciejowski herbu 
Ciołek (ur. 1548, zm. 19 stycznia 1608 w 
Krakowie), wybitna postać polskiego Ko-
ścioła doby nowożytnej. Dla Powiśla mu-
siało być to wielkie wydarzenie. Wizytacja 
odbyła się w latach największego nasilenia 

kalwinizmu w sąsiednim Opolu. Macie-
jowski pochodził z pobliskiego Chodla, 
którego był właścicielem. 

Był synem Bernarda, kasztelana 
lubelskiego i Elżbiety z Kamienieckich. 
Wcześniej osierocony, wychowywany był 
przez stryja Stanisława. Drugi stryj – Sa-
muel Maciejowski był biskupem krakow-
skim. Bernard uczył się początkowo u 
jezuitów w Wiedniu i swoją wspaniale 
zapowiadającą się karierę wiązał zrazu z 
dworem. Od 1570 r. był chorążym 
nadwornym króla Zygmunta Augusta.  

Zmianę swojego dotychczasowe-
go życia zawdzięczał Stanisławowi Hozju-
szowi i rozmowom z księdzem Piotrem 
Skargą. Wyjechał na studia teologiczne do 
Rzymu i w 1568 roku przyjął tam święce-
nia kapłańskie. W tym samym roku został 
kanonikiem krakowskim. W latach 1579-
1581 brał udział w wojnie przeciwko Mo-
skwie. Po wstąpieniu na tron Zygmunta III 
Wazy, którego popierał, otrzymał w 1588 
roku biskupstwo łuckie. W tymże roku 
wysunął myśl o unii Kościołem prawo-
sławnym i w latach 1592-95 był jednym z 
najważniejszych jej organizatorów. Chciał 
też zaprowadzić katolicyzm w Moskwie. 
Myślał ufundować kolegium jezuickie w 
Chodlu, ostatecznie za namową Skargi 

ufundował je w Lublinie. W 1600 został 
biskupem krakowskim. W roku następnym 
zwołał synod i wydał list pasterski skiero-
wany do proboszczów, słynną „Pastoral-
ną”, uważany za pierwszy polski podręcz-
nik duszpasterstwa. W 1607 roku list ten 
rozesłany został do parafii całej Polski. W 
1603 został kardynałem, a 3 lata później 
arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem 
Polski.  

Był zwolennikiem kontrreforma-
cji i reformatorem Kościoła w duchu Sobo-
ru Trydenckiego. Był zdecydowanym 
przeciwnikiem innowierców. Szczególnym 
kultem otaczał królową Jadwigę Andega-
wenkę i jej czarny krucyfiks z katedry 
wawelskiej. Patronował artystom, poetom i 
uczonym. Pochowany został w katedrze 
wawelskiej, w kaplicy Matki Bożej Śnież-
nej, gdzie spoczął obok stryja biskupa 
Samuela Maciejowskiego.   

 
LITERATURA: Jan Dzięgielew-

ski, Jarema Maciszewski, Bernard Macie-
jowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 
XIX, 1974. 

 
Wojciech Włodarczyk 
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Aleksander Polanowski kandydat na króla 
 

 
 

Aleksander Polanowski, od roku 
około 1660 właściciel Dobrego i Podgórza, 
i od nazwiska którego nazwano pod koniec 
wieku XVII nowoutworzoną wieś Pola-
nówkę, to jedna z ważniejszych postaci 
polskiej sceny politycznej (wielokrotny 
poseł) i wojennej drugiej połowy XVII 
wieku. Wspomina go w swoich Pamiętni-
kach Jan Chryzostom Pasek (ok.1636 -
1701), jeden z najwybitniejszych polskich 
pisarzy doby baroku. Spisane pod koniec 
życia słynne Pamiętniki obejmują lata 
1655-1688 i są barwną kroniką sarmackie-
go życia drugiej połowy XVII w. Pierwsze 
dziesięć lat memuarów zawiera opis żoł-
nierskiej służby Paska, między innymi pod 
dowództwem hetmana Stefana Czarniec-
kiego, następne - dotyczą przede wszyst-
kim ówczesnego życia publicznego. 

Pasek wspomina Aleksandra Po-
lanowskiego parę razy, w tym jako kandy-
data na króla Polski podczas wolnej elekcji 
1669 r. Ostatecznie wybrano wówczas 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a 
kontrkandydatami byli: Aleksander Janusz 
Ostrogski-Zasławski, Dymitr Wiśniowiec-
ki i właśnie Aleksander Polanowski. W 

następnej wolnej elekcji w 1674 r. wybra-
no królem Jana Sobieskiego. 

 

 
Stefan Czarniecki 

 
Moment wyboru nowego króla 19 czerwca 
1669 r. na polach warszawskiej Woli, w 
tak zwanym kole (stąd dzisiejsza dzielnica 

Koło) złożonym z szlachty kolejnych wo-
jewództw, Pasek opisuje następująco: 

„To się agituje, a Wielgopolacy 
już krzyczą: „Vivat rex!” [„Niech żyje 
król”] Skoczy od nas kilku, na kogo woła-
ją; przynieśli nowinę, że na Lotaryńczyka 
[Karola IV]. W łęczyckim województwie 
znowu i w brzeskim kujawskim intulerunt 
[podnieśli] to, że „nam nie trzeba bogatego 
pana, bo on będzie bogatym zostawszy 
królem polskim. Nie trzeba nam z inszymi 
koligowanymi monarchami, bo to jest 
periculum libertatis [niebezpieczeństwo 
dla wolności]; ale nam trzeba virum for-
tem, virum bellicosum [męża dzielnego, 
męża wojennego]. Gdybyśmy mieli Czar-
nieckiego, pewnie by był usiadł na tronie; 
że go nam Bóg wziął, obierzmy jego 
ucznia, obierzmy Polanowskiego.” To się 
agituje; ja per curiositatem [z ciekawości] 
skoczyłem do Sandomierzanów, którzy 
najbliżej nam stali, aż tam trafiłem na tę 
materyją, że życzą sobie de sanguine gentil 
[z krwi narodu] i mówią: „Niewiele by 
nam trzeba szukać króla, mamy go między 
sobą. Wspomniawszy na cnotę i poczci-
wość, i przeciwko ojczyźnie wielkie merita 
[zasługi] księcia ś. pamięci Hieremiego 
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Wiśniowieckiego, słuszna to rzecz za-
wdzięczyć to jego posteritati [potomstwu]. 
Owo jest książę JMość Michał; czemuż go 
nie mamy mianować? Albo nie z dawna 
wielkich książąt familijej? Alboż nie go-
dzien korony?”A on siedzi między szlachtą 
pokorniusieńki, skurczył się, nic nie mówi. 
Skoczę ja znowu do swoich i powiedam: 
„Mości Panowie, już w kilku wojewódz-
twach zanosi się na Piasta. „Spyta mię pan 
krakowski [kasztelan Warszycki]: „A na 
któregoż?” Powiedam, że „na Polanow-
skiego, a tu na Wiśniowieckiego”. A tym-
czasem hukną w Sandomierskiem: „Vivat 
Piast!” Dębicki [Marcin Dębicki], podko-
morzy [sandomierski], ciska czapkę do 
góry, wrzeszczy na wszystek głos: „Vivat 
Piast! Vivat rex Michael!”. A tu też nasi 
Krakowianie: „Vivat Piast!”. Rozbieży się 
nas kilka między województwa insze z 
musztułukiem [wiadomością], wołając: 
„Vivat Piast!”. Łęczycanie i Kujawianie 
rozumiejąc, że na ich Polanowskiego, 
poczęli zaraz też wołać; insze wojewódz-
twa toż. Wrócę się nazad do swoich, a tu 
go już biorą pod ręce, biorą go do koła. 

 

 
Michał Korybut Wiśniowiecki 

 
Starszyzna nasza krakowska negat, 
contradicit [przeczy, sprzeciwia się] (bo od 
inszych pieniędzy dużo nabrali i obietnice 
mieli wielkie), osobliwie Pisarski [Achacy 
Pisarski starosta wolbromski] i Lipski [Jan 
Lipski starosta czchowski], mówiąc: „Dla 
Boga! Co czyniemy? Czy nas szaleństwo 
ogarnęło? Stójmy! Tak nie może być.” Pan 
krakowski już od nas odstąpił, bo to jego 
był krewny; tam jest przy nominacie. In-
szych senatorów idzie obviam [naprzeciw] 
wiele. Jedni powtarzają, drudzy też milczą. 
Rzecze do mnie Pisarski (bo też on mię 
przecie miał w powadze): „Mości panie 
bracie, co w tym terminie rozumiesz?” 
Odpowiem: „To rozumiem, co mi Bóg do 

serca podał: Vivat rex Michael!” Potem 
zaraz wyjdę z szeregu, skoczę za Sando-
mierzanami; co żywo, za mną, że i chorą-
żowie z chorągwiami musieli, a Pisarski 
czapką tylko w łeb uderzywszy pojechał na 
stronę. Wprowadziliśmy go [Michała Ko-
rybuta Wiśniowieckiego] tedy do koła 
szczęśliwie. Tam dopiero gratulationes 
[powinszowania], tam dopiero pociecha 
dobrych, a smutek złych.” 
 

 
Koncerz husarski 

 
Jak podaje Eugeniusz Janas w  

Polskim Słowniku Biograficznym Aleksan-
der Polanowski, piszący się z Polanowic 
na Kujawach, pochodził ze średniozamoż-
nej szlachty osiadłej w końcu XVI wieku 
w województwie ruskim i bełskim. Był 
synem Wojciecha i Doroty z Łychowskich. 
Służbę wojenną rozpoczął prawdopodob-
nie w 1653 r., od 1657 pod wodzą Stefana 
Czarnieckiego. W lipcu 1658 roku został 
porucznikiem chorągwi kozackiej Adama 
Działyńskiego właściciela między innymi 
naszego Dobrego i Podgórza. Chorągiew 
husarska koronna Adama Działyńskiego 
dowodzona była faktycznie przez porucz-
nika Polanowskiego. W drugim kwartale 
1656 r. liczyła 44 konie. W 1660 roku w 
słynnej bitwie pod Połonką Aleksander 
Polanowski wziął do niewoli jednego z 
dowódców rosyjskich. Dowodził wówczas 
prawym skrzydłem dywizji Czarnieckiego. 
Za ten czyn otrzymał nagrodę komisji 
lwowskiej w wysokości 4 tys. złotych. 

 Za namową Działyńskiego, który 
opowiedział się za Jerzym Sebastianem 
Lubomirskim (1616-1667) właścicielem 

Janowca (w 1654 r. dzięki małżeństwu 
Jerzego Sebastiana z Barbarą Tarło Jano-
wiec przeszedł w ręce Lubomirskich), 
Polanowski, wycofał wbrew Czarnieckie-
mu swoją chorągiew z Litwy. Pasek opisu-
je, że w tym konflikcie Czarnieckiego z 
Lubomirskim, Czarnieckiemu zależało 
przede wszystkim na zatrzymaniu Pola-
nowskiego. W październiku 1660 r. Pola-
nowski brał udział w bitwie pod Cudno-
wem, podczas której zginął Działyński. 
Przed śmiercią wyznaczył on Polanow-
skiego opiekunem swych dzieci. W tym 
też mniej więcej czasie Polanowski został 
właścicielem dóbr powiślańskich Działyń-
skiego. Polanowski brał udział w rokoszu 
Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, który 
przeciwstawił się koncepcjom króla Jana 
Kazimierza wyboru następcy za życia 
monarchy (elekcja „vivente rege”). Był 
jednym czołowych rokoszan.  

 

 
Rachunek chorągwi Aleksandra  

Polanowskiego 
 

Po zakończeniu rokoszu Aleksan-
der Polanowski związał się od 1666 roku z 
Janem Sobieskim i dzięki niemu otrzymał 
tytuł pułkownika. W marcu 1667 roku 
Sobieski dał nawet Polanowskiemu w 
dzierżawę kilka własnych wsi. W 1678 
roku otrzymał godność stolnika koronne-
go. W sierpniu 1683 roku wyruszył Pola-
nowski razem z królem na wyprawę wie-
deńską. Uczestniczył w popisie wojska pod 
Tarnowskimi Górami, jednak nagle zacho-
rował i powrócił do kraju. Dyaryusz wie-
deńskiej okazyji Jmci Pana Mikołaja na 
Dyakowicach Dyakowskiego podstolego 
Latyczowskiego tak komentuje ten moment 
życia Aleksandra Polanowskiego: „Stet-
telsdorf 4 septembra [1683]. O medyku 
Pecorinim nie ma żadnej wiadomości. Jako 
naczelny chirurg wojskowy miał się stawić 
w Ołomuńcu. Pan Polanowski, mimo per-
swazji naszego monarchy, odjechał leczyć 
się albo umierać do Częstochowy. Król 
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Grupa taneczna z Gimnazjum Publicznego w Wilkowie 
 

 
 

Grupa taneczna z Gimnazjum Pu-
blicznego w Wilkowie istnieje od paź-
dziernika 2007 roku. Została zainicjowana 
przez nauczycielkę matematyki – Panią 
Iwonę Stępień. Treningi odbywają się raz 
w tygodniu i trwają dwie godziny. Prowa-
dzone są przez wykwalifikowanego in-
struktora, zdobywcę wielu nagród, złotego 
medalistę ogólnopolskich turniejów ta-
necznych – Pana Macieja Czopka.  

Grupa składa się z 8 par: Michał 
Dzierżak – Małgorzat Kierasińska, Artur 
Fijałkowski – Emilia Sanecka, Jakub Pie-
troń – Agata Zagozdon, Michał Urbanek – 
Milena Maciejczak, Piotr Lasota – Angeli-
ka Sierpień, Mateusz Turski – Dominika 
Piłat, Paweł Jarosz – Anna Grądziel, Mi-
chał Czajka – Patrycja Kuś.  

Pod czujnym okiem instruktora 
młodzi tancerze przyswajają kroki tańców 
towarzyskich takich jak: cha-cha, samba, 
rumba, jive, walc angielski, tango, czy 
quickstep. Uczniowie bardzo szybko się 
uczą i nabyte umiejętności prezentują na 
pokazach tanecznych. Pierwszy z nich 

odbył się już w zimie na zebraniu dla ro-
dziców uczniów gimnazjum.  

Tancerze wraz z panią opiekun – 
Iwoną Stępień wspólnie szukali sponsorów 
w celu dofinansowania lekcji oraz zaku-
pienia obuwia tanecznego, co zakończyło 
się sukcesem. W ramach podziękowania za 
otrzymaną pomoc odbył się pokaz tanecz-
no-wokalny przygotowany specjalnie dla 
osób, które udzieliły nam finansowego 
wsparcia.  

Na swoim koncie młodzi tancerze 
mają również występ na Opolskiej Gali 
Tanecznej 15 czerwca 2008 r., zorganizo-
wanej przez Pana Macieja Czopka. Grupa 
z naszego gimnazjum wystąpiła pośród 
wielu tancerzy wysokich klas z całego 
kraju oraz licznych grup i formacji tanecz-
nych z powiatu opolskiego. Mimo tak 
dużej konkurencji, wilkowska młodzież 
spisała się znakomicie. Przygotowany 
specjalnie na galę układ walca angielskie-
go wyszedł perfekcyjnie i został oceniony 
gromkimi brawami.  

Ponadto, uczniowie mają za sobą 
wiele pokazów tanecznych na szkolnych 

imprezach okolicznościowych jak również 
na jarmarku opolskim oraz na Walnym 
Zgromadzeniu Regionalnego Towarzystwa 
Powiślan.  

Młodzi tancerze prezentują swoje 
możliwości i wytrwale uczą się dalej. Aby 
szlifować swoje umiejętności, kilka osób z 
grupy uczestniczyło w rekreacyjno-
wypoczynkowym zimowym obozie - Kra-
snobród 2008. Dzięki temu tancerze korzy-
stając z atrakcji obozu, takich jak wyjazdy 
na łyżwy, czy basen, doskonalili i ćwiczyli 
bardziej zaawansowany taniec towarzyski.  
Również w wakacyjnym obozie brało 
udział kilkoro spośród naszych gimnazjali-
stów.  

Teraz tancerze czekają na profe-
sjonalne stroje do tańca, które można kupić 
dzięki zaangażowaniu niektórych pracow-
ników Urzędu Gminy.  Miejmy nadzieję, 
że wkrótce je otrzymają i na kolejnych 
pokazach będą mogli prezentować się już 
jak zawodowi tancerze. 

Trzymajmy kciuki za naszą młodzież! 
 

 Emilia Sanecka 
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Fragment zrekonstruowanego wału grodziska w Żmijowiskach 
 

 

Męćmierz staje się wsią festiwalową 
 

W tym roku po raz pierwszy od-
były się tu imprezy plastyczne wpisane w 
oficjalny kalendarz  Festiwalu Filmu i 
Sztuki Dwa Brzegi (2-9.VIII.2008). Z 
inicjatywy działaczy miejscowego stowa-
rzyszenia regionalnego otwarta została 
Galeria Stodoła oraz przygotowano dwie 
wystawy plastyczne. Galeria mieści się w 
specjalnie zaadaptowanej stodole Bartka 
Pniewskiego, w obrębie prowadzonego 
przez właściciela Pensjonatu Klimaty. Po 
remoncie i zamontowaniu odpowiednich 
urządzeń wnętrze dawnej stodoły dostoso-
wane zostało do potrzeb profesjonalnych 
wystaw malarstwa czy fotografii. Pierwsza 
ekspozycja poświęcona była przypomnie-
niu postaci zmarłego w 1991 roku wybit-
nego fotografika Antoniego Zdebiaka. 
Jego prace o niecodziennym, nierealnym 
klimacie powstawały w Męćmierzu i oko-

licach, a w ich aranżacji i wykonaniu 
współuczestniczyli mieszkańcy wsi. Męć-
mierz, w którym Zdebiak miał swój dom, 
był dla artysty ulubionym miejscem two-
rzenia, a przyroda i krajobraz zapisały się 
na trwałe w jego pracach. Wernisaż zgro-
madził liczną publiczność z Męćmierza, 
Kazimierza i okolic, a wystawa otwarta 
była przez cały sierpień.  
Natomiast w centrum wsi, koło studni i na 
płotach wzdłuż drogi do Okala zawisły 
rysunkowe portrety autorstwa Rudolfa 
Buchalika. Portrety mieszkańców wsi i 
gości, którzy odwiedzali męćmierski dom 
Buchalika w latach siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych. Rudolf Buchalik, archi-
tekt i barwna postać Męćmierza zamiesz-
kał we  wsi w przeniesionej z terenu pu-
ławskich „Azotów” drewnianej leśniczów-
ce. Jego dom był przez wiele lat głównym 

punktem spotkań odwiedzających okolicę. 
Buchalik stworzył niezwykłą galerię ry-
sunkowych portretów osób miejscowych i 
gości. W wielkiej izbie na belkach pod 
sufitem wisiały przypięte portrety, tych 
których Buchalik uwiecznił. Obok miej-
scowych znaleźli się w tej galerii i Henryk 
Stażewski, i Jan Suzin, Daniel Olbrychski i 
prof. Adam Miłobędzki. Buchalik nie 
mieszka już w Męćmierzu, ale powrócił 
swoimi pracami, które przypomniały histo-
rię Męćmierza z „romantycznych” czasów. 
Rysunki zostały zeskanowane i w orygi-
nalnym formacie zreprodukowane, a na-
stępnie wyeksponowane na płotach. Wy-
stawa miała trwać do 10 sierpnia, ale trwa-
ła niemal miesiąc, powoli topniejąc, po-
nieważ zgodnie z intencją Buchalika, każ-
dy mógł swój portret odkręcić i zachować 
na pamiątkę.  

Waldemar Baraniewski 
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Sąd gminny we wsi Polanówka 
  

Od redakcji: nawiązując do ar-
tykułów na temat sądu gminnego w 
Polanówce z przełomu XIX i XX w., 
jakie opublikowaliśmy w numerze 2 
(kwietniowym) „Powiśla Lubelskiego” 
z tego roku, przytaczamy poniżej 
fragment książki Arkadiusza Berezy, 
Sądownictwo pokojowe w guberni 
lubelskiej na tle Królestwa Polskiego 
(1876-1915), Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2004, s.: 111-112, uzupełniają-
cy informacje podane przez nas wcze-
śniej. Z poniższego tekstu wynika, że 
Piotr Offenberg był właścicielem Po-
lanówki do początku lat 90. XIX w., a 
więc do czasów zakupu majątku przez 
Bogdana Sołtana. Wspominany przez 
Wiercieńskiego Kunigkajt był więc 
prawdopodobnie tylko dzierżawcą, a 
najpewniej zarządcą Polanówki (zob. 
„Powiśle Lubelskie” nr 2 z 2003 r. i nr 
2 z 2008 r.). 

 „Sąd gminny IV okręgu [w 
powiecie nowoaleksandryjskim w 
skład IV okręgu sądów gminnych w 
Polanówce wchodziły gminy: Karcz-
miska, Rogów, Szczekarków] funkcjo-
nował we wsi Polanówka, stanowiącej 
własność barona Piotra Offenberga, 
nota bene sędziego gminnego tego 
okręgu w latach 1876-1882. Na po-
czątku lat 90. pojawiła się propozycja 
przeniesienia siedziby sądu gminnego 
do Szczekarkowa wobec trudności 
lokalowych w Polanówce. Sytuację 
wyjaśnił szybko sam właściciel baron 
Piotr Offenberg, gdyż przyrzekł przy-
gotować inne pomieszczenie. Dla sądu 
gminnego było to najlepsze rozwiąza-
nie z uwagi na wysokie koszty związa-
ne z przenosinami nie tylko samego 
sądu, ale i funkcjonującego przy nim 
aresztu. Dobre warunki lokalowe jakie 
miał sąd w Polanówce, zadecydowały 
o tym, że pozostał tam prawie bez 

przerwy do czasu reorganizacji sądow-
nictwa gminnego w powiecie nowo-
aleksandryjskim w 1913 r. Jedynie w 
1911 r. na parę miesięcy przeniesiono 
siedzibę sądu do majątku Łaziska, co 
spotkało się z poparciem gmin wcho-
dzących w skład IV okręgu sądowego. 
Na skutek przebudowy okręgów sądów 
gminnych w powiecie nowoaleksan-
dryjskim na przełomie 1912/1913 r. 
siedziba sądu gminnego nowego IV 
okręgu sądowego została osada Józe-
fów, gdzie funkcjonował urząd gminy 
Rybitwy. Polanówka leżała wtedy już 
na terenie okręgu V powiatu nowo-
aleksandryjskiego, gdzie od 1876 r. sąd 
gminny stale funkcjonował w osadzie 
Opole. Utworzony zaś nowy sąd 
gminny VI okręgu powiatu nowoalek-
sandryjskiego znalazł siedzibę w osa-
dzie Żyrzyn.” 

Arkadiusz Bereza 
 

 
 

Uzupełnienie do artykułu „Świat starych fotografii” 
 z poprzedniego numeru „Powiśla Lubelskiego” 

 
Z rozmowy z wnuczką Józefa 

Kusia, Ewą Madej z Warszawy, do-
wiedziałam się, że z wytwarzanej na 
opisanym  młynku mąki podczas woj-
ny wypiekano również komunikanty 
do kościoła. Żona Józefa Kusia, Stani-
sława, przygotowywała opłatki w spe-
cjalnej maszynce, która składała się z 
rączki okrągłej foremki zakończonej 
ostrym brzegiem. Cieniutką warstwę 
ciasta wlewała na blachę. Po upiecze-
niu wycinała opłatki maszynką naci-
skając rączkę. Wiele lat później opo-
wiadała o tym swoim wnukom. „Dla 

nas, wówczas dzieci, było niepojęte, że 
„komunia święta” powstawała z mą-
ki… Babcia często nam o tym opowia-
dała” – wspomina Ewa Madej. 

W piwnicy, gdzie stał młynek, 
była kryjówka, w której chowano się 
przed Niemcami. Część pomieszczenie 
odgrodzono ścianą z małym otworem 
tuż przy ziemi, przez który przeczoł-
giwano się do drugiej piwnicy. Otwór 
zastawiano koszykiem lub zasypywano 
kartoflami. 

Wydawałoby się, ot, zwykły 
młynek, a jak wiele różnych osób i 

wątków jest z  nim związanych. To 
dowód na to, że historia jest wielowąt-
kowa i wciąż odsłania przed nami ko-
lejne fakty. Może też być tak różna, jak 
wiele osób ją pamięta lub splata z nią 
swoje losy. Z drugiej strony jednak, 
pozostaje świadomość, że tysiące fak-
tów ulegają zapomnieniu i pewnie 
nigdy nie zostaną odkryte. Warto więc 
ocalić choć kilka z nich i przekazać 
przyszłym pokoleniom pamiętając o 
tym, że za parę lat nasza rzeczywistość 
również będzie historią. 

Grażyna Włodarczyk 
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