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To ostatni numer „Powiśla Lubelskiego” w roku, który na długo zostanie w pamięci mieszkańców naszego regionu. A 
jesień to czas pamięci. Powódź zabrała nam rodzinne pamiątki i dokumenty. Można o tym przeczytać w niniejszym numerze. 

Zmienił się też nasz wilkowski cmentarz – szczególne archiwum, lokalna nekropolia, społeczne „muzeum”. Zestawienie (jeszcze 
sprzed powodzi) najstarszych inskrypcji z nagrobków na cmentarzu wilkowskim i polanowskim pokazuje jak wiele osób jest nam 

zupełnie nieznanych, przepadło w studni czasu. A jednocześnie jak wiele z tych napisów może pomóc w rozwikłaniu genealo-

gicznych zagadek, rodzinnych związków, np. Niewiadomskich czy Goliszków, którymi interesuje się Mirosław Kozak z Węgier. 
O rodzinnych korzeniach w Wilkowie Pan Kozak pisze w osobnym artykule. Czy trzeba dopiero wyjazdu z Powiśla, abyśmy 

zainteresowali się swoimi rodzinnymi korzeniami, abyśmy docenili ich wartość dla naszej teraźniejszości? 
Ta perspektywa historyczna wobec dnia dzisiejszego każe nam poświęcić część „Powiśla Lubelskiego” wyborom samo-

rządowym. Tym właśnie odbytym i tym pierwszym wolnym wyborom po czasach komunizmu poświęcamy osobne teksty. Gratu-

lujemy członkom naszego RTP, którzy zostali wybrani do władz powiatu i gmin. 
Wybory, to także programy. Czym ma być nasze Powiśle lubelskie? Co chcemy z niego uczynić? Co chcemy pozosta-

wić? I dla kogo? Umieszczony powyżej fragment „Mappy Szczekarkowa” sprzed ponad 200 lat pokazuje wizjonerski zamysł 

Lubomirskich wobec naszego regionu. Inicjały Aleksandra Lubomirskiego umieszczone są na proporcu tryumfalnej trąby ale-
gorii sławy (z elementami atrybutów chwały, matematyki i działań doskonałych). Wiele z przedsięwzięć ówczesnych właścicieli 

(jak chociażby kanał regulujący bieg Chodelki czy wioska Lubomirka) dotrwało do dnia dzisiejszego. A co zostanie po nas za 
200 lat? Jak zapiszemy się w pamięci następców? 

Wojciech Włodarczyk 
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Nowy proboszcz parafii Wilków 
  

 

Decyzją księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego z dnia 

27 lipca 2010 r. nowym proboszczem parafii wilkowskiej pod 

wezwaniem św. Floriana i św. Urszuli został 8 sierpnia 2010 r. 

ksiądz kanonik Zbigniew Jerzy Szumiło. Zastąpił dotychczaso-

wego proboszcza księdza Krzysztofa Szcześniaka. Ksiądz Szumi-

ło urodził się 23 października 1960 r., święcenia kapłańskie 

otrzymał 12 grudnia 1987 r. Jeszcze jako seminarzysta w Semina-

rium Lubelskim był związany ze wspólnotami neokatechumenal-

nymi. W latach 1987-1993 był wikariuszem w nowej parafii p.w. 

Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Potem został skierowany do 

Puław, w latach 1993-94 był między innymi katechetą w szkole 

podstawowej w tym mieście. Przed przybyciem do Wilkowa 

ksiądz Zbigniew Szumiło był proboszczem parafii w Klesztowie 

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (gmina Żmudź, 

powiat chełmski). W Klesztowie prowadził aktywną działalność 

duszpasterską, w parafii wydawano między innymi gazetkę para-

fialną „Maryja i my”. 23 kwietnia 2009 r. ksiądz Szumiło został 

mianowany dekanalnym referentem ds. liturgicznych w dekanacie 

chełmskim wschodnim. Od 23 grudnia 2009 r. jest kanonikiem 

honorowym Kapituły Chełmskiej. 

 

Redakcja 

 
 

Wiersze o powodzi Heleny Gałęzowskiej 
 

[Od redakcji: poniższe wiersze przekazała nam pani Helena Gałęzowska z Zagłoby, z domu Piekarczykówna, urodzona w Trzcińcu, 

emerytowana nauczycielka miejscowej szkoły] 

 

Powódź 
 

Wezbrane fale królowej rzeki 

Płyną z gór jak szalone, 

Z nią pozostałe potoki. 

Na brzegach spienionej Wisły 

 

 Oddziały wojska i straże 

 Każdy pomaga jak może. 

 Walczą dzielnie o wały 

 By nie został przerwany. 

 

Jednak rzeka wylewa, 

Telefon się urywa. 

Nagle sygnał – uciekać! 

Woda zalewa! 

 

 Żywioł to nieokiełznany, 

 Dom po domu zalany. 

 Ludzie w popłochu uciekają, 

 Cały dobytek zostawiają. 

 

Inni wytrwale czekają, 

Choć do końca nie wiedzą… 

Telefony nie działają, 

Z megafonu wiadomości docierają. 

 

 Noc ciemna, nie wiesz, co robić. 

 Syreny wyją, strach cię 

 Ogarnia wiadomy. 

 Policja prosi – Opuszczać domy! 

 

Już bez namysłu 

Bierzesz coś w ręce. 

Uciekasz, nie wiesz 

Czy wrócisz tu więcej. 

 

 Dzięki Bogu, dobrzy ludzie  

 Cię przygarnęli, 

Spać nie możesz, 

Bo bliscy gdzieś popłynęli. 

 

Łodziami ich wywozili 

Dobrze, że w porę zdążyli. 

Czy będą mieli do czego wracać? 

Przepadła całego życia praca. 

 

Krajobraz powodzi 
 

Wał Wisły przerwany. 

O zgrozo – widok nieopisany. 

Woda ogromnym pędem płynie 

Po zastowskiej dolinie. 

 

 Szumi, huczy spieniona, 

 Następna wieś zatopiona. 

 Dociera szybko do Wilkowa, 

 Zalana Zagłoba i Brzozowa. 

 

Patrzysz i nie dowierzasz, 

Tworzy się krajobraz morza. 

Tylko wierzchołki drzew 

Przypominają, że była tu wieś. 

 

 Dopiero po kilku dniach 

 Wyłania się domu dach. 

 Ogarnia cię strach i żal, 

 Wszystko popłynęło w dal. 

 

Stoisz, patrzysz jak opętany, 

Z domu zostały gołe ściany. 

Z rozpaczy opadają ci ręce 

Co począć? Czy wracać tu więcej? 

 

 Tak trudno się rozstać, 

 Żal odejść i rozpacz! 

 To była całego życia praca, 

 Dziś nie ma do czego wracać. 
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Po powodzi – Program dla Powiśla 
 

Powódź pozostanie na długo te-

matem rozmów mieszkańców Powiśla. 

Zmieniła i wciąż zmienia sposób naszego 

myślenia i naszej wrażliwości. Na łamach 

„Powiśla Lubelskiego”, gdzie zazwyczaj 

staramy się odnotować każdą wzmiankę na 

temat naszego regionu, nie możemy przed-

stawić nawet najważniejszych publikacji 

na temat wiosennej zagłady. Po prostu 

było ich tak dużo, są liczone w setki. 

Można te teksty i problemy połą-

czyć w kilka grup. W pierwszych tygo-

dniach i miesiącach dominowała krytyka 

władz. Dwa artykuły: Anna Filipowska, 

Straszna prawda o Wilkowie, „Tygodnik 

Powiśla. Gazeta powiatów puławskiego i 

ryckiego” nr 26 (30 czerwca) 2010, s. 4-5, 

il. i Piotr Paweł Reszka, Karol Adamaszek, 

Ile razy nas jeszcze zaleje?, „Gazeta Wy-

borcza”, 9 sierpnia 2010, s. 12-13, il., 

pokazują pozorne działania władz, bezsil-

ność mieszkańców, bezwzględność i bez-

duszne działania PZU, iluzję obietnic naj-

wyższych przedstawicieli Państwa, biuro-

kratyczne, w pierwszych tygodniach po 

powodzi, podejście odpowiedzialnych za 

budowę wałów. Pamiętamy przecież cu-

dem uratowaną groblę (zastępującą wyrwę 

w rozmytym w maju czerwcu wale w Za-

stowie Polanowskim), uratowaną w czasie 

trzeciej fali powodziowej między innymi 

dzięki więźniom skierowanym tam do 

pracy. A stało się to 31 lipca, czyli w dwa 

miesiące po wiosennej powodzi! Kolejna 

fala powodziowa 5 września 2010 r. rów-

nież zmusiła do całodobowego czuwania 

na przerwanych wałach. 

Ten gniew mieszkańców spowo-

dował, że chciano przygotować pozew 

zbiorowy przeciwko Państwu. O konse-

kwencjach tej inicjatywy pisał Tomasz 

Nieśpiał, Wilków nie pozwie Skarbu Pań-

stwa, „Rzeczpospolita”, 10 września 2010, 

s. A10, il. Pozew zbiorowy przygotowany 

był przez stowarzyszenie prawnicze z 

Warszawy „Razem Przeciw”. Ostatecznie 

jednak, jak pisał w wyżej wspomnianym 

artykule Nieśpiał, Wilków pozwu nie zło-

żył, bo jak twierdzi Krzysztof Czajka, 

przedsiębiorca prowadzący w gminie Wil-

ków dom weselny i firmę handlującą ma-

szynami rolniczymi: „Zrezygnowaliśmy z 

tej inicjatywy. Ludzie są zadowoleni z tego 

co dostali w ramach rządowej pomocy. 

Zaczęli remonty, nie mają czasu biegać po 

sądach. Tym bardziej, że korzystny dla nas 

efekt procesu nie jest pewny, a można na 

niego czekać miesiącami, jeśli nie dłużej.” 

A koszty sądowe mogły wynosić nawet 

100 tys. złotych. Minister rolnictwa Marek 

Sawicki zaproponował jednocześnie, aby 

gospodarstwa, których starty przekraczają 

30 % dostały po 300 tys. zł na odbudowę 

(przy 10-procentowym wkładzie własnym 

rolników).  

Skutki powodzi dotkliwie odczuły 

dzieci. 31 sierpnia 2010 r. w „Rzeczpospo-

litej” ukazał się artykuł Tomasza Nieśpiała 

i Józefa Matusza Po powodzi. Nowy rok w 

zalanych klasach. Nie wszędzie zdążono z 

remontami szkół, s. A7, il., informujący o 

trudnej sytuacji w szkołach w Wilkowie i 

Zagłobie oraz o obecności minister eduka-

cji Katarzyny Hall na inauguracji roku 

szkolnego w szkole w Wilkowie w dniu 1 

września br. Uczniowie szkoły podstawo-

wej w Wilkowie są w najtrudniejszej sytu-

acji. Lekcje, dla dzieci z podstawówki 

odbywać się będą tylko na pierwszym 

piętrze szkoły i częściowo w budynku 

gimnazjum. W odbudowie pomoc przy-

chodziła nawet z zagranicy. 17 września 

darczyńca z Niemiec przekazał 13 tys. 

euro na odbudowę szkoły w Wilkowie. 14 

lipca 27 dzieci z gminy Wilków wyruszyło 

na wakacje do Chorwacji. Autokar z grupą 

małych powodzian pożegnał Ivan Del 

Vechio, ambasador Chorwacji w Polsce. 

Dzieci przez dwa tygodnie mieszkały w 

położonej nad Adriatykiem miejscowości 

Lovran. Cały pobyt łącznie z zakwatero-

waniem i wyżywieniem sfinansowała stro-

na chorwacka. Przejazd w obie strony 

opłacił Lubelski Klub Biznesu. Inicjatorem 

wyjazdu wakacyjnego była ambasada 

Chorwacji w Polsce.  

Dla rodzin najbardziej poszkodo-

wanych powodzią wypożyczono czeskie 

kontenery mieszkalne. Z kolei Dariusz 

Munio, przedsiębiorca z Warszawy zaini-

cjował na początku lipca akcję pomocy dla 

jednej tylko wybranej wsi – Kłodnicy. 

Razem ze znajomymi sprawdził, czego 

konkretnie potrzebuje każda z 62 rodzin w 

Kłodnicy i rozpoczął zbiórkę materiałów 

budowlanych. W ciągu kilku tygodni udało 

się zebrań niezbędną terakotę, glazurę, 

cement i kleje. Presspublica, wydawca 

„Rzeczpospolitej” dołożyła tysiąc litrów 

farby dla powodzian. Dodatkowo, firmy, 

które przyłączyły się do akcji mogły liczyć 

na bezpłatną reklamę na łamach dziennika. 

Na początku sierpnia do Kłodnicy trafiła 

pierwsza partia cementu. 24 tony podzie-

lono na 24 gospodarstwa. „Jakby przeszła 

po nas bomba atomowa – tak wspomina 

przejście dwóch fal powodzi sołtys Kłod-

nicy Henryk Świątek. – Woda zalała nie 

tylko domy, sprzęt i maszyny rolnicze, ale 

skaziła ziemię, która była naszym głów-

nym źródłem dochodu. Ten rok jakoś 

przeżyjemy, odbudujemy wieś, ale przy-

wrócenie stanu sprzed powodzi potrwa 

kilka lat. Jak przez ten czas wyżyć, skoro 

ziemia nie będzie dawała plonów i docho-

dów?” 

Ciągłe uzasadnione emocje i nie-

pokoje wzbudza stan wałów przeciwpo-

wodziowych. Najwięcej krytyk zebrał 

Stanisław Jakimiuk, dyrektor Wojewódz-

kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Lublinie. Tymczasowe, pro-

wizoryczne wały ziemne w Zastowie Pola-

nowskim, zbudowane naprędce w miejsce 

przerwanych wiosenną powodzią, pokryte 

folią i dodatkowo zabezpieczone workami 

z piaskiem, zostały we wrześniu zastąpione 

wałami wzmocnionymi stalowymi gro-

dziami i metalowymi siatkami. Grodzie, 

wkopano na głębokość 12 metrów. Prace 

ukończono w końcu października. Ciągle 

„w budowie” jest jednak odcinek wałów w 

Zastowie Karczmiskim, którego remont 

rozpoczęto w kwietniu br. Wciąż czeka na 

budowę odcinek starego wału od Zastowa 

do Podgórza. Jednak najbardziej zagrożo-

ny odcinek w Kępie Gosteckiej i Soleckiej 

nie posiada nawet dokumentacji, która 

pozwoliła by uruchomić procedury prze-

targowe. A jest to odcinek, który już w 

2001 r., podobnie jak w 2010, był najbar-

dziej zagrożony. Jesienią remontowany był 

tylko niewielki odcinek rozmytego małego 

wału „letniego” w Kępie Gosteckiej. Mimo 

monitów gminy Łaziska Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Lublinie od lat zaniedbuje budowę tego 

najbardziej newralgicznego dla Powiśla 

lubelskiego odcinka wału. 

Powódź Powiśla przyciągała poli-

tyków, bo zbiegła się w wyborami prezy-

denckimi i samorządowymi. Wielokrotnie 

bywała tu wojewoda lubelski, przywódcy 

partii, ministrowie. 27 września 2010 r. w 

wyremontowanym już domu weselnym w 

Szczekarkowie spotkanie z okolicznymi 

mieszkańcami miał przywódca opozycji 

Jarosław Kaczyński, który na Powiślu 

uzyskał w wyborach prezydenckich bardzo 

duże poparcie.  

Cieszy nas wszystkich, że odna-

wia się drogi, czyści kanały, naprawia 

przepusty. Odrabia się zaległości spowo-

dowane latami zaniedbań, a nie tylko 

zniszczeniami powodzi. Dobrze, że trwa 

szeroka akcja remontów pozwalająca na 

wprowadzenie do domów nowych techno-

logii elektryczności, ogrzewania itp. Ale 

trzeba pamiętać, że za rok, już po powodzi, 

gdy przestaną spływać środki pomocowe 
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dla poszkodowanych wylewem Wisły, 

Powiśle stanie przed tym samym proble-

mem co przed majem i czerwcem 2010 r. 

Stanie przed problemem opłacalności pro-

dukcji rolnej. Pamiętamy blokadę zakła-

dów w Zagłobie w 2008 r., pamiętamy 

katastrofalną sytuację chmielarzy w roku 

2009. Dlatego wykorzystując zaintereso-

wanie Powiślem spowodowane powodzią, 

warto przygotować szerszy i dalekosiężny 

plan rozwoju Powiśla. To jedyna swego 

rodzaju szansa. Trzeba pokazać, że zostało 

zalane nie tylko rolnictwo, ale coś więcej. 

Środki pomocowe należy inwestować w 

działania przynoszące zyski także w sekto-

rze pozarolniczym. 

Powiśle lubelskie potrzebuje pro-

gramu. Potrzebuje wizji. Niepewną, 

zwłaszcza dla drobniejszych rolników, 

produkcję rolną trzeba uzupełnić agrotury-

styką, atrakcjami turystycznymi, innymi 

formami aktywności gospodarczej. Powi-

śle nie wykorzystuje Wisły, swoich uni-

kalnych krajobrazów pozwalając nielegal-

nie zabudowywać i szpecić to, co jest naj-

cenniejszym towarem Powiśla – krajobraz. 

Powiśle nie potrafi swoich wyjątkowych 

produktów rolnych (maliny, truskawki, 

jabłka, śliwki, chmiel, szparagi, winorośl) 

w pełni wykorzystać. A przecież bardziej 

opłaca się sprzedawać nie owoce, ale ro-

bione z nich produkty. Mało kto pamięta, 

jak starą i wielką tradycję ma na Powiślu 

produkcja serów. Dlaczego nie powrócić 

do idei własnego browaru? Trzeba pokazać 

wyjątkowe rzemiosło Powiśla – wikliniar-

stwo, sprowadzone nie tylko do wyrobu 

koszyków, ale także mebli (zob. książkę: 

Plecionkarskim szlakiem Wisły wydaną 

przez Stowarzyszenie Serfenta w 2009 r.). 

Powiśle nie potrafi wykorzystać swojej 

unikalnej sieci wodnej jako atrakcji tury-

stycznej. Pisaliśmy na łamach „Powiśla 

Lubelskiego” o szansie jaką daje urucho-

mienie kolejki wąskotorowej i powiązaniu 

jej z kursami statków wiślanych. Apelowa-

liśmy o muzeum Powiśla lubelskiego. Na 

Powiślu wciąż nie ma atrakcji przyciągają-

cych turystów przez cały rok.  

Niebawem zostanie zbudowany 

most w Kamieniu. Otworzy on stojące 

nieco na uboczu niezwykle malownicze 

miasteczko Solec na turystów w Lublina, a 

może także na tych, którzy zjeżdżają do 

Kazimierza i są znudzeni natłokiem zwie-

dzających. Dla Powiśla leżącego między 

Solcem a Kazimierzem to wielka szansa.  

Wnioski można zawrzeć w kilku 

punktach. Powiślu lubelskiemu potrzebny 

jest perspektywiczny program uwzględnia-

jący następujące założenia: 

1. Chronić unikalność Powiśla (kra-

jobraz, uprawy, sieć rzeczna), 

chronić jego skalę i czystość (ko-

nieczny program kanalizacji!). 

2. Podtrzymywać miejscowe trady-

cje, pielęgnować lokalną historię 

– bo dla osób z zewnątrz to one 

głównie stanowią o naszej tożsa-

mości, wyjątkowości i atrakcyj-

ności. 

3. Przygotować kompleksowy pro-

gram nowych pomysłów dla Po-

wiśla, np.: browar, muzeum, gro-

dziska, rzemiosło, sery, potrawy, 

lokalne imprezy, kolejka wąsko-

torowa, przystań statków na Wi-

śle itp. 

4. Znaleźć dla tych nowych inicja-

tyw nowe formy organizacyjno-

finansowe (stowarzyszenia, fun-

dacje, klastery itp.), nowe formy 

wsparcia, pomoc w tworzeniu ro-

dzinnych firm. Rozszerzyć infor-

mację internetową. Dążyć do 

ekonomicznej niezależności i go-

spodarczego upodmiotowienia 

mieszkańców Powiśla. 

5. We współpracy z sąsiednimi gmi-

nami i powiatami przygotować się 

do uczynienia z Powiśla kluczo-

wego miejsca na trasie Nałęczów 

– Kazimierz (kolejka wąskotoro-

wa + statki) i Solec – Kazimierz 

(przejazd samochodem, rowerem 

itp.). Przygotować odpowiednie 

trasy z noclegami, atrakcjami itp. 

Przygotować nowoczesny, cało-

ściowy program promocji Powiśla 

będący alternatywą (lub uzupeł-

nieniem) oferty Kazimierza Dol-

nego, Nałęczowa, a także już od-

krywanego Solca. 

 

Wojciech Włodarczyk

 

 

Wyniki wyborów samorządowych  

w gminie Wilków i Łaziska 21 listopada 2010 
 

W wyborach samorządowych 21 

listopada 2010 roku frekwencja w skali 

Polski wyniosła 47,32%, w województwie 

lubelskim – 49,95% (czwarte miejsce w 

kraju), w powiecie opolskim – 48,27% 

(trzecie pozycja od końca wśród powiatów 

województwa). W gminie Wilków fre-

kwencja wyniosła 62,20% (najwyższa 

wśród gmin powiatu opolskiego), w gmi-

nie Łaziska frekwencja wyniosła – 49,42% 

(trzecia od końca wśród gmin powiatu 

opolskiego). 

 

Wybory do rady powiatu opolskiego 
W powiecie opolskim (63975 

mieszkańców) były uprawnione do głoso-

wania 51323 osoby. Do 19-o osobowej 

rady powiatu opolskiego zostali wybrani: 

Janusz Gąsior (Komitet Wyborczy PSL) – 

7,64% głosów, Sławomir Ziętek (KW PiS) 

– 8,36%, Sławomir Plis (KW PiS) – 

5,48%, Dariusz Wróbel (Komitet Wybor-

ców „Moja Mała Ojczyzna”) – 6,73%, 

Lechosław Skorek (KW Wyborców Oby-

watelskie Porozumienie Samorządowe) – 

4,86%, Andrzej Chyła (KW PSL) – 8,13%, 

Bogdan Kuta (KW PSL) – 6,31%, Zbi-

gniew Chęć (KW PSL) – 5,62%, Paweł 

Kaczmarek (KW PiS) – 9,34%, Piotr Ko-

walski (Komitet Wyborców „Moja Mała 

Ojczyzna”) – 6,73%, Mieczysław Teresiń-

ski (KW PSL) – 7,88%, Stanisław Chle-

bicki (KW PSL) – 5,89%, Maria Gembka 

(KW PiS) – 6,14%, Jan Majewski (KW 

Wyborców Obywatelskie Porozumienie 

Samorządowe) – 10,65%, Jerzy Rodzik 

(KW PSL) – 11,78%, Andrzej Rozwód 

(KW PSL) – 7,35%, Henryk Błachnio 

(KW PSL) – 7,21%, Daniel Kuś (KW PiS) 

– 7,41%, Marcin Markowski (KW Wybor-

ców Obywatelskie Porozumienie Samo-

rządowe) – 3,56%. 

Komitet Wyborczy PSL otrzymał 

9 mandatów, Komitet Wyborczy PiS 

otrzymał 5 mandatów, Komitet Wyborczy 

Wyborców Obywatelskie Porozumienie 

Samorządowe otrzymał 3 mandaty,  Komi-

tet Wyborców „Moja Mała Ojczyzna” 

otrzymał 2 mandaty. 

 

Gmina Łaziska 
W gminie Łaziska (5354 miesz-

kańców) uprawnionych do głosowania 

było 4259 osób. Głosowano w 6 obwo-

dach: nr 1 – okręg wyborczy nr 1-2 (Bra-

ciejowice, Głodno, Koło), nr 2 – okręg 

wyborczy nr 5-8 (Łaziska, Janiszów, Ko-

lonia Łaziska, Kosiorów, Kępa Piotrawiń-

ska, Zgoda, Kopanina Kaliszańska, Woj-

ciechów, Kopanina Kamieńska), nr 3 – 
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okręg wyborczy nr 9-10 (Kamień, Kolonia 

Kamień, Piotrawin, Kolonia Piotrawin), nr 

4 – okręg wyborczy nr 11-13 (Niedźwiada 

Duża, Niedźwiada Mała, Nieciecz, Trzci-

niec, Wrzelów), nr 5 – okręg wyborczy nr 

3-4 (Las Dębowy, Grabowiec, Zakrzów), 

nr 6 – okręg wyborczy nr 14 (Kępa Go-

stecka, Kępa Solecka). 

Wybory wójta 

Dzięki informacjom umieszczo-

nym w Internecie na oficjalnej stronie 

Urzędu Gminy Łaziska możemy dokładnie 

prześledzić rozkład głosów na kandydatów 

na wójtów. Kandydaci otrzymali: Mariusz 

Nowak z Konopnicy (KW PO) – 149 gło-

sów (7,14%); w 1 obwodzie – otrzymał 6 

głosów, w 2 – 66, w 3 – 11, w 4 – 34, w 5 

– 31, w 6 – 1. Zygmunt Pyć z Niezdowa 

(bezpartyjny) 1318 (63,18%); w 1 obwo-

dzie – otrzymał 247 głosów, w 2 – 311, w 

3 – 159, w 4 – 262, w 5 – 227, w 6 – 112. 

Roman Radzikowski z Łazisk (KW Wy-

borców Obywatelskie Porozumienie Sa-

morządowe) 619 (29,67%), w 1 obwodzie 

– otrzymał 79 głosów, w 2 – 316, w 3 – 96, 

w 4 – 46, w 5 – 35, w 6 – 47. 

Wybory do Rady Gminy 

W okręgu wyborczym nr 1 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Ewa Złotucha (KW PSL) – 125, 60,68%; 

Maria Turska (KWW Obywatelskie Poro-

zumienie Samorządowe) – 77, 38,12%. 

W okręgu wyborczym nr 2 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Henryk Kołodziejczyk (KW PSL) – 103, 

79,23%; Krzysztof Jabłoński (KW PO) – 

9, 6,92%; Stanisław Dobijas (KWW Oby-

watelskie Porozumienie Samorządowe) – 

14, 11,11%. 

  W okręgu wyborczym nr 3 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Zbigniew Filipek (KW PSL) – 85, 

63,91%; Hanna Czaja (KW PiS) – 47, 

35,34%. 

W okręgu wyborczym nr 4 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Marcin Gazda (KW PSL) – 105, 65,63%; 

Karol Witczak (KW PO) – 19, 11,18%; 

Anna Nowak (KW PiS) – 32, 20,00%. 

W okręgu wyborczym nr 5 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Waldemar Filipek (KW PSL) – 80, 

23,67%; Janusz Nowak (KW PSL) – 83, 

24,56%; Zbigniew Wodecki (KW PO) – 

89, 26,33%; Grażyna Nowak (KW PO) – 

33, 9,76%; Konrad Bielecki (KW PiS) – 

51, 15,09%; Andrzej Smoliński (KW PiS) 

– 15, 4,44%; Bolesław Jackowski (KWW 

Obywatelskie Porozumienie Samorządo-

we) – 90, 26,63%; Kazimierz Płaza 

(KWW Obywatelskie Porozumienie Samo-

rządowe) – 89, 26,33%; Marta Jagiełło 

(KW „Moja Mała Ojczyzna”) – 2, 0,59%; 

Joanna Nowak (KW „Moja Mała Ojczy-

zna”) – 46, 13,61%. 

W okręgu wyborczym nr 6 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Robert Bartosiak (KW PSL) – 67, 48,55%; 

Mieczysław Kurleto (KWW Obywatel-

skie Porozumienie Samorządowe) – 70, 

50,72%. 

W okręgu wyborczym nr 7 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Lucyna Skalska (KW PSL) – 26, 20,97%; 

Alicja Kowalczyk (KW PO) – 19, 15,32%; 

Marek Skwira (KW PiS) – 34, 27,42%; 

Zbigniew Sobka (KWW Obywatelskie 

Porozumienie Samorządowe) – 42, 

33,87%. 

W okręgu wyborczym nr 8 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Karol Grzęda (KW PSL) – 58, 59,18%; 

Andrzej Śpiewak (KWW Obywatelskie 

Porozumienie Samorządowe) – 35, 

35,71%. 

W okręgu wyborczym nr 9 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Janusz Szkutnik (KW PSL) – 60, 

41,38%; Iwona Pucicka (KW PO) – 59, 

40,69%; Tomasz Smagiel (KWW Obywa-

telskie Porozumienie Samorządowe) – 24, 

16,55%. 

W okręgu wyborczym nr 10 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Stanisław Owczarz (KW PSL) – 71, 

56,80%; Tomasz Lasota (KW PO) – 24, 

19,20%; Teresa Jakubczak (KWW Obywa-

telskie Porozumienie Samorządowe) – 29, 

23,20%. 

W okręgu wyborczym nr 11 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Piotr Makoś (KW PO) – 35, 21,88%; Ta-

deusz Dzierżak (KW PiS) – 92, 57,50%; 

Krzysztof Kłak (KWW Obywatelskie 

Porozumienie Samorządowe) – 29, 

18,13%. 

W okręgu wyborczym nr 12 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Krzysztof Kurek (KW PSL) – 39, 39,00%; 

Paweł Nowak (KW PO) – 11, 11,00%; 

Dariusz Jakóbczyk (KWW Obywatelskie 

Porozumienie Samorządowe) – 47, 

47,00%. 

W okręgu wyborczym nr 13 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Stanisław Możdżeń (KW PSL) – 34, 

37,78%; Elżbieta Lisowska (KW PO) – 20, 

22,22%; Czesław Czapla (KW PiS) – 34, 

37,78%. 

W okręgu wyborczym nr 14 kan-

dydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Elżbieta Sczogiel (KW PO) – 21, 13,13%; 

Dariusz Jaśkowski (KW Obywatelskie 

Porozumienie Samorządowe) – 136, 85%. 

W 15-to osobowej Radzie Gminy 

Łaziska PSL ma 8 radnych, Obywatelskie 

Porozumienie Samorządowe ma 6 radnych 

i PiS ma jednego radnego. 

 

Gmina Wilków 
W gminie Wilków (4922 miesz-

kańców) uprawnionych do głosowania 

było 3948 osób. Głosowano w 8 obwo-

dach: nr 1 – Wilków (frekwencja 64,52%), 

nr 2 – Dobre (frekwencja 76,09), nr 3 – 

Rogów (frekwencja 57,61%), nr 4 – Za-

głoba (frekwencja 53,09%), nr 5 – Kępa 

Chotecka (frekwencja 65,93), nr 6 – Pod-

górz (frekwencja 62,45%), nr 7 – Kosio-

rów (frekwencja 61,54%), nr 8 – Wólka 

Polanowska (frekwencja 65,61%). 

Wybory wójta 

Następujący kandydaci otrzymali: 

Jan Gil z Kolonii Szczekarków, członek 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej – 251 

głosów (10,34%); Justyna Kowalewska z 

Dobrego, członek Polskiego Stronnictwa 

Ludowego – 546 głosów (22,49%); Miko-

łaj Solis z Wólki Polanowskiej, członek 

Platformy Obywatelskiej – 26 głosów 

(1,07%), Grzegorz Teresiński z Opola, 

bezpartyjny – 1605 głosów (66,10%). 

Wybory do Rady Gminy 

W okręgu wyborczym nr 1 (Kłod-

nica) kandydaci otrzymali następującą 

ilość głosów: Stanisław Czarnecki (KW 

PSL) – 23, 23,00% ważnych oddanych 

głosów; Danuta Wicha (KW Wyborców 

Jana Gila) – 7, 7,00%; Sławomir Kramek 

(KW Wyborców Grzegorza Teresińskiego) 

– 48, 48,00%; Alina Zawisza (KW Stron-

nictwo „Piasta”) – 22, 22,00%. 

W okręgu wyborczym nr 2 

(Szczekarków, Kolonia Szczekarków) 

kandydaci otrzymali następującą ilość 

głosów: Ryszard Maciaszek (KW Jana 

Gila) – 23, 9,50%; Józef Błażejewski (KW 

Wyborców Grzegorza Teresińskiego) – 

104, 42,98%; Grzegorz Stępień (KW 

Stronnictwo „Piast”) – 115, 47,52%. 

W okręgu wyborczym nr 3 

(Urządków, Wilków, Zarudki) kandydaci 

otrzymali następującą ilość głosów: Jacek 

Lejwoda (KW PSL) – 93, 42,66%, Woj-

ciech Kuś (KW Wyborców Jana Gila) – 

77, 35,32%; Celina Giza (KW Wyborców 

Grzegorza Teresińskiego) – 48, 22,02%. 

W okręgu wyborczym nr 4 (Za-

stów Karczmiski) kandydaci otrzymali 

następującą ilość głosów: Marian Kra-

mek (KW PSL) – 66, 51,56%, Helena 

Bielecka (KW PO) – 45, 35,16%; Woj-

ciech Jodłowski (KW Wyborców Grzego-

rza Teresińskiego) – 17, 13,28%. 

W okręgu wyborczym nr 5 (Do-

bre) kandydaci otrzymali następującą ilość 

głosów: Ryszard Kufel (KW PSL) – 56, 

25,23%; Karol Kwietniewski (KW PO) – 
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62, 27,93%; Kazimierz Śmiech (KW 

Wyborców Grzegorza Teresińskiego) – 

104, 46,85%. 

W okręgu wyborczym nr 6 (Pola-

nówka, Rogów) kandydaci otrzymali na-

stępującą ilość głosów: Radosław Giza 

(KW PSL) – 43, 14,63%; Paweł Drąg (KW 

PSL) – 60, 20,41%; Iwona Andrzejewska 

(KW PO) – 18, 6,12%; Zygmunt Giza 

(KW PO) – 15, 5,10%; Roman Ciepielew-

ski (KW PiS) – 160, 54,42%; Ewa Janicka 

(KW PiS) – 54, 18,37%; Jerzy Makulus 

(KW Wyborców Jana Gila) – 26, 8,84%; 

Agnieszka Piątek (KW Wyborców Jana 

Gila) – 15, 5,10; Wojciech Czarnecki (KW 

Wyborców Grzegorza Teresińskiego) – 67, 

22,79%; Janusz Smykla (KW Wyborców 

Grzegorza Teresińskiego) – 82, 27,89%. 

W okręgu wyborczym nr 7 (Brzo-

zowa, Lubomirka) kandydaci otrzymali 

następującą ilość głosów: Teresa Burek 

(KW PSL) – 71, 59,66%; Kazimierz Cie-

lepa (KW Wyborców Jana Gila) – 14, 

11,76%; Sławomir Czapla (KW Wybor-

ców Grzegorza Teresińskiego) – 34, 

28,57%. 

W okręgu wyborczym nr 8 (Maj-

dany, Rybaki, Kolonia Wrzelów) kandyda-

ci otrzymali następującą ilość głosów: 

Grzegorz Czapla (KW Wyborców Grze-

gorza Teresińskiego) – 60, 55,05%; An-

drzej Pietras (KW Stronnictwo „Piast”) – 

49, 44,95%. 

W okręgu wyborczym nr 9 (Za-

głoba) kandydaci otrzymali następującą 

ilość głosów: Joanna Kowalska (KW 

PSL) – 42, 28,77%; Krystyna Bocian (KW 

PO) – 12, 8,22%; Waldemar Stępień (KW 

Wyborców Jana Gila) – 23, 15,75%; Zofia 

Łyjak (KW Wyborców Grzegorza Teresiń-

skiego) – 38, 26,03%; Grzegorz Bernacki 

(KW Stronnictwo „Piast”) – 31, 21,23%. 

W okręgu wyborczym nr 10 (Ką-

ty, Machów, Wilków Kolonia) kandydaci 

otrzymali następującą ilość głosów: Alina 

Kluziak (KW PO) – 55, 24,12%; Stani-

sław Jezierski (KW PiS) – 30, 13,16%; 

Piotr Wesołowski (KW Wyborców Jana 

Gila) – 38, 16,67%; Kazimierz Pietras 

(KW Wyborców Grzegorza Teresińskiego) 

– 53, 23,25%; Sławomir Przepiórka (KW 

Stronnictwo „Piast”) – 52, 22,81%. 

W okręgu wyborczym nr 11 (Kę-

pa Chotecka, Szkuciska) kandydaci otrzy-

mali następującą ilość głosów: Edyta Cza-

pla (KW PO) – 9, 6,08%; Marek Turski 

(KW PiS) – 62, 41,89%; Jerzy Markow-

ski (KW Wyborców Grzegorza Teresiń-

skiego) – 77, 52,03%. 

W okręgu wyborczym nr 12 

(Wólka Polanowska) kandydaci otrzymali 

następującą ilość głosów: Stanisław Urba-

nek (KW PSL) – 47, 33,33%; Stanisław 

Zagozdon (KW PO) – 13, 9,22%; Jolanta 

Szałas (KW PiS) – 16, 11,35%; Stanisław 

Mróz (KW Wyborców Grzegorza Teresiń-

skiego) – 65, 46,10%. 

W okręgu wyborczym nr 13 (Ko-

siorów, Żmijowiska) kandydaci otrzymali 

następującą ilość głosów: Piotr Szymczyk 

(KW PSL) – 40, 28,17%; Grażyna Rożek 

(KW PO) – 6, 4,23%; Gazda Kuzioła (KW 

KW PiS) – 22, 15,49%; Ewa Czarnota 

(KW Wyborców Jana Gila) – 20, 14,08%; 

Bernarda Drąg (KW Wyborców Grzego-

rza Teresińskiego) – 51, 35,92%; Sylwia 

Wicha (KW Stronnictwo „Piast”) – 3, 

2,11%. 

W okręgu wyborczym nr 14 

(Podgórz, Zastów Polanowski) kandydaci 

otrzymali następującą ilość głosów: Ceza-

ry Kuś (KW PSL) – 103, 62,80%; Paweł 

Całka (KW PO) – 61, 37,20%. 

W 15-to osobowej Radzie Gminy 

Wilków: KW Wyborców Grzegorza Tere-

sińskiego ma 7 radnych, PSL ma 5 rad-

nych, po jednym radnych mają Stronnic-

two „Piast”, PiS i PO. 

 
 

Ubranie robocze 
  

Wspomnienie z dzieciństwa. Wieś 

na północnym Mazowszu. Pora przed 

wieczerzą. Wuj zdejmuje gumiaki. Odwija 

onuce. Ukazują się oczom chłopca stopy o 

dziwnej białości. Niczym ugotowana pierś 

kurczaka. Przy powykręcanych palcach z 

odciskami i bliżej pięt zacieki brudu. Wo-

da w misce robi się szara. Potem czarna, 

gdyż umywszy stopy, wuj pierze szmaty, 

które służyły mu za skarpetki. 

 Dziś podejrzewam, że albo gu-

miaki musiały być popękane, albo był to 

pełen kurzu dzień młocki, gdyż gumiaki 

czy kalosze dobrze chronią stopę przed 

brudem i wilgocią z zewnątrz. Noszone 

latem, same natomiast produkują cieplar-

nianą wilgoć wraz z wszystkimi tego zapa-

chowymi konsekwencjami. Stąd wrażenie 

ugotowanych czy też ukisłych stóp wuja. 

 Rzecz osobliwa, w erze internetu i 

kosmicznych podróży świat gumiaków i 

gumofilców w rolnictwie bynajmniej się 

nie skończył. Wprawdzie mało już kto 

stosuje dziś płócienne, bawełniane czy 

flanelowe onuce, lecz nie jest wcale roz-

strzygnięte, czy skarpetka ze sztucznego 

włókna jest od nich lepsza. Mając nowo-

czesny ciągnik, sadownik wciąż nie ma 

buta, w którym jego stopa czułaby się 

dobrze. 

 Czy taki but nie istnieje? 

Owszem, istnieje. Nawet niedawno miałem 

go w ręku, choć, wyznaję, nie miałem 

śmiałości  przymierzyć. Był to ciemnobrą-

zowy trzewik z licowej skóry w jednym 

płacie z goretexową membraną o antypo-

ślizgowej i antyprzebiciowej podeszwie 

vibram wykonany metodą rzemieślniczą 

czyli ręcznie, przynajmniej tak wypływało 

z marketingowych popisów sprzedawcy. 

But w zasadzie do całorocznego noszenia, 

a jego ciepłotę i przewiewność miały do-

datkowo regulować zalecane przez produ-

centa rodzaje skarpet. Jego cena katologo-

wa wynosiła 1099 złotych plus 450 złotych 

za trzy pary skarpet (zimowa, letnia i je-

sienno-wiosenna). 

Łapiecie się za głowę? Więc po-

słuchajcie dalej. Ten piękny but (bo poza 

wszystkimi swymi licznymi zaletami był 

jeszcze piękny) na moich oczach został 

kupiony. Klient miał wygląd pracownika 

ministerstwa, prawnika lub biznesmena. 

Na pewno nie był rolnikiem. Był bez wąt-

pienia mieszkańcem miasta. Obserwując 

scenę zakupu, pomyślałem, że pewnie 

przed sklepem stoi zaparkowany pick-up 

tego pana, jakiś nissan-navara czy ford 

ranger, a pomyślałem tak dlatego, że już 

od dawna żyję w poczuciu paradoksu. 

Ulice polskich dużych miast za-

tłoczone są wozami wyprodukowanymi z 

myślą o rolnikach i farmerach, zaś praw-

dziwi polscy rolnicy jeżdżą sedanami z 

demobilu. Mieszkańcy miast depczą chod-

nikowe płyty butami wyprodukowanymi 

na bazie nowych technologii (gore-tex, 

waterproof, vibram), zaś sadownikowi z 

Powiśla gotuje się noga w gumofilcu, gdyż 

tylko ten gumofilc stanowi jaką taką 

ochronę przed wszędobylską wilgocią w 

sadzie. Taki świat wydaje się bądź co bądź 

postawiony na głowie. Obuwie czy kurtka, 

które z uwagi na swe technologiczne zalety 

służyłyby z pożytkiem szerokiej rzeszy 

ludzi pracujących w polu, są dla tej rzeszy 

niedostępne z uwagi na astronomiczne 

ceny, ci natomiast, których stać na ich 

zakup, tylko w wąskim zakresie wykorzy-

stują ich zalety lub nie wykorzystują ich 

wcale. Bo czyż but z gore-texową mem-

braną ma jakikolwiek sens na parkietach i 

wykładzinach biur, instytutów czy ban-

ków? Ale od lat kreowana jest moda na 
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takie buty, a kult wodoszczelności przybie-

ra niemal religijne formy, co z kolei po-

zwala utrzymywać wysokie ceny. Że w 

modzie tej jest coś fałszywego i śmieszne-

go, mało kto sobie uświadamia. 

Zachodzi tu proces odwrotny niż z 

dżinsami. Te genialne portki wymyślone 

zostały dla robotników, górników i farme-

rów, dla amerykańskiej prowincji i dopiero 

po kilkudziesięciu latach przeszły do 

miast, uniwersyteckich campusów, a nawet 

salonów. Wkładka gore-texowa też nie 

została wymyślona dla pracowników ban-

ków i urzędów. To cywilizacyjne zapóź-

nienie Polski, a szczególnie nierówno-

mierny rozwój kraju po 89 roku sprawiły, 

że paradoks dżinsów z czasów PRL-u 

kupowanych w komisach i pewexach za 

bajońskie sumy nadal utrzymuje się, tyle 

że w dużo większej skali. Zamiast trafić 

prosto na wieś, gore-tex zdobywa miasta i 

pobiera srogi haracz. 

Co to jednak takiego ta wkładka 

czy też ta membrana? Jest to rodzaj perfo-

rowanego materiału, którego mikroskopij-

ne dziurki (jako mniejsze) nie przepusz-

czają od zewnątrz kropel wody, natomiast 

(jako większe) dają ujście od wewnątrz 

molekułom pary wodnej. Izolacji stopy 

towarzyszy jej oddychanie. O ile więc w 

gumiakach i tym podobnym obuwiu noga 

nie moknie, ale się zapaca, tu pozostaje 

sucha. Tak przynajmniej wyglądałoby to w 

teorii, bo gore-tex ma też swoich zdekla-

rowanych przeciwników. Obiektywnie 

rzecz biorąc, wynalazek jest prosty, a więc 

równie genialny jak skośny splot dżinso-

wy, lecz nie jest już dziś niczym nadzwy-

czajnym. Tylko pełnej handlowego cyni-

zmu maestrii sterowania ludzkimi wybo-

rami zawdzięczamy, że ceny goretexo-

wych ubrań i butów nadal utrzymują się na 

niebotycznym poziomie. 

Ubraniem roboczym rolnika nadal 

pozostaje łach i gumofilc (o łachu i szma-

cie pisałem w jednym z poprzednich arty-

kułów), podczas gdy winno ono łączyć w 

sobie w odpowiedniej proporcji cechy 

ubioru myśliwego, żeglarza, leśnika i ta-

ternika. A nie mówimy tu o jakimś zbytku, 

o kreacji haute-couture, tylko o przy-

odziewku w ciężkiej fizycznej pracy pod 

gołym niebem zapewniającym swobodę 

ruchów, ciepło, przewiewność, suchość, 

bezpieczeństwo, a na dokładkę, dlaczegóż-

by nie, minimum estetyki. 

Zakończę wspomnieniem nie 

sprzed dziesiątków lat (ponad półwiecza), 

tylko z tej jesieni. Wracam do domu po 

całym dniu spędzonym w sadzie i zrzucam 

w sieni ubłocone buciory. Ki diabeł? Dla-

czego chlupie w nich woda? Przypatruję 

się bliżej moim przeciekającym czółnom. 

No tak. Wytrzymały zaledwie dwa miesią-

ce. W jednym rozlazł się szew, w drugim 

pękła gumowa podeszwa. Ale kosztowały 

tylko 60 złotych. 

Właśnie, „tylko” czy „aż” 60 zło-

tych? 

 

Janusz Węgiełek - Las Dębowy

 

 

27 maja 1990 r. – pierwsze wolne wybory w III RP 
  

Za symboliczną datę narodzin 

polskiego samorządu lokalnego uważa się 

27 maja 1990 r. Tego dnia odbyły się 

pierwsze w powojennej historii Polski 

całkowicie wolne wybory do władz lokal-

nych. Powołany na mocy ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. samorząd terytorialny był w 

powojennej historii Polski czymś jako-

ściowo nowym. W okresie PRL też - 

oczywiście - działały pochodzące z wybo-

rów (rzecz jasna, takich, jakie się wówczas 

odbywały, czyli nie mających zbyt wiele 

wspólnego z demokracją) ciała przedsta-

wicielskie, zwane Radami Narodowymi. 

Coś w rodzaju samorządu terytorialnego 

więc istniało – nie było tak, by rządy na 

poziomie lokalnym sprawowali ludzie 

mianowani przez centralę. Ale nie był to 

jednak samorząd z prawdziwego zdarze-

nia. Przede wszystkim, nie istniało pojęcie 

mienia komunalnego (oddzielnego od 

mienia będącego własnością skarbu pań-

stwa), którym dysponować mogą jedynie 

władze danego miasta czy danej gminy. 

Peerelowski „samorząd” – jeśli tak można 

w ogóle określić rady narodowe – nie był 

więc suwerennym gospodarzem swego 

terenu. Reforma samorządowa z 1990 r. 

oparta była częściowo na wzorach przed-

wojennych. Nawiązania do przeszłości 

pojawiły się m.in. w nazwach urzędów – 

po czterdziestoletniej przerwie pojawiły się 

w Polsce takie tytuły, jak wójt i burmistrz.  

Wybory z 27 maja 1990 r. były 

ostatnimi, w których wspólną reprezenta-

cję wystawiły związane z „Solidarnością” 

Komitety Obywatelskie. Ich kandydaci 

zdobyli najwięcej, bo ponad 41% głosów. 

Działo się to już wówczas, gdy w łonie 

dawnej opozycji antykomunistycznej wi-

doczne były wyraźne podziały.  
 

 
Rada Gminy Wilków pierwszej kadencji 

1990-1994 
 

W naszej gminie wybrano 18 rad-

nych, którzy w zdecydowanej części repre-

zentowali Komitet Obywatelski. Do 18-to 

osobowej Rady Gminy Wilków weszli: 

Bogdan Bandzarewicz, Mirosław Bartoś, 

Włodzimierz Czaja, Stanisław Czarnecki, 

Henryk Czarnota, Tadeusz Dzierżak, Jerzy 

Gąsiorowski, Krzysztof Giza, Stanisław 

Jezierski, Stanisław Kozak, Jerzy Kozieł, 

Kazimierz Lasota, Władysław Pietras, Jan 

Szkoła, Janina Walencik, Jerzy Wiejak, 

Daniel Wójcik, Ryszard Złotucha. 

 Zgodnie z ordynacją wyborczą 

Rada Gminy wybrała wójta, którym został 

Henryk Nowak oraz powołała Zarząd 

Gminy Wilków w skład, którego weszli: 

Włodzimierz Czaja, Tadeusz Dzierżak, 

Jerzy Gąsiorowski, Czesław Kozieł, Daniel 

Wójcik, Ryszard Złotucha. Ważniejszymi 

inwestycjami ówczesnych władz gminy 

były: budynek Urzędu Gminy w Wilkowie, 

rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogo-

wie, rozbudowa Szkoły Podstawowej w 

Wilkowie, i rozbudowa wodociągu gmin-

nego w kolejnych miejscowościach. 

 Następną Radę Gminy Wilków 

wybraną na lata 1994-1998 stanowili: 

Bogdan Bandzarewicz, Jan Boroch, Teresa 

Burek, Stanisław Czarnecki, Edward Czar-

nota, Ryszard Czarnota, Tadeusz Dzierżak, 

Jan Gil, Stanisław Kozak, Stanisława Ku-

fel, Kazimierz Lasota, Jan Madej, Jerzy 

Markowski, Lidia Pietras, Henryk Piłat, 

Ewa Urszula Rusek, Józef Śpiewak, Mie-

czysław Wargocki. 

 Radni gminy Wilków III kadencji 

(1998-2002) to: Bogusław Waldemar Ber-

nacki, Stanisław Cisłak, Sławomir Czapla, 

Marek Daczka, Bernarda Drąg, Jan Gil, 

Cezary Kuś, Henryk Kuś, Stanisław Ku-

zioła, Jan Madej, Jerzy Markowski, 

Krzysztof Pastwa, Henryk Piłat, Henryk 
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Rybicki, Ewa Urszula Rusek, Janusz Smy-

kla, Marianna Włodarczyk, Janusz Ryszard 

Złotucha. 

 Następne składy Rady Gminy i 

Zarządu Gminy Wilków były już odnoto-

wywane w wydawanym od 2002 r. przez 

Regionalne Towarzystwo Powiślan „Powi-

ślu Lubelskim”. 

Bogdan Bandzarewicz 
 

 
Posiedzenie Rady Gminy Wilków pierwszej kadencji. Za stołem prezydialnym z lewej strony stoi wójt Henryk Nowak, siedzi – przewodniczący 

 Rady Gminy Bogdan Bandzarewicz. Z prawej strony stoi Tadeusz Dzierżak 
 

 

Historia samorządu wiejskiego w Polsce 
 

W 2010 roku możemy święcić nie 

tylko 20, ale nawet 200 lat polskiego sa-

morządu wiejskiego. Bowiem 23 lutego 

1809 r. książę warszawski zadekretował 

utworzenie gmin wiejskich i miejskich. 

Obszar gminy równał się wówczas obsza-

rowi majątku ziemskiego. Najmniejsza 

gmina mogła mieć 10 dymów (domostw). 

Funkcje wójta pełnił dziedzic. W każdej 

gromadzie wiejskiej wójt wyznaczał swo-

ich następców – sołtysów. Nie był to więc 

w pełni samorząd. Pół wieku później, w 

1859 r. nastąpiła znacząca reforma ustroju 

gminnego. Gmina miała odtąd liczyć co 

najmniej 50 dymów. Sołtysów wybierali 

sami mieszkańcy wioski, było to usankcjo-

nowanie funkcjonujących od stuleci 

uprawnień „gromady” czyli demokratycz-

nego zgromadzenia ogółu mieszkańców 

wsi. 
 

 
Nagłówek pisma urzędowego „Wójta Gminy 

Szczekarków w Urządkowie” z l. 60-tych XIX w. 

 

 W 1864 r. nowy ukaz carski słu-

żący odciągnięciu chłopów od powstania 

styczniowego, wprowadził nowy rodzaj 

jednostki administracyjnej – gminę zbio-

rową. Ta nowa gmina obejmowała pewną 

liczbę wsi i wielkością odpowiadała mniej 

więcej dzisiejszym gminom. Najniższą 

jednostką samorządu terytorialnego obej-

mującą jedną wieś pozostawała gromada. 

Organami gromady były: zebranie gro-

madzkie i sołtys, który był przedstawicie-

lem administracji lokalnej (zbierał podatki, 

zajmował się danymi osobowymi). Wyż-

szą nad gromadami jednostką samorządu 

terytorialnego pozostawały gminy ze swo-

imi organami: zebraniem gminnym, wój-

tem i ławnikami. W zebraniu gminnym 

mogli brać udział właściciele minimum 3 

mórg ziemi. Teraz wójtem w demokra-
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tycznych wyborach mógł być wybrany nie 

tylko dziedzic ale także włościanin. 
 

 
Owalna odznaka sołtysa z XIX wieku 

 

W 1919 r. ukazało się rozporzą-

dzenie Naczelnika Państwa dotyczące 

wybierania przedstawicieli gmin. Uznano, 

iż wszyscy obywatele polscy, zamieszku-

jący od minimum 6 miesięcy, mogą w 

gminach wiejskich brać udział w zgroma-

dzeniu wiejskim, które wybierało wójta. 

Był on jedynym organem wykonawczym 

wybieralnym (musiał umieć pisać, czytać i 

rachować oraz mieć ukończone 21 lat). 

Miał on do pomocy dwóch ławników, 

których wybierali sami chłopi. 
 

 
Oznaka sołtysa (mniejsza) sprzed I wojny świa-

towej. Pośrodku tarczy znajdował się herb 

guberni 

Pierwsze wybory samorządowe 

kończyły się wyborem na 3 lata. Jed-

nak ustawą z 30 marca 1922 r. przedłużo-

no kadencję do czasu uchwalenia zasadni-

czej ustawy samorządowej. Dopiero 

w 1928 r. pojawiają się uregulowania do-

tyczące zasad wyborczych i kwestii oby-

watelstwa oraz ewidencji ludności – różnie 

regulowane w różnych zaborach. Prawo 

wyborcze na terenach wszystkich zaborów 

zależało od obywatelstwa, ale różny był 

domicyl (Austria – 10 lat, Prusy i Rosja – 6 

miesięcy, na terenie Krakowa – 10 miesię-

cy). Wszędzie (prócz Wileńszczyzny) 

wymagana była konieczność posiadania 

obywatelstwa, a w zaborze austriackim i 

Królestwie Polskim – konieczność wysła-

wiania się i pisania po polsku. Prawo bier-

ne wyborcze posiadali obywatele mający 

24 lata. W 1928 r. nastąpiło podwyższenie 

progu wieku: do 30 lat biernego i do 24 

czynnego. Wybory były równe, tajne, 

bezpośrednie i powszechne. Wprowadzo-

no jednoroczny domicyl lub konieczność 

posiadania nieruchomości na terenie gmi-

ny. Wojskowy w służbie czynnej, nie za-

wodowy, nie mógł głosować, także ubez-

własnowolnieni wyrokiem sądu, ci w sto-

sunku do których toczyło się postępowanie 

karne (nie mogli od momentu doręczenia 

aktu oskarżenia). Wojskowi zawodowi 

mogli głosować, jak również członkowie 

ich rodzin (wyjątek od zasady domicylu). 

W ustawie z 1928 r. uregulowana została 

kwestia wyborów uzupełniających – z 

urzędu, gdy min. 30% opróżnionych 

miejsc w organie, chyba że niemożność 

zarządzenia wyborów, wówczas zarząd 

komisaryczny. 
 

 
Oznaka sołtysa z czasów II RP 

 

Z 23 marca 1933 r. pochodzi 

ustawa o częściowej zmianie ustroju samo-

rządu terytorialnego, tzw. „ustawa scale-

niowa” (poza województwem śląskim, nie 

objęła też samorządu wojewódzkiego, 

który funkcjonował tylko na terenie trzech 

województw „pruskich”). Według ustawy 

w gminie wiejskiej organem stanowiącym 

i kontrolującym była rada gminna, a orga-

nem zarządzającym i wykonawczym – 

zarząd gminny. W skład rady gminnej 

wchodzili: wójt (jako jej przewodniczący), 

podwójci (zastępca wójta), ławnicy 

(członkowie zarządu gminy) i radni (liczba 

radnych w gminach do 5 tys. – 12, 5-10 

tys. – 16, od 10 tys. – 20 radnych). W 

skład zarządu gminy wchodzili: wójt i 

podwójci (wybierani przez radnych w 

głosowaniu tajnym większością głosów 

ustawowej ich liczby ze składu rady, ko-

nieczne było zatwierdzenie wójta przez 

starostę, a starosty przez wojewodę), 

dwóch ławników (gdy powyżej 10 tys. – 

trzech). Radny obejmując stanowisko 

wójta, podwójciego lub ławnika, tracił 

mandat radnego. Kadencja trwała 5 lat. 
 

 
Oznaka sołtysa z czasów PRL 

 

Członkami kolegium zarządu byli: wójt 

(przewodniczył obradom), podwójci (mógł 

zastępować wójta w przewodzeniu obra-

dom), ławnicy. Do powzięcia uchwał nie-

zbędna była obecność więcej niż 1/2 usta-

wowej liczby członków. W razie równości 

głosów rozstrzygał głos przewodniczące-

go. Tam, gdzie nie było gromad, wybory 

do rady gminnej były bezpośrednie. Tam 

gdzie były gromady, członkowie rad gro-

madzkich wybierali członków rady gmin-

nej. Gromady powoływane były w gmi-

nach zbiorowych (wprowadzone były w 

celu zlikwidowania obszarów dworskich), 

złożonych z poszczególnych wsi. Rady 

gromadzkie wyłaniane były przez wszyst-

kich mieszkańców w głosowaniu jawnym. 

W gromadach poniżej 200 mieszkańców i 

tam gdzie gromady większe, ale powołane 

z gmin dotychczasowych, tam zamiast 

rady były zebrania gromadzkie. Organ 

wykonawczy – sołtys wybierany był na 3 

lata przez radnych gromadzkich, a tam 

gdzie były zgromadzenie gromadzkie, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1919
http://pl.wikipedia.org/wiki/30_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1922
http://pl.wikipedia.org/wiki/1928
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wile%C5%84szczyzna
http://pl.wikipedia.org/wiki/1928
http://pl.wikipedia.org/wiki/Domicyl
http://pl.wikipedia.org/wiki/1928
http://pl.wikipedia.org/wiki/23_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1933
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wybierany był podsołtys. Oprócz tego, 

sołtys był organem pomocniczym zarządu 

gminnego na obszarze gromady, w tym 

zakresie podlegał służbowo wójtowi. Prze-

łożonymi gminy byli wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta. Byli oni kierownikami 

całej administracji i gospodarki gminnej. 

Reprezentowali gminę na zewnątrz. 

Sołectwo (przed 1990 r. oznacza-

ne jako wieś) było tradycyjną jednostką 

pomocniczą w zbiorowej gminie wiejskiej, 

której model w 1933 r. przyjęty został dla 

całego obszaru II Rzeczypospolitej, poza 

autonomicznym województwem śląskim. 

W rezultacie, podział na sołectwa jest w 

praktyce powszechnym podziałem gmin 

wiejskich. 

Po wejściu w życie ustawy z dnia 

23 marca 1950 r. o terenowych organach 

jednolitej władzy państwowej zostały 

wprowadzone w systemie administracji 

terytorialnej zasady zaczerpnięte z wzorca 

radzieckiego. Pociągnęło to za sobą likwi-

dacje dotychczasowych pionów admini-

stracji rządowej i samorządowej. Nienaru-

szone w zasadniczy sposób pozostały jed-

nak zadania i kompetencje zlikwidowa-

nych organów zawarte w nadal obowiązu-

jących przepisach prawa materialnego i 

formalnego. Ustawa marcowa mówiła, iż 

rady narodowe oraz ich organy przejmują 

dotychczasowy zakres właściwości znie-

sionych organów odpowiedniego stop-

nia. W systemie rad narodowych obowią-

zywała zasada tzw. „centralizmu demokra-

tycznego” związanego z podstawową rolą 

w państwie partii komunistycznej oraz 

zasada hierarchicznej podległości i po-

dwójnego podporządkowania. 

Pierwsze wybory do rad narodo-

wych, przeprowadzono dopiero w 1954 r., 

ponad dwa lata po wejściu w życie Kon-

stytucji PRL. Były to wybory do rad wo-

jewódzkich, powiatowych i gromadzkich. 

Przed wyborami dokonano zmiany podzia-

łu na jednostki najniższe, znosząc gminy i 

wprowadzając trzykrotnie mniejsze od 

nich gromady.  

Podział terytorialno-administra-

cyjny uległ istotnej zmianie w latach 

1972–75, najpierw zastąpiono gromady 

dwukrotnie od nich mniejszymi gminami, 

a następnie zniesiono powiaty i wojewódz-

twa, a na ich miejsce wprowadzono nowe 

jednostki o nazwie województw, kompe-

tencyjnie bardziej jednak odpowiadające 

dawnym powiatom.  

Powrót do samorządu terytorial-

nego w klasycznym znaczeniu stał się 

możliwy dopiero w III RP. Początek tego 

procesu stanowiło wprowadzenie samo-

rządu gminnego na mocy serii ustaw z 

1990 r., w tym ustawy z 8 marca 1990 o 

samorządzie terytorialnym. Zerwano z 

instytucjami typu radzieckiego, nie „cywi-

lizując” rad narodowych, lecz znosząc je, 

by od nowa stworzyć rzeczywisty samo-

rząd. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze 

wybory do samorządu, będące jednocze-

śnie pierwszymi wolnymi wyborami w III 

RP. 

17 października 1992 r. została 

uchwalona tzw. Mała Konstytucja. Według 

niej samorząd terytorialny stał się podsta-

wową formą organizacji lokalnego życia 

publicznego. Przyznawała ona jednostkom 

samorządu terytorialnego osobowość 

prawną. Zapewniała uprawnienia do mie-

nia komunalnego. Zapewniała mieszkań-

com prawo podejmowania rozstrzygnięć w 

drodze referendum lokalnego. Przyznawała 

rangę konstytucyjną podziałowi zadań 

samorządu terytorialnego na własne i zle-

cone. Zapewniała jednostkom samorządu 

terytorialnego swobodę określania w gra-

nicach ustaw swoich struktur wewnętrz-

nych, przy wyodrębnieniu organów stano-

wiących, wybieranych w wyborach po-

wszechnych, równych i w głosowaniu 

tajnym, oraz organów wykonawczych. 

Mała Konstytucja jako dochody jednostek 

samorządu terytorialnego wskazała docho-

dy własne, subwencje i dotacje. 

W 1998 r., już pod rządem Kon-

stytucji RP, przeprowadzono – w ramach 

szerszego programu reform ustrojowych – 

reformę samorządową polegającą na utwo-

rzeniu dwóch wyższych szczebli jedno-

stek: powiatu i województwa, przy całko-

witej zmianie kształtu terytorialnego wo-

jewództw. 

Dalsze przeobrażenia prawa sa-

morządowego to ustawa z 20 czerwca 

2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta, wprowa-

dzająca do naszego ustawodawstwa ustro-

jowego, zasadę bezpośredniego wyboru – 

jednoosobowych, a nie kolegialnych – 

organów wykonawczych. 

 

LITERATURA: 

Gmina wiejska i jej samorząd, red. H. 

Brodowska, Warszawa 1989 

Bogdan Dolnicki, Samorząd terytorialny, 

Zakamycze, 2001.  

Jan Paweł Tarno, Samorząd terytorialny w 

Polsce, Warszawa, 2002. 

Hubert Izdebski, Samorząd terytorialny. 

Podstawy ustroju i działalności, Warsza-

wa, 2004. 

 

Wojciech Włodarczyk 

 

 

„Muzykanty” z Powiśla 
  

[Od redakcji: Na rozmowę o 

powiślańskich „muzykantach” umówi-

liśmy się za trzy dni, na piątkowe po-

południe 21 maja. Pani Janina Kluzia-

kowa (Pałczanka z domu, rocznik 

1936, mieszkanka Zastowa Karczmi-

skiego) miała przygotować fotografie. 

Miała ich dużo. Ale dokładnie w tamto 

umówione piątkowe popołudnie Wisła 

przerwała w Zastowie wał. Na rozmo-

wę przyjechaliśmy dopiero po trzech 

miesiącach. Pani Janina pokazała roz-

klejoną komódkę z szufladami pełnymi 

fotografii  i dokumentów. I jeszcze 

kosz w stodole z podobnym plikiem 

suszących się, posklejanych fotografii. 

Wszystkie były szarą plamą, niemoż-

liwe do jakiegokolwiek odczytania. 

Miała łzy w oczach – „Wszyscy z po-

wodu tej powodzi mówią o pienią-

dzach. Pieniądze przychodzą i odcho-

dzą, ale kto mi zwróci fotografie całej 

mojej rodziny? Przepadły bezpowrot-

nie. O tym nikt nie mówi, a ja nie mam 

żadnego zdjęcia najbliższych. Wtedy, 

w tamten piątek, samochód zabrał 

mnie w ostatniej chwili, odjeżdżaliśmy 

już w wodzie. Ledwie chwyciłam 

przyniesioną właśnie rentę.” I dorzuci-

ła: – „Państwo dodajecie mi skrzydeł. 

Będę mogła uratować pamięć o moim 

ojcu muzykancie. Może uratowały się 

u znajomych jakieś zdjęcia kapeli?” 

Apelujemy więc do wszystkich, którzy 

takie zdjęcia mają, aby zwrócili się do 

redakcji „Powiśla Lubelskiego” albo 

pani Janiny. Opublikujemy je w naj-

bliższych numerach naszego pisma. A 

poniżej wspomnienia pani Janiny Klu-

ziakowej.] 
 

 Mój ojciec Władysław Pałka 

urodził się w 1907 roku w Dobrem, a 

zmarł w 1983. Właściwie był samoukiem, 

sam uczył się pisać, kredą na desce. Do 

końca życia miał trudności z wykreśleniem 

http://www.zaliczaj.pl/
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małej, pisanej literki „e”. Młodość wypa-

dła mu akurat na lata pierwszej wojny. Był 

najmłodszym z pięciorga rodzeństwa. Miał 

trzy siostry: Brygidę, Zofię i Józefę. W 

wieku 7 lat zmarła mu matka. Pochodziła z 

Podgórza z rodziny Wójcików, bardzo 

utalentowanej muzycznie. Zresztą i w 

rodzinie taty byli zdolni muzycznie – oj-

ciec mojego ojca – Szczepan Pałka robił 

fujarki, miał skrzypki i grał na skrzypkach. 

Przed I wojną po wsiach było wielu graj-

ków samouków. Pamiętam na przykład 

Kołosińskiego z Dobrego, nazywaliśmy go 

dziadkiem. Kołosińscy mieli chałupę na-

przeciwko domu cioci, która razem ze 

starszą siostrą ojca Józefą, wychowywały 

mojego tatę. Dziadek Kołosiński miał 

schowany na piecu bębenek i dzwoneczki, 

talerze. Czasami grywał za paczkę ma-

chorki. 

Ponieważ gospodarki nie było, a 

tata był akuratny do roboty, to zajął się 

stolarką i grą na trąbce. Miał książkę z 

nutami. Już jak miał 19 lat to grał na wese-

lach i zabawach. Jeszcze przed II wojną 

światową tworzył z kolegami zespół. 

Trąbkę dostał od siostry z Ameryki. Bry-

gida i Zofia wyjechały do Stanów Zjedno-

czonych jak wielu mieszkańców Powiśla. 

Znały jego zamiłowanie do gry i jeszcze 

jako małoletni otrzymał od nich zza oce-

anu taki prezent. 

Przed wojną była jedna orkiestra – 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie. 

Założył ją w latach 20-tych naczelnik OSP 

Józef Kuś. Sprowadzono nauczyciela mu-

zyki, zakupiono instrumenty, między in-

nymi puzon i klarnet. Orkiestra grywała 

czasami na weselach. Grał w niej na pew-

no Stanisław Lipa z Wilkowa. Ale po woj-

nie przestała istnieć. Było wówczas kilku 

utalentowanych muzyków: Jan Wicha z 

Wilkowa śpiewał, muzykalny był także 

Pokraka (Posielski) z Dratowa – mieszkał 

w Wilkowie w budynku naprzeciwko dzi-

siejszego posterunku policji. Po wojnie 

przy kościele wilkowskim był czterogło-

sowy chór. Na przełomie lat 50-tych i 60-

tych prowadził go organista Bogdański. 

Jednak prawdziwą kapelę stwo-

rzył dopiero mój ojciec, po wojnie. Po-

czątki były zabawne. Z wysiedlenia do 

Rogowa i Kowali spowodowanego prze-

stojem frontu na Wiśle, wróciliśmy do 

Dobrego zimą 1945 roku. W czerwcu 

1945, na imieniny Władysława przyszli 

jego koledzy, zaraz o świcie i pod oknem 

ojca solenizanta zaczęli grać. To się potem 

tak w Dobrem spodobało, że rodziny wielu 

mających imieniny zamawiały taki mu-

zyczny prezent. A potem podejmowały 

muzykantów odpowiednim poczęstun-

kiem. 

Nazywali się „Paczką” i taka też 

nazwa kapeli pozostała. Tworzyli ją: mój 

ojciec Władysław Pałka z Dobrego – grał 

na trąbce; bratanek taty – Feliks (nazywa-

no go Felinem) Pałka z Dobrego – grał na 

klarnecie (jego ojciec Jan Pałka, urodzony 

około 1894 roku, też był klarnecistą); Fe-

liks Wójcik z Podgórza grał na skrzypcach 

i Chodoła z Podgórza – był perkusistą, 

wówczas mówiono: „bębenistą”. Czasami 

jednego z muzyków z „Paczki” zastępował 

Bogdan Ajtel z Dąbrówki – mieszkał za 

podgórską Kolonią, w lesie, na skraju wsi. 

Potem, około 1954-55 roku do „Paczki” 

dołączył Aleksander Skowyra z Oblas zza 

Wisły. Grał na harmonii. To był cudowny 

muzykant, cały czas się uśmiechał i bły-

skał złotym zębem. 

Chociaż na Powiślu był rzemieśl-

nik co robił skrzypki, to instrumenty, i 

skrzypce, były kupowane. Tylko bęben był 

zazwyczaj własnej roboty. Niewyprawio-

ną, wysuszoną skórę z cielaka naciągano 

na drewnianą obręcz z wygiętego drewna 

bukowego. Talerz był kupowany, można 

było go też samemu zrobić. Pałeczki bębe-

nista robił sam, z kulką na końcu. 

Oczywiście byli też na Powiślu 

inni muzykanci. W Wólce Polanowskiej 

był Dyszczak (grał na trąbce, czasami 

podmieniał zmęczonego ojca) i Czopek – 

puzonista. Jeżeli ktoś chciał mieć w za-

mawianej kapeli puzon, bo to instrument 

pokaźny i ma swoje miejsce w orkiestrze, 

to ojciec siadał na rower i jechał do Wólki. 

Był też na Powiślu drugi puzonista – So-

chaj z Wrzelowa. We Wrzelowie był też 

klarnecista. W Szczekarkowie Józef No-

wak grał na trąbce, Jan Deszczak, także ze 

Szczekarkowa, był akordeonistą. Muzy-

kanci ze Szczekarkowa podobnie jak 

„Paczka” też obgrywali wesela. Na każdej 

wiosce był jakiś muzykant, to trochę tak, 

jak dzisiaj telewizja. Józef Nowak przy-

szedł raz do ojca z propozycją, aby zagrali 

razem na kusakach czyli ostatkach, pod 

koniec karnawału. Po wsiach były miejsca, 

jakby estrady, gdzie w lato tańczono przy 

muzyce nieraz co tydzień. 

„Paczka” znana była z gry na we-

selach, zabawach i przy innych uroczysto-

ściach. Najważniejsze były wesela. Rodzi-

na państwa młodych zwracała się do ojca 

lub do innego muzyka z „Paczki”, uma-

wiali się jaki ma być skład orkiestry, jaki 

udział w uroczystościach, no i ile dostaną 

za muzykę. Za grę na weselu każdy muzyk 

z „Paczki” brał pieniądze pozwalające 

kupić dwa metry żyta. Nie było to mało. 

Tylko bębenista dostawał mniej. Do ślubu 

kapela jechała osobnym wozem za panem 

młodym. Czasami podczas ślubów ojciec 

grywał też na chórze kościelnym, ale 

przede wszystkim przy wyjściu młodej 

pary z kościoła. Grali wtedy „poczciwego” 

marsza, tak, że bębenki w uszach pękały. 

Potem jechali do domu panny młodej i tu 

trzeba było grać aż po północy. Nawet jak 

już zgasły lampy naftowe domagano się 

muzyki: „Grać muzykanty!!!” krzyczano i 

nie było na to rady. Kiedy ojciec wracał z 

wesela, to była jedna masakra, usta miał 

spuchnięte, wszyscy byli zmęczeni, bo całą 

muzykę musieli przecież na weselu „wy-

dulczyć”. 

Grali oberki, mazury, polki, znane 

piosenki, np. „Szła dzieweczka do lasecz-

ka…”. Polka musiała być grana tak, żeby 

było rach ciach ciach. Dużo ćwiczyli ra-

zem, co niedziela i sobota, godzinami. 

Przed występem stroili instrumenty w 

domu ojca. Najważniejsze były jednak dla 

taty samotne ćwiczenie. Po kolacji otwierał 

książkę z nutami i przed lustrem lub pa-

trząc w okno grał. Ponieważ chłopi dulczy-

li się co ma być grane na weselu, trzeba 

było układać repertuar. Tu ważna była 

współpraca całego zespołu. Feliks zawsze 

podpowiadał: „Stryju, jeszcze to i to”. 

Chociaż w „Paczce” nie było wo-

kalisty, to wykorzystywano dobry głos 

Feliksa, który wykonywał na weselu przy-

śpiewki. Najczęściej była to melodia: 

„Ładny pan, szlachetny pan, uczciwy 

pan…, da sto złotych na piwo”, którą gra-

no przy kolejnych gościach. Przymuszony 

muzyką biesiadnik wyciągał pieniądze i 

dawał orkiestrze, która potem dzieliła 

zyski z „dobrego pana” po równo. Musieli 

sobie przecież jakoś „łabudać” pieniąż-

ków. 

„Paczka” grywała też na zaba-

wach organizowanych przez strażaków z 

Dobrego. Impreza odbywała się w przed-

wojennej dobrskiej, drewnianej „remizji”, 

tuż obok stała kuźnia. Największa była na 

odpust świętego Floriana. W browarze 

kupowano beczkę lub dwie piwa. Piwo 

sprzedawano na szklanki. Czesław Wójcik, 

strażak z Dobrego, robił wędliny – wypeł-

niały duży kosz do chmielu. Była też wód-

ka. Ja podczas zabawy pracowałam w 

bufecie, a wcześniej sprzedawałam bilety. 

Były to ręcznie robione kokardki, podobne 

do weselnych „drużbików”, przypinane do 

ubrania. Sprzedawałam je za parę groszy. 

Upoważniały do wejścia do remizji. 

Wewnątrz była orkiestra i obok 

bufet. Tańczono w remizji. Jeden kurz był. 

Co pewien czas jeden z muzykantów ogła-

szał, że za ten taniec trzeba zapłacić i stra-

żacy obchodzili tańczące pary. „Kawaler-

ka” z pannami nie mogła odmówić i w ten 

sposób strażacy zbierali pieniądze. Tak 

było do północy. Dopiero po północy tańce 

były za darmo. Tańczono do białego rana. 
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„Paczkę” zapraszano też na do-

żynki. Pochód szedł – jak wtedy mówiono 

– „od dwora”, z dawnego majątku w 

Szczekarkowie, bo tam było najwięcej 

robotników. Niesiono upieczony chleb. 

Leżał na liściu kapusty. W pochodzie – 

zapamiętałam – szło paru chłopów z snop-

kami zboża nasuniętymi na głowę. Opisa-

łam to potem w wypracowaniu szkolnym 

na temat dożynek. Dochodzili do remizy w 

Wilkowie i tam były przemówienia, wier-

szyki. Była tam trybuna, wtedy mówiono 

„podłoga”, na której po zakończeniu uro-

czystości tańczono. Była zabawa, a przy-

grywała „Paczka”.  

„Paczka” grała też w Wilkowie 

podczas pochodów pierwszomajowych. 

Trybuna była naprzeciwko starego budyn-

ku gminy. Z Zagłoby, ciężarowymi samo-

chodami, takimi kolibami z drewnianymi 

burtami, przyjeżdżali pracownicy zakładu. 

Mieli czerwone i biało-czerwone sztandary 

i transparent na samochodzie: „Zakład w 

Zagłobie”. Samochód jechał wolno razem 

z maszerującymi w pochodzie. W pocho-

dzie, pod kolejnymi transparentami szło po 

5-6 osób, z Urzędu Gminy, Gminnej Spół-

dzielni, szkoły i inni. Było dużo ludzi, jak 

na procesji. Najpierw szli w kierunku ko-

ścioła, zakręcali przed dzwonnicą i kiero-

wali się w stronę trybuny. Na trybunie był 

wójt, komendant milicji, kierownik szkoły 

i inni. Potem były przemówienia, dzieci 

recytowały wierszyki. „Paczka”, stojąc tuż 

przy trybunie, grała różne marsze i „Mię-

dzynarodówkę”. Za tę grę dostawali tylko 

poczęstunek. Takich pochodów było może 

ze cztery. Od 1949-50 do chyba 1954 roku. 

Potem już ich nie organizowano. 

Zdjęcia podczas tych pochodów 

wykonywał organista wilkowskiej parafii, 

fotograf-amator, Mazurkiewicz. Był orga-

nistą przed Bogdańskim. Robił potem dużo 

odbitek i zostawiał je w barze w Wilkowie, 

gdzie pracowałam. Bar był mniej więcej 

tam, gdzie odchodzi droga na cmentarz, do 

Zastowa i Podgórza. Każdy kto chciał 

mógł sobie te fotografie kupić. Potem 

Mazurkiewicz wyjechał, a u mnie zostało 

trochę tych zdjęć. Wszystkie zniszczyła 

powódź.  

Ojciec był cenionym muzykan-

tem. Gdzieś około 1950-51 roku chciano 

nawet, aby nauczał muzyki w szkole w 

Kazimierzu Dolnym, ale nie chciał się na 

to zgodzić. Nauczył grać na trąbce Józefa 

Pałkę, brata Feliksa z „Paczki”. Ja sama 

chciałam grać na akordeonie. Pojechałam 

kiedyś „na zachód”, do cioci pod Elbląg, 

koło Pasłęka, wieś Bludowo. Za namową 

cioci zapisałam się do hufców pracy, robo-

ta była przy torfie. Okazało się, że całe 

kierownictwo hufca jest z Lublina. Z Lu-

blina była też dziewczyna, która prowadzi-

ła kółko taneczne. Grali też junacy. Tań-

czyłam w tym zespole, miałam możliwość 

gry na harmonii. Grałam ze słuchu, dla 

siebie. Kiedy wróciłam do domu, ojciec 

uskładał pieniądze na akordeon dla mnie, 

chciał mi kupić instrument. Bo czasami 

Skowyra, żeby nie brać harmonii za Wisłę, 

zostawiał akordeon u nas na tydzień, na 

następne wesele i ja na nim pogrywałam, a 

ojciec to widział. Ale potem nie było już 

czasu na grę, zaczęłam pracować w barze. 

Radia z audycjami muzycznymi 

pojawiły się na początku lat 60-tych, kiedy 

doprowadzono na Powiśle elektryczność. 

„Paczka” grała jednak dalej, przestała, 

kiedy ujawniła się telewizja na świecie, u 

nas było to w końcu lat 60-tych. 

 

Janina Kluziak 

 

 
 

W zespole muzycznym we Wrocławiu na trąbce gra Józef Pałka (syn Jana i brat Feliksa grającego w „Paczce” na Powiślu,,  

uczył go grać Władysław Pałka 
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Cmentarze w Wilkowie i Polanówce 
 
 

 
Zalany podczas wiosennej powodzi 2010 roku cmentarz wilkowski 

  

Do końca XVIII w. zmarłych 

chowano zazwyczaj wokół kościoła. Na 

prowincji, takie pochówki przy samej 

świątyni zdarzały się jeszcze później. Dla-

tego tuż przy kaplicy w Polanówce mamy 

żeliwny grób (najstarszy ze wszystkich 

zachowanych na Powiślu grobów, zob. też 

artykuł Mieczysław Łabęcki, ostatni z 

Polanówki z ostatniego numeru „Powiśla 

Lubelskiego”) z 1876 r. W XIX w. zaczęto 

wydzielać osobne tereny pod cmentarze. 

Cmentarz w Wilkowie powstał zapewne w 

drugiej połowie wieku XIX. 

Najstarsze zachowane groby na 

cmentarzu w Wilkowie są z końca XIX w. 

Poniżej przedstawiamy wykaz zachowa-

nych grobów z najstarszej części cmenta-

rza w Wilkowie. Po przejściu bramy jest to 

kwatera na lewo ciągnąca się między 

ogrodzeniem a pierwszą od bramy w lewo 

alejką. Prezentujemy je kolejno idąc od 

bramy w stronę południową aż do ostat-

niego obelisku z piaskowca i potężnego 

jabrzędzia. Najbardziej okazały w tej czę-

ści cmentarza grób to monument z pia-

skowca – miejsce spoczynku pierwszego 

dyrektora cukrowni w Zagłobie – pochodzi 

z 1904 r. Natomiast najstarszy z zachowa-

nych zapisów z zachowanych nagrobków 

pochodzi z 1892 r. W tej części znajdują 

się chyba wszystkie zachowane groby z 

pochówkami sprzed I wojny światowej. 

Dodatkowo odnotowujemy jeden ze star-

szych grobów z prawej strony alejki (grób 

Michała Wermana).  

Większość nagrobków to groby 

mieszkańców Powiśla od wieków. Ale jest 

też dużo nazwisk, których dziś na Powiślu 

nie znajdujemy. To zapewne pracownicy 

majątków, oficjaliści i zarządcy folwarków 

ze swoimi rodzinami. Na przykład ś.p. 

Krysia Romiszewska to zapewne córeczka 

Józefa Romiszewskiego, w 1914 r. noto-

wanego jako administratora majątku 

Szczekarków Witolda Kleniewskiego. 

Niektóre są starannie rzeźbiarsko dopra-

cowane. Spora część dawnych grobów 

została już przeznaczona pod nowe po-

chówki. Dużych zniszczeń dokonała wio-

senna powódź. Poniższe zdjęcia pochodzą 

sprzed wylewu Wisły. Dlatego warto za-

chować i chronić te nieliczne, pozostałe. 

Zapisy inskrypcji przedzielone są 

znakiem / - oznacza on kolejne linijki 

tekstu. Znak ___ oznacza, że jest to puste 

miejsce przygotowane pod przyszły zapis. 

Nieczytelne fragmenty oznaczyliśmy 

kropkami w nawiasie kwadratowym: […]. 

 

 

POLANÓWKA: 

 

D.O.M. / Tu spoczywają zwłoki / Ś. P. 

Konstancyi Niewiadomskiej / 28 marca 

1876 
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Nagrobek w Polanówce z 1876 r. 

 

WILKÓW (między ogrodzeniem a alejką): 
 

Ś.  P. / Charchuła Feliksa / żyła lat 87 / 

zm. 20. 12. 2000/ 

Jan / żył lat 37 / zm. 14. 08. 1950 / Pokój 

Ich Duszom 
 

Ś.  P. / Antoni Drąg / żył lat 64 / zm. 2 

lipca 1922 r. / Prosi o westchnienie do 

Boga 
 

Ś.  P. / Harchuła Andrzej / żył lat 76 / 

zm. […] 1957 
 

Ś.  P. / mag. Zygmunt / Pakos / żył lat 

33 / zm. 15 VI 1962 / Boże, żyłem bo 

chciałeś / umarłem bo kazałeś / zbaw mnie 

bo / możesz 
 

Ś.  P. / Ks. Stanisław Górecki / żył lat 

45 / zm. dn. 7. 03. 1942 r. / Pokój Jego 

Duszy 
 

Ś. P. Ks. Feliks / Czyżewski / pr. parafii 

Wilków / żył lat 44 zm. 11 III 1919 / Pokój 

Jego Duszy 
 

Ś. P. Franciszka / Dzierżak / żyła lat 74 / 

zm. 9 V 1962 / 

Michał / Dzierżak / żył lat 61 / zm. 4 VIII, 

1945 / 

Feliks / Dzierżak / żył lat 24 / zm. 30 XII 

1944/ Pokój Ich Duszom 
 

Tu spoczywa / Ś.  P. / Petronela Pałka / 

z Adamczyków / Rodzina Adamczyków / 

Pokój Ich Duszom 
 

Ś. P. Stasio Boroch / żył lat 11, zm. 11 XII 

1940 / 

Piotr Boroch / żył lat 50, zm. 20 XI 1918 / 

Urszula Boroch / żyła lat 88 / Pokój Ich 

Duszom 
 

Rysio Samczyk […] 
 

Zygmunt Boroch / mieszkaniec Lublina / 

ur. 1931 w Wólce / zm. ___ / Kim Ty 

jesteś i ja byłem / Kim ja jestem i Ty bę-

dziesz 
 

Plis / Jan / żył lat 58 / zm. 12 III 1955 / 

Plis Stefania / żyła lat 77 / zm. 2 V 1987 / 

Plis Stanisława / żyła lat 78 / zm. 2 VII 

1958 / 

Władysław Boruch / żył lat 35 / zm. 11 III 

1955 / Pokój Ich Duszom 
 

Ś. P. Adriankowie / Maria / żyła lat 74 / 

zm. 25 I 2006 / 

Wacław / żył lat ___ / zm. ___ / Jezu ufam 

Tobie 
 

 
Grób Pomianowskich z 1898 r. 

 

Ś.  P. / Józef / Pawłowski / żył lat 73 / 

zm. dn. / 24 listopada / 1915 
 

Ś.  P. / Katarzyna Kluziak / żyła lat 81 / 

zm. dn. 13 XII 1984 / Pokój Jej Duszy 
 

Ś.  P. / Katarzyna Drąg / z Filipków / 

ur. dn. 18 sierpnia / 1857 r. / zm. dn. 14 

maja 1914 r. / Prosi o Zdrowaś Maryja 
 

Ś.  P. / Wojciech Drąg / ur. dn. 18 […] 

1845 […] 

 

Ś.  P. / Jan Drąg / żył lat 64 zm. 24 III 

1947 / 

Stanisław Drąg / żył lat 75 zm. 18 III 

1991 / 

Franciszka Drąg / żyłą lat 67 zm. 25 I 

1952 / 

Władysław Drąg / żył lat ___ zm. ___ / 

Pokój Ich Duszom 
 

 
Grób Puchalskiego z 1903 r. 

 

Ś.  P. / Aniela Wicik / żyłą lat 62 / zm. 

31 I 1963 r. / Spoczywaj w pokoju 
 

Ś.  P. / Antoni Nowak / żył lat 78 zm. 29 

I 1953 / 

Helena Nowak / żyła lat 78 zm. 5 II 1975 / 

Pokój Ich Duszom 
 

Ś. P. Julia Niedziela / 1903 – 1971 / Jezu 

ufam Tobie/ 

Niedziela / Jan / żył lat ___ zm. ___/ 

Irena / żyła lat ___ zm. ___ 
 

Ś. P. Krysienka / Romiszewska / […] / 

Moja Droga Krysienko / Bodaj byś mnie 

była / albo nieumierała / albo się nierodziła 
 

Ś.  P. / Stanisława Czuba / żyła lat 78  

zm. 22 XI 1982 / 

Jan Czuba / żył lat 58 zm. 26 XI 1961 / 

Pokój Ich Duszom 
 

Ś. P. Stanisława Czuba / żyła lat 84 zm. 

16 IV 2004 / 

Stanisław Czuba / żył lat ___ zm. ___ / 

Pokój Ich Duszom 
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Ś.  P. / Stanisław Złotucha / żył lat 55 / 

zmarł dn. 2 listopada 1913 r. / Prosi o 

Zdrowaś Marja 
 

Ś. P. / Teofil / Kudliński / żył lat 21 / 

zmarł dn. 5 I 1952 / 

Ś. P. / Florentyna / Kudlińska / żyła lat 

86 / zm. dn. […] 1935 r. / Pokój Ich Du-

szom 
 

 
Nagrobek Libiszowskiej z 1902 r. 

 

Ś.  P. / Franciszka / Kagankiewicz / 

żyła lat 33 / zm. dn. 27 lutego / 1910 r. / 

Pokój Jej Duszy / Tu w ciemnej mogile 

mamusia śpi / Nie zbudzi ją piosnkami 

dziecinne łzy. / Tu w ciemnej mogile, 

mamusia śpi / a za krótką chwilę, i my 

będziemy w niej. 
 

Ś.  P. / Józef Czuba / żył lat 19 / zm. dn. 

13 I 1951 r. / 

Jadwiga z Czubów / Ciepielewska / żyła 

lat 22 / zm. dn. 25 VII 1951 r. / Pokój Ich 

Duszom 
 

 Ś. P. / Katarzyna / Dzierżak / żyła lat 

71 / zm. dn. 18. 02. 1964 r. / Spoczywaj w 

spokoju 
  

Ś.  P. / Antoni / Kołodziejczyk / żył lat 

82 / zm. dn. 18 lutego 1913 r. / 

Ś.  P. / Maryanna Kołodziejczyk / żyłą 

lat 74 / zm. dn. 6 lutego 1914 r. 
 

D.O.M. / Ś.  P. / Ksiądz Adolf / Gra-

bowski / proboszcz z parafji / Wilków / ur. 

18 czerwca 1834 r. / zm. 26 grudnia 1910 

r. / Prosi o westchnienie do / Boga / 

Wdzięczni parafianie 
 

Leonarda  / Wysokińska / * 80 /  11. 

07. 74 r. / 

Aniela / Zbiciak / * 28 /  13. II. 13 r. 
 

Ś.  P. / Krystyna / Kudlińska / żyła lat 

49 / zm. dn. 26 III 1972 / 

Wacław  Kudliński / * 1897  1903  
 

Ś. P. Władysław Daczka / żył lat 46 zm. 

20 XI 1946 r. / 

Sabina Daczka / żyła lat 78 zm. 16 VIII 

1991 r. / Pokój Ich Duszom 
 

Ś. P. Józef Kuś / żył lat 61 zm. 3 VII 1950 

/ 

Krysia Kuś / * 6 XI 1947  17 III 1952 / 

Powiększyła grono aniołków / Pokój Ich 

Duszom 

 

 
Nagrobek Niewęgłowskiego z 1904 r. 

 

D.O.M. / Ś.  P. / Stanisław / Niewęgłow-

ski / dyrektor cukrowni Zagłoba / ur. dn. 6 

lutego 1853 r. / zm. dn. 18 lipca 1904 r. 
 

D.O.M. / Ś. P. / Feliks / Puchalski / prze-

żywszy lat 83 / zasnął w Bogu dn. 30 paź. / 

1903 r. / Cześć Jego Pamięci 
 

Ś. P. / Drąg Helena / z d. Turska / żyła lat 

94 / zm. 6 II 1997 / Pokój Jej Duszy 

 

 
Nagrobek Kapicowej z 1905 r. 

 

Ś.  P. / Czesława / Drąg / żyła lat 47 / 

zm. 2 VIII 1979 / 

Wiktor / Drąg / żyła lat 74 / zm. 7 III 

1988 / Pokój Ich Duszom 
 

Ś.  P. Antoni / Drąg / żył lat 54 / zm. 17 

I 1948 / Pokój Jego Duszy / 

Ś.  P. Felicja / Drąg / żyła lat 94 / zm. 16 

V 1994 / Pokój Jej Duszy 
 

Ś. P. / Józef Rzewuski / żył lat 18 / zm. d. 

18 sierpnia / 1904 r. / prosi o westchnienie 

/ do Boga 
 

D.O.M. Marianna / Włodarczyk / z Ru-

sinowiczów / żyła lat 72 zm. 14 VI 1974 r. 

/ 

Franciszek / Włodarczyk / żył lat 59 zm. 

5 VII 1953 / Proszą o modlitwę / 

D.O.M. Ryszard – Zbigniew / Włodar-

czyk / żył lat 27 zm. 12 II 1950 r. / 

Stanisław – Kostka / Włodarczyk / żył 

lat 37 zm. 13 XI 1966 r. / Proszą o modli-

twę 
 

Ś.  P. Czesława / Nowak / Jezierska / 

żyła lat 58 / zm. 17. 11. 2000 / Pokój Jej 

Duszy / 

Ś.  P. Mieczysław / Nowak / żył 42 lata / 

zm. 9. XI. 1977 r. / Pokój Jego Duszy 
 

Ś. P. / Aleksandra z Raczyńskich / Libi-

szowska / Żona Akcyznego Kontrolera / 

Cukrowni Zagłoba / przeżywszy lat 35 / 

zmarła dnia 23 października / 1902 roku / 

Prosi o westchnienie do Boga 
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Nagrobek Rzewuskiego z 1904 r. 

 

Ś. P. Jurek Kazio / Tomaszewski / ur. 10 

lipca 1891 / zm. 23 grudnia 1897 r. / Jurku, 

dziecino droga / nadziejo życia mojego! / 

Rzuciłeś ojca, odszedłeś do Boga / Po-

wiedz kochanie dlaczego: / Czy los tu 

czekał / tak straszny na Ciebie / Że Bóg się 

zlitował / I zabrał do siebie, / lub jest to dla 

mnie / kara za grzechy. / Bym żył samotny 

/ bez celu, pociechy? 
 

DOM / Ś. P. / Katarzyna z Kotrów / 

Kapicowa / przeżywszy 84 l. / zm. wraz z 

synem Michasiem / dnia 23 września 1905 

r. / Stroskany mąż prosi o westchnienie do 

Boga 
 

Ś.  P. / Edward Jakubowski / zm. dn. 

14 maja 1904 r. / Cześć pamięci ukocha-

nego zacnego męża i wuja /  

Ś. P. / Stanisław / Kuczarski / żył lat 52 / 

zmarł d. 4 stycznia / 1893 r. / Prosi o wes-

tchnienie / do Boga 

Ś. P. / Małgorzata / z Zawiskich / Ku-

czarska / żyła lat 78 / zmarła d. 10 lutego / 

1893 r. / Prosi o westchnienie / do Boga  

Ś. P. Emilia /Jakubowska / panna / zmar-

ła d. 19 lipca 1892 r. / Prosi o westchnienie 

do Boga 
 

Ś. P. / Giza / Marianna / żyła lat 74 / zm. 

22 VI 2002 r. / 

Stanisław / żył lat 78 / zm. 3 X 2008 r. / 

Pokój Ich Duszy/ 

Ś. P. / Teodozja / Giza / żyła lat 51 / zm. 5 

VII 2002 r. / Pokój Jej Duszy 
 

Ś. P. Giza / Adam / żył lat 79 / zm. 10. VI. 

1983. / 

Ewa / żyła lat 63 / zm. 27 VI 1967 / 

Giza / Ryszard / żył lat 42 / zm. 4 VIII 

2009 / 

Teresa / żyła lat ___ / zm. ___ / Jezu ufam 

Tobie 

 

Ś. P. Stanisław / Lasota / żył lat 73 / zm. 

19 V 1985 / 

Celina / Lasota / żyła lat 67 / zm. 2 II 

1987 / Pokój Ich Duszom 
 

 Julian / Kapica / ur. d. 12 lutego 1898 

r. / zm. d. 7 sierpnia 1898 / O Julciu, dzie-

cino droga, / Przedwcześnie poszedłeś do 

Boga / Z wielką tęsknotą / Pożegnaliśmy 

Ciebie / Módl się za nami w Niebie / 

Uproś za nami syneczku mały / Żeby nas 

przyjął Bóg do / swej chwały 
 

Ś. P. Stanisław / Niewiadomski / żył lat 

78 zm. 25. 12. 2002 r. / Genowefa / Nie-

wiadomska / żyła lat ___ zm. ___ / Pokój 

Ich Duszy 
 

D.O.M. / tu spoczywają zwłoki / Ś. P. 

Maryi / Pomianowskiej / ukochanej córki 

i siostry / zm. dn. 11 mar. 1898 r. / żyła lat 

20 

Ś.  P. / Władysława / z Świerczewskich 

/ Pomianowska / zm. d. 6 lutego 1908 r. / 

żyła lat 59 / pokój jej duszy 

 

WILKÓW (po zachodniej stronie alejki): 
 

 Michał / Werman / żył lat 14 / zm. d. 

15 stycznia 1907 r. / Prosi o westchnienie 

do Boga / Stroskani rodzice tę / pamiątkę 

poświęcają 

 

Wojciech Włodarczyk 

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

 

Moja droga do rodzinnych korzeni w Wilkowie 
 

[Od redakcji: redaktor „Powiśla 

Lubelskiego” Bogdan Bandzarewicz 

otrzymał z Węgier list (a następnie zdjęcia 

i tekst, które publikujemy poniżej): „Panie 

Bogdanie! Nazywam sie Mirosław Kozak, 

mieszkam na Węgrzech i od ponad 15 lat 

zajmuje sie poszukiwaniem swoich korzeni 

rodzinnych, wywodzących sie z Karczmisk 

i Wilkowa. W trakcie skanowania i indek-

sowania ksiąg metrykalnych zainteresowa-

łem sie historią samych Karczmisk – moi 

przodkowie brali bardzo aktywny udział w 

tworzeniu historii wsi. Tak trafiłem na 

wzmiankę o waszym kwartalniku. Chodzi 

mi o nr 2. z 2004 roku - strona 5-7. „Zbi-

gniew i Janina z Pleszczyńskich Strażyco-

wie z Karczmisk. Szkic do portretu”. Czy 

mógłbym prosić o wysłanie skanu lub 

fotografii artykułu? Będę bardzo zobowią-

zany, a odwdzięczyć sie mogę np. artyku-

łem do waszego pisma.... pozdrawiam 

serdecznie, Mirek Kozak.” 

Mirosław Kozak urodził się w 

1953 roku. Genealog, tworzący od lat 

drzewa genealogiczne rodzin karczmi-

skich, posiada dosyć bogaty zbiór doku-

mentalno-fotograficznego z historii 

Karczmisk i parafii karczmiskiej. Stale 

współpracuje z Gminną Biblioteką Pu-

bliczną w Karczmiskach. Cała jego rodzina 

(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) 

pochodzi z Karczmisk, a część przodków z 

parafii Wilków. Od 1983 roku mieszka na 

Węgrzech.] 

 

W roku 1927 kilka rodzin z 

Karczmisk wyjechało za ziemią na Ma-

zowsze, w okolice Płocka. Otrzymali po 3-

5 hektarów ziemi, co w porównaniu do 

karczmiskach warunków było niebywałym 

postępem. Wśród osadników znaleźli się 

między innymi moi dziadkowie Adam i 

Antonina Goliszkowie,  z dwójką dzieci, 7-

letnią Janiną (moja mama) i 4 letnim Sta-

nisławem, jak również 4 siostry cioteczne 

Antoniny z rodzinami. Po załadowaniu 

całego dobytku na furmankę (na jednym 

wozie dwie rodziny) ruszyli do Kazimierza 

Dolnego, a następnie statkiem popłynęli do 

Kępy Polskiej - 15 km przed Płockiem. 

Dziadkowie osiedlili się we wsi Barcikowo 

i mieszkali tam do lata 1966. 

Obaj moi dziadkowie: Szczepan 

Kozak i Adam Goliszek, jak również pra-

dziadek Szymon Mokijewski, byli wielki-

mi społecznikami, założycielami w roku 

1917 Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Karczmiskach, a w roku 1926 organizato-

rami Kasy Stefczyka. Dziadek Adam Goli-

szek prowadził w Barcikowie gospodar-

stwo rolne nie zapominając o prowadzeniu, 

przerwanej przez wyjazd z Karczmisk, 

działalności społecznej. Zakłada w roku 

1928 Ochotniczą Straż Pożarną w Świę-

cieńcu – to była siedziba parafii do której 

należało Barcikowo. Zaangażowanie do 

pracy społecznej odziedziczyła moja ma-

ma, która do końca życia działała w Zjed-
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noczonym Stronnictwie Ludowym, Kół-

kach Rolniczych i Lidze Kobiet. 

Mój ojciec Stanisław Kozak był 

chrześniakiem Antoniny Goliszek i często 

odwiedzał Barcikowo, natomiast Janina 

Goliszkówna (notabene chrześniaczka 

mojej babci Agnieszki Kozak) jeździła do 

dziadka Szymona i rodziny pozostałej w 

Karczmiskach. Efektem tych wyjazdów 

był ślub Stanisława Kozaka z Janiną Go-

liszkówną 28 listopada 1945 roku, a na-

stępnie moi bracia i ja. 

 

 

 
 
Powyżej: Dokument przyznający Szymonowi Mokijewskiemu Brązowy 

Krzyż Zasługi, 1937 r. 

Z lewej: paszport Szymona Jana Mokijewskiego z 1903 roku (według 

przekazów rodzinnych, potrzebny na pielgrzymkę do Częstochowy) 

 

W dzieciństwie często jeździłem 

do Karczmisk, albo na wesele siostry ojca 

(a ojciec miał ich sześć) , albo latem z 

braćmi. Do dzisiaj pamiętam jazdę wąsko-

torówką do Karczmisk. Na kolejny swój 

przyjazd do Karczmisk musiałem czekać 

40 długich lat. 

Jest rok 2004 i tworzone od 10 lat 

drzewo rodzinne, zaczyna się nagle w 

niesamowitym tempie rozrastać. Fotogra-

fowanie grobów na karczmiskach cmenta-

rzach, wizyty u bliższych i dalszych krew-

nych, znowu fotografie grobów - tak wy-

gląda od lat mój urlop w Karczmiskach. Po 

powrocie do domu muszę to uporządko-

wać, wstawić do programu komputerowe-

go generującego drzewo genealogiczne, 

oraz pokazać w sieci internetowej. W trak-

cie szukania kolejnych przodków musia-

łem sięgnąć po mikrofilmy Mormonów. 

Mormoni w latach 70 ubiegłego wieku 

sfilmowali wszystkie księgi metrykalne w 

Polsce, a mikrofilmy udostępniają każde-

mu szukającemu swych korzeni rodzin-

nych. Parafia Karczmiska to 11 rolek mi-

krofilmów z lat 1710-1900, a parafia Wil-

ków to 9 rolek mikrofilmów z lat 1810-

1911. 

Księgi karczmiskie mam już ze-

skanowane na swoim komputerze, księgi z 

Wilkowa skanuję aktualnie. Odczytanie 

metryk chrztów, ślubów czy zgonów nie 

jest łatwym zadaniem - do roku 1815 były 

pisane po łacinie, a od roku 1867 po rosyj-

sku. Język rosyjski znam, ale łaciny musia-

łem się nauczyć. Czytanie i zapisywanie na 

komputerze jest również bardzo czaso-

chłonne i wymaga olbrzymiej cierpliwości. 

Cierpliwość najprawdopodobniej odziedzi-

czyłem po dziadku Adamie Goliszku, był z 

wykształcenia szewcem i potrafił godzi-

nami siedzieć na swym zydlu (szewski 

stołek), a w międzyczasie opowiadał histo-

rie o butach zamówionych przez prezyden-

ta Mościckiego i prezydenckich nogach, 

albo o służbie w carskim wojsku i 11-

godzinnym postoju w oczekiwaniu na 

rozkaz w dniu 7 listopada 1917 roku, na 

jednym z moskiewskich placów. Rozkaz 

nie przyszedł i dziadek z oddziałem wrócili 

do koszar, a ja nie mogłem wówczas odża-

łować, że mój dziadek nie wziął udziału w 

historycznych walkach…  Dzisiaj wiem, że 

może dzięki temu mógł wrócić do Karcz-

misk. 
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Kasa Stefczyka i Stowarzyszenie Spożywców „Swojak” w Karczmiskach – od prawej w tylnym rzędzie: Adam Goliszek a następnie Szczepan Kozak – 

moi dziadkowie – rok 1926 
 

Jak trafiłem do Wilkowa? 

 Listę urodzonych w Karczmi-

skach zacząłem indeksować od roku 1710 i 

posuwałem się dalej chronologicznie. 

Doszedłem do roku 1800, Niewiadomskie-

go nie ma. 

Rok 1850: Niewiadomskiego da-

lej nie ma. Sprawa o tyle była dla mnie 

intrygująca, gdyż w rodzinie słyszałem 

opowieści o dalekim pokrewieństwie mojej 

babci Niewiadomskiej z Eligiuszem Nie-

wiadomskim, malarzem, który w 1922 

roku zastrzelił naszego pierwszego prezy-

denta – Gabriela Narutowicza. Eligiusz był 

szlachcicem herbu Prus - więc jeśli opo-

wieść o pokrewieństwie babci się potwier-

dzi – to ma szlacheckie pochodzenie, cho-

ciaż wiedziałem, iż wychodząc za mego 

dziadka - włościanina - szlachectwo i tak 

straciła, ale brzmiało to sympatycznie. W 

roku 2007 w USC w Karczmiskach trafi-

łem na zapis śmierci ojca Agnieszki, czyli 

mego pradziadka Michała Niewiadom-

skiego, o następującej treści: 

„dnia dwudziestego szóstego lipca roku 

1923, o godzinie drugiej po południu, 

umarł Michał Niewiadomy, lat 60 mający, 

syn nieżyjących Kajetana i Agnieszki z 

Czopków, małżonków Niewiadomych, 

gospodarz rolny urodzony w Urządkowie, 

parafii Wilków, gminy Szczekarków, za-

mieszkały w Karczmiskach, pozostawił po 

sobie owdowiałą żonę, Klarę z Niezgo-

dów.” 

Ta zmiana nazwiska już była po-

dejrzana, ale sprawę wyjaśniłem dopiero w 

2009 roku. 

W akcie ślubu Kajetana z roku 

1838 w Wilkowie znalazłem następujący 

zapis: „zawarte zostało religijna małżeń-

stwo między Kajetanem Niewiadomym, 

kawalerem, włościaninem ze Żmijowisk, 

miejsca urodzenia swego niewiadomego, i 

rodziców niewiadomych, lat 22 mającym a 

panną Zofią, córką Szczepana i Teresy z 

Kucharczyków, małżonków Bielennych, 

włościan ze Żmijowisk, lat 20 mającą…” 

Cała rodzinna legenda legła w gruzach a ja 

mogłem zacząć przygotowania do poszu-

kiwań dalszych rodzinnych korzeni w 

Wilkowie. Nazwisko niewiadome - przyj-

muje z czasem postać Niewiadomski. Z 

niecierpliwością czekam na odczytanie 

aktu urodzin Kajetana Niewiadomego. 

Podobny przypadek znalazłem w 

Karczmiskach. W roku 1807 panna Helena 

Goliszek rodzi syna Łukasza Goliszka. W 

roku 1827 ten sam Łukasz żeni się z Klarą 

Sochówną, ale wówczas nazywa się już 

Łukasz Nieznajomski. 

Praca nad starymi, pełnymi klek-

sów, metrykami daje niesamowite odczu-

cia. Czytasz, że o godzinie 10 rano stawił 

się twój prapradziadek i okazał urodzone 2 

dni wcześniej dziecko płci męskiej – two-

jego pradziadka, dokument masz przed 

sobą, prawie jakbyś tam był obecny… Już 

widzisz prapradziadka udającego się z 2 

świadkami do karczmy. W końcu urodził 

mu się tak długo oczekiwany pierworod-

ny… Następnego dnia zaś prapradziadek 

zgłasza fakt śmierci matki dziecka… 
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Oznaka wysługi 10 lat w OSP dla Szymona Mokijewskiego, 1932 r. 

 

  

 
 

Medal 50-lecia OSP Adama Goliszka 

 

 
 

Książeczka obrachunkowa Kasy Stefczyka 

Szymona Mokijewskiego 

 

20 lutego 1920 roku Marszałek Józef Pił-

sudski wypowiedział następujące słowa: 

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej prze-

szłości,  ten nie jest godzien szacunku 

teraźniejszości,  ani nie ma prawa do przy-

szłości.” Pięknie powiedziane słowa o 

głębokiej treści. Mój pradziadek, dziadko-

wie, mama nie znali tych słów, ale przez 

całe swoje życie postępowali zgodnie z 

kierunkiem przez te słowa wytyczonym. W 

świecie internetu mam to szczęście, że w 

przeciwieństwie do nich, mam nieograni-

czony dostęp do informacji, sam je mogę 

tworzyć i udostępniać innym - nie wycho-

dząc z domu. I staram się to robić, aby 

moja, twoja rodzina nie poszły w zapo-

mnienie.  

 Mam nadzieję, że moje genealo-

giczne poszukiwania pozwolą zachować 

od zapomnienia, jakże ciekawy obraz lu-

belskiej wsi XIX i XX wieku, pełen zma-

gań z losem o przetrwanie i wychowanie 

dzieci, ale również pełen poświęcenia i 

patriotycznych zachowań mieszkańców. 

MirosławKozak



___________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 5(40), październik-listopad 2010 r.________________________ 

20 

 

 

 
Mirosław Kozak pod znanym karczmiskim dębem – pomnikiem przyrody 

 

 

Sprostowanie 
 

W numerze 2(37) z kwietnia 2010 

r. „Powiśla Lubelskiego”, w notatce o 

nowej winnicy w Małym Dobrym (strona 

6), wkradł się błąd. Autorem nowoprojek-

towanego budynku winiarni jest nie Kon-

rad Drzewiecki, a oczywiście Konrad 

Chmielewski, znany warszawski architekt. 

Razem z Jackiem Marzanem prowadzi od 

ćwierć wieku wspólną pracownię projek-

tową. W piśmie „Weranda” (nr 12 z 2007 

r.) tak pisano o nich: „Architekci Konrad 

Chmielewski i Jacek Marzan twierdzą, że 

przez cały ten czas ani razu się 

nie pokłócili. Może dlatego, że projekty 

uzgadniają miesiącami. – Bo najgorsze, 

co może się przytrafić, to zmiany w trakcie 

budowy – mówią. Nadzór prowadzą ra-

zem, ale to pan Konrad częściej rozmawia 

z inwestorami i budowlańcami, pan Jacek 

zaś ślęczy przy komputerze, bo w tym 

duecie to on jest od techniki (przy więk-

szych projektach współpracują z młodymi 

architektami Tomkiem Pisarskim i Jackiem 

Bakułą). Obydwaj lubią podmiejską archi-

tekturę angielską z początku ubiegłego 

wieku. Fascynują ich projekty Edwina 

Lutyensa i Charlesa Voyseya. – Dom po-

winien mieć duszę – podkreśla pan Kon-

rad. – Dlatego uciekamy od halowych 

rozwiązań nawet w dużych rezydencjach. 

Jesteśmy zwolennikami pokoi połączonych 

ogromnymi drzwiami. Zawsze można 

je zamknąć lub otworzyć, kiedy potrzeba. 

Lubią, kiedy budynek ma dobre proporcje 

i pasuje do otoczenia. Inny powinien być 

dom na mazowieckiej równinie, a inny 

na mazurskiej wsi. – Dla nas minimalizm 

jest ślepą ulicą w architekturze – pan Kon-

rad prosi, aby jasno to ująć. Dlatego ko-

chają kamienne i ceglane detale, bo jak 

twierdzą, „wtedy coś się dzieje”. 

A nie ma nic gorszego niż smutna, pusta 

architektura.” 

W sierpniu tego roku Konrad 

Chmielewski razem z Tomaszem Piskor-

skim zaproponowali przyjętą do realizacji 

koncepcję Muzeum Kolejnictwa w War-

szawie. Projekt zakłada zachowanie w 

całości zabytkowych budowli z ubiegłego 

stulecia oraz połączenie na tym terenie 

funkcji muzealno-wystawienniczych z 

funkcjami komercjalnymi, usługowymi i 

przestrzenią publiczną. 

Za błąd przepraszamy. 

 

Redakcja 
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