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Pierwsze trzy kwartały tego roku pozwalają stwierdzić, że był to wyjątkowy okres dla naszej Ojczyzny. Naszą uwagę 

skupiały ściśle związane ze sobą dwa najważniejsze wydarzenia: uroczystości 1050 rocznicy  Chrztu Polski i Światowe Dni 

Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Utwierdziły one nas  w tym, że „ jak chcemy ,to  potrafimy‖. Jako Polacy możemy 

być dumni zarówno z historii, jak też z teraźniejszości. I możemy też z pewną nadzieją patrzeć w przyszłość. Pokazaliśmy  

całemu światu , że młode pokolenie Polaków, pomimo  laicyzacji życia oraz lansowanej kultury konsumpcjonizmu i wygodnic-

twa, nadal dostrzega i czerpie swe siły z tych wartości, na których była zbudowana cywilizacja europejska , a których nie do-

strzegają „nowocześni‖ europejczycy. To są wartości chrześcijańskie. To 1050 lat trwania narodu polskiego w swoich chrześci-

jańskich korzeniach i bogatych tradycjach. Jest wielka nadzieja, że tradycje 35 pokoleń Polaków nie zostaną zastąpione nowymi 

utopijnymi i szkodliwymi ideami. Dziś ten wielki Zachód nie może być godnym do naśladowania. Raczej to my, Polacy jeste-

śmy dziś wzorem dla  innych. I  chociażby próbowano nas ośmieszać , nazywać zacofanymi , odsyłać  do średniowiecza , to i 

tak „Jestem Polakiem‖ brzmi bardziej dumnie aniżeli wypłowiałe ideowo „Jestem Europejczykiem ‖. A widzialnym efektem 

takiej wyjątkowej postawy jest symboliczna już, nie spotykana wcześniej w Polsce, ani też chyba nigdzie  w świecie, scena 

pożegnania w Krakowie przez  pielgrzymów  gromkimi brawami oddziałów policyjnych .Tak dziękowano im za dobrze wypeł-

nioną służbę !  To chyba najcenniejsza z nagród dla tych ,co dobrze  służą społeczeństwu . To jednocześnie najlepszy przykład i 

zachęta dla pozostałych grup, i każdego z nas z osobna. To był dobry okres również dla naszego Towarzystwa. W lutym obcho-

dziliśmy 20 lat działalności.Za sukces możemy uznać to, że w tym czasie wydaliśmy i bezpłatnie rozprowadziliśmy  64 numery 

naszego kwartalnika oraz 6 pozycji książkowych. To także ponad 1900 wyświetleń i prawie 500 gości na naszej stronie   inter-

netowej https://rtpwilkow.wordpress.com . Zainteresowani naszą działalnością byli internauci nie tylko w Polsce, ale także w 

Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Kanadzie, Rosji, Holandii, Niemczech, Węgrzech, a nawet w dalekiej Australii. Z kolei na 

stronie www.powislelubelskie.pl odnotowano ponad 4 000 wejść. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się 

zakładki z archiwalnymi  wersjami  naszego kwartalnika . Podsumowując :jak na Towarzystwo działające w niewielkim środo-

wisku to chyba dobry wynik ? Ostatnio wydana książka „Okupacja niemiecka na Powiślu Lubelskim‖ cieszyła się dużym zain-

teresowaniem, ale największy sukces odniosła na polu przywracania pamięci , a zwłaszcza pomogła w „odkryciu ‖ dwóch na-

szych kolejnych „Katyńczyków‖. Piszemy o Nich w niniejszym wydaniu.  Również dzięki tej książce możemy ocalić od zapo-

mnienia dwie inne zaginione osoby rodem z  Powiśla - braci  Dzierżaków, Romana i Wiktora. Ze szczegółowymi informacjami 

o nich postaram się zapoznać naszych  Czytelników  w następnych wydaniach kwartalnika.  A tymczasem  życzę miłej lektury .                 

                                                                                                                     Władysław Mądzik  

 

https://rtpwilkow.wordpress.com/
http://www.powislelubelskie.pl/
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Plut. Henryk Plis 1920 - 1941 
 

 

                       
                          Henryk Plis – zdjęcie ze SPLdM  

 

Urodził się 28 czerwca 1920 roku w Wilkowie pod Kazimie-

rzem Dolnym jako syn stolarza Jana Plisa i jego małżonki 

Katarzyny z Rybaków. Tu też ukończył szkołę powszechną. 

Był bardzo zdolnym uczniem, lecz najwyraźniej nie był zain-

teresowany kontynuowaniem swojego wykształcenia np. w 

znanym puławskim Gimnazjum im. A. Czartoryskiego , jak 

to czynili inni zdolni jego rówieśnicy. Młodzieńcze zafascy-

nowanie lotnictwem  sprawiło, że w sierpniu 1937 r. wstąpił 

do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Byd-

goszczy (SPLdM).Jego nauka została skrócona z powodu 

prawdopodobieństwa wojny i przed wrześniem 1939r. ukoń-

czył  szkołę przyspieszonym kursem dla radiotelegrafistów w 

Krośnie na Podkarpaciu. Po wybuchu wojny został ewaku-

owany z bazy w Łucku do Rumunii, a następnie przez Bejrut 

i Aleksandrię dostał się do Francji 14 stycznia 1940 roku. Był 

jednym z tych, którzy zdecydowali się przybyć niezwłocznie 

do Wielkiej Brytanii i znalazł się tam 29 lutego 1940 roku. 

Ukończył szkolenie radiowe w Blackpool Depot, a 

następnie 7 listopada 1940 roku został powołany do 4 Szkoły 

Artylerii Powietrznej w RAF Morpeth w Northumberland . 

Po ukończeniu swojego szkolenia , 6 stycznia 1941 roku 

dołączył do 18 Oddziału Szkolenia Bojowego w RAF Bram-

cote niedaleko Nuneaton w Warwickshire , jako zwieńczenie 

jego szkoleń na operatora. 7 kwietnia 1941 roku został powo-

łany do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej‖im. Ks. 

Józefa Poniatowskiego  w RAF Syerston w Nottinghamshire. 

Na nocny rajd 20/21 października 1941 r.na bombardowanie 

Emden(50-tysięczne miasto w północno-zachodnich Niem-

czech u ujścia rzeki Ems do M.Północnego) z RAF Lindhol-

me wystartowało 6 załóg Dywizjonu 304, w tym Henryk Plis 

w składzie bombowca Wellington N2852. W trakcie powrotu 

z lotu bojowego niedaleko niemieckiej wyspy Helgoland( z 

bazą wojskową 70 km od nabrzeża) samolot został trafiony 

przez obronę przeciwlotniczą. Henryk zdążył jeszcze wysłać 

wiadomość Mayday‖ (międzynarodowy sygnał wzywania 

pomocy słownie drogą radiową - odpowiednik SOS nadawa-

nego alfabetem Morse’a‖) informującą o uszkodzeniu jednego 

z silników oraz zameldował swoją pozycję niedaleko niemiec-

kiej wyspy Helgoland. Samolot znalazł się w wodzie. Cała 

załoga utonęła w falach Morza Północnego. W jakiś czas po 

zdarzeniu, fale morskie wyrzuciły na niemiecki brzeg tylko 

ciała sierżanta Zykowa i porucznika Gismana. Wraku samolotu 

i ciał czterech pozostałych lotników nigdy nie odnaleziono. 

Podczas sześciomiesięcznej służby wojennej jako plutonowy 

strzelec-radiotelegrafista , Henryk Plis został dwukrotnie od-

znaczony Krzyżem Walecznych i raz pośmiertnie, a także  

Medalem Lotniczym.  

 

                                  Władysław Mądzik  oraz  [PL 3/12/2005]      

                                      

 

Od redakcji: 

Sygnał  „Mayday”  Jest to zasygnalizowanie przez statek lub 

samolot bezpośredniego zagrożenia życia ludzi w formie ko-

munikatu głosowego. Słowo Mayday należy wypowiedzieć 3-

krotnie podając sygnał wywoławczy statku , jego pozycje i 

powód zgłoszenia sygnału. Przeważnie użycie tego sygnału 

oznacza dla odbierającego, ze na statku w niebezpieczeństwie 

zaistniała konieczność  jego opuszczeni. Mayday używa się w 

przypadku wywołań na fonii lub łączności teleksowej, sateli-

tarnej, a wywodzi się on od francuskiego m’aidez oznaczają-

cego w dosłownym tłumaczeniu: pomocy. 

Mayday jest odpowiednikiem SOS (safe our souls - ratujcie 

nasze dusze) czyli międzynarodowego sygnału wzywania po-

mocy nadawanego alfabetem Morse’a na grafii lub dowolnym 

sposobem łączności.    
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               Załoga  Wellington N2852. Od lewej:  Ryszard Klimiuk,  Henryk Plis,  Adam Gisman,  Józef Borzecki,                                   

                  Wilhelm Adamik  i  Mikołaj Zykow       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Por. Władysław Lasota 1902 - 1940    
 
 

                             
Jak wynika z analizy aktów metrykalnych parafii wilkowskiej 

( najstarsze od połowy XVIII w.), gniazdo rodzinne Lasotów 

to oczywiście Zastów, ale Lasotowie w Kłodnicy znaleźli się 

za przyczyną  innej rodziny zastowskiej, Dyków. Otóż uro-

dzona w 1837r, Marianna Dyka, córka Tomasza i Rozalii z 

Bujarskich  (z Kępy Choteckiej) w 1855r. wychodzi  za mąż 

za Andrzeja Lasotę , syna Wojciecha i Zofii z d. Kuś. Małżeń-

stwu Lasotom rodzą się sami chłopcy: w 1861r. Jan, w 1864 

Stanisław, 1867 Antoni i w 1870 -Józef. Na początku  1874r. 

Marianna umiera, zaś  wdowiec Andrzej jeszcze tego samego 

roku zaślubia Agnieszkę Nawrot. Młodsza siostra Marianny, 

Katarzyna, w 1862r. wychodzi za mąż za Mikołaja Dzierżaka 

z Kłodnicy (s. Franciszka i Ewy z Wichów)  i to właśnie u 

nich w Kłodnicy przebywał dorosły Józef, gdy w 1901r. po-

ślubił Annę Siedliską z Rogowa (c. Andrzeja i Jadwigi z Kęci-

ków). Młodzi Lasotowie zamieszkali w Kłodnicy. Tu 7 wrze-

śnia 1902r. rodzi im się pierwszy syn,Władysław .Gdy uczęsz-

czał do 4 klasowej szkoły powszechnej w Szczekarkowie  

nauczyciele zauważyli, że nauka nie sprawia mu żadnych 

trudności .Opinia o pracowitym i zdolnym uczniu dotarła nie 

tylko do jego rodziców, ale też najprawdopodobniej do pobli-

skiego pałacu w Szczekarkowie , gdzie sezonowe prace na 

rzecz Kleniewskich  wykonywał Józef Lasota, który według 

przekazów rodzinnych nadzorował m.in. prace związane z 

odwadnianiem podmokłych terenów rolnych . Jak wspomina 

dziś 96-letni Władysław Przepiórka z Kłodnicy: Józef Lasota 

przed  wojną miał duże poważanie u dziedziców i ze względu 
na rzetelne i uczciwe wykonywanie swoich obowiązków utrzy-

mywał z nimi dobre stosunki.  Zapewne to właśnie za namową 

i przyczyną rodziny Kleniewskich, młody Władek w  1917r. 
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znalazł się w Lublinie, aby  podjąć naukę w utworzonej we 

wrześniu  1915r. przez ks. Kazimierza Gostyńskiego  Wyższej 

8-klasowej Szkole Realnej Zrzeszenia Nauczycieli im. Hetma-

na Jana Zamoyskiego, mieszczącej się przy ul. Ogrodowej       

( obecnie II Liceum ). W lipcu 1920r.,będąc uczniem  lubel-

skiego ówczesnego Gimnazjum   im. Hetmana Jana Zamoy-

skiego, wraz z grupą swoich rówieśników , jako niespełna 18-

letni zgłosił się  do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie   

polsko-bolszewickiej. Z dokumentów znajdujących się w Cen-

tralnym Archiwum Wojskowym dotyczących Władysława 

Lasoty (sygnatura akt Ap. 899) odnośnie przebiegu jego służ-

by w W.P. wynika, że w okresie lipiec-wrzesień 1920r. jako 

szeregowiec był przydzielony do II Lubelskiego Batalionu 

Etapowego. Dokument ten nazwany „Listą kwalifikacyjną ‖ 

wytworzony został przez dowództwo 15 Pułku Piechoty po 1 

stycznia 1931r. W rubryce : stan cywilny widnieje: żonaty, 1  
dziecko.  Znajomość języków obcych w mowie i piśmie – język 

niemiecki.  Po zakończeniu działań wojennych powraca do 

Lublina, aby dalej kontynuować naukę w Gimnazjum Zamoy-

skiego w IV klasie. W spisie absolwentów lubelskiej szko-

ły(wówczas 8-klasowej) nie figuruje, gdyż po skończeniu 7 

klasy przerywa naukę w Lublinie i przenosi się do Warszawy. 

Tu Władysław Lasota w dniu  16 września 1924r. na podsta-

wie siedmiu klas gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego 

w Lublinie i egzaminu sprawdzającego został przyjęty  na 

drugi kurs Państwowej Szkoły Mierniczej . Całkowity 3-letni 

kurs szkoły ukończył  w czerwcu 1927r.i po złożeniu spra-

wozdania z prac wykonanych podczas ćwiczeń mierniczych w 

polu, 25 czerwca złożył egzamin praktyczny przed Komisją 

Egzaminacyjną , zaś  1 lipca tego roku otrzymał tytuł  Mierni-

czego. Tytuł ten, zwany też urzędowo jako geometra klasy 

pierwszej , nadawał prawo wykonywania prac wchodzących w 

zakres geodezji niższej , wstąpienia do państwowej służby 

mierniczej, objęcia stanowisk odpowiednich w urzędach kata-

stralnych oraz do złożenia egzaminu na mierniczego przysię-

głego (geometry klasy II) po odbyciu 5 letniej praktyki mier-

niczej.  

Z kopii „Wniosku nominacyjnego‖, wystawionego 27 listopa-

da 1930r w 15 Pułku Piechoty(podpisał płk dypl. Sadowski - 

dca pułku , z adnotacją :  dobry kandydat na d-cę plutonu. 
Nadaje się do awansu) wynika, że 3 sierpnia 1927r.Władysław 

Lasota  został wcielony do 28 Pułku Artylerii Polowej z sie-

dzibą w Zajezierzu koło Dęblina. 18 sierpnia tego samego 

roku odszedł do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty  w 

Ostrowi  Mazowieckiej. 2 maja 1928r.ukończył SPR z wyni-

kiem dobrym . Szkolenie kończyło się egzaminem i absolwen-

ci otrzymywali stopień kaprala i tytuł podchorążego (w wyjąt-

kowych sytuacjach plutonowego podchorążego). Drugim 

okresem służby (już podchorążego) była praktyka dowódcza w 

jednostce wojskowej. Po jej zakończeniu podchorąży był 

zwalniany do rezerwy. Stopień oficerski uzyskiwał po odbyciu 

dodatkowych ćwiczeń. Tajny „Wyciąg Kwalifikacyjny‖ po-

twierdza ukończenie 9-miesiecznego kursu  SPR nr 1  w 

Ostrowi  Maz.  z  postępem dobrym ( 7 w skali 1-10). Oprócz 

not  z poszczególnych przedmiotów typowo wojskowych i 

żołnierskich ,w charakterystyce wystawionej przez  d-cę kom-

pani kpt. Piotrowiaka ,  a zatwierdzonej przez  komendanta 

szkoły płk Kwiatkowskiego  znalazły się takie opinie jak : 

Fizycznie dość dobrze rozwinięty  i wytrzymały. Obowiązkowy 

i ambitny. Karny i zdyscyplinowany. Zachowanie się w służbie 

i poza służbą dobre. Poczucie obywatelskie - dobre. Ideowość 
w pojmowaniu służby w armii dobra. Charakter cichy i spo-

kojny. Na oficera rezerwy nadaje się .                                              
18 maja  powrócił do jednostki, skąd  został przeniesiony do 

79 Pułku Piechoty w garnizonie Słonim( ówczesne woj. no-

wogródzkie, dziś na Białorusi). 20 września 1928r. został 

przeniesiony do rezerwy . 15 marca 1929r.Władysław Lasota 

zgłosił praktykę mierniczą i został wpisany do rejestru prakty-

kantów na mierniczych przysięgłych .                                                                                                                           

Od 19 maja do 28 czerwca 1930 r. przebywał  na ćwiczeniach 

rezerwy w 15 Pułku Piechoty  stacjonującym w Dęblinie, któ-

ry pozostał na dalsze lata jako jego jednostka macierzysta.  W 

dokumentach wojskowych  widnieje także adres zamieszkania 

Władysława : Warszawa, ul. Nowy Zjazd 4 m1, zaś od 2 paź-

dziernika 1930r.:  ul. Krochmalna 34 m 91. To  drugie miejsce 

pobytu   to zapewne adres ,pod którym zamieszkiwała jego 

żona, Antonina z domu Turemka .                                                                                                                                                    

30 stycznia 1932r.,w tajnej opinii Dowództwa  Okręgu Korpu-

su nr 1 w Warszawie do  Szefa Departamentu Piechoty Mini-

sterstwa Spraw Wojskowych , mjr Rybicki stwierdził, że 

pchor. rez. Władysław Lasota odpowiada wymaganiom Prag-

matyki Oficerskiej i uzyskuje opinie dobrą .W jakiś czas po-

tem podejmuje pracę w Wojskowym  Instytucie Geograficz-

nym w Warszawie jako pracownik cywilny. W latach 1919-

1949 Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) opracowywał i 

publikował mapy topograficzne, których edycja z końca lat 

trzydziestych uważana jest za jedną z najlepszych na świecie 

dzieł sztuki kartograficznej. Był jedyną instytucją w Polsce 

opracowującą mapy topograficzne .W latach 1930-1939 WIG 

stał na poziomie najlepszych instytucji zagranicznych, a nawet 

niejednokrotnie przewyższał je, o czym świadczą pochwały i 

cenne wyróżnienia WIG na zjazdach międzynarodowych w 

Belgradzie 1930 r. i Paryżu 1931 r. W sierpniu 1939 r. w 

WIG-u było zatrudnionych 156 oficerów oraz ok.450 podofi-

cerów i pracowników cywilnych.  Od 1935 r. jego szefem był 

płk dypl. Tadeusz Zieleniewski, który 30 sierpnia 1939r. został 

powołany na dowódcę 30 Dywizji Piechoty. Po wybuchu woj-

ny , pełniący obowiązki szefa WIG ppłk Jerzy Lewakowski 

otrzymał 4 września 1939 r. rozkaz ewakuacji instytutu do 

Lwowa.  Odbywała się ona transportem kolejowym i samo-

chodowym. Transport samochodowy składający się z 60 po-

jazdów (w trzech rzutach) wyruszył z Warszawy 5 i 6 wrze-

śnia i z umiarkowanymi stratami (nie dojechało 10 samocho-

dów) dotarł 8 września do Lwowa. Transport kolejowy był w 

dwóch terminach : pierwszy z 3 września ,przybył do Lwowa 

4 dni później. Drugi transport, składający się z 56 wagonów, 

wyruszył z Warszawy 6 września wieczorem, a wkrótce potem 

utknął w wielkim zatorze kolejowym między stacjami Mrozy  

a Siedlce. Bombardowanie niemieckiego lotnictwa spowodo-

wało, że transport ten 9 września utknął pod Siedlcami i zaczął 

się palić. Większość przewożonych dokumentów i sprzętu 

uległo zniszczeniu.10 września ,wobec zagrożenia niemiec-

kiego , przystąpiono do organizacji obrony miasta. 14 wrze-

śnia dowódca Obrony Obszaru Lwowa gen. Rudolf Prich (na-

zwisko generała figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej pod 

numerem 2392, pochowany na otwartym w 2012 Polskim 

Cmentarzu Wojennym w Kijowie - Bykowni. )  w piśmie do 

szefa WIG polecił zorganizowanie i uruchomienie oddziału 

służby geograficznej przy Dowództwie Obrony Lwowa.              

https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapral
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podchor%C4%85%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plutonowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_wojskowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Lista_Katy%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Cmentarz_Wojenny_w_Kijowie-Bykowni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Cmentarz_Wojenny_w_Kijowie-Bykowni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kij%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bykownia
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Szefem tego oddziału został ppłk Władysław Leśniak, a jego 

zastępcą mjr Jan Markowski. Zadaniem oddziału było zaopa-

trywanie dowództw i oddziałów w mapy, a przede wszystkim 

współpraca z artylerią. Wykonywali oni między innymi po-

miary dla artylerii. Oficerów niezaangażowanych w prace 

geograficzne oddano do dyspozycji Dowództwa Grupy Obro-

ny Lwowa, byli oni wykorzystywani do budowy barykad i 

zapór przeciwczołgowych. Samochody ciężarowe WIG były w 

tym okresie używane do rozwożenia amunicji, żywności i 

materiałów wybuchowych (saperskich) dla oddziałów organi-

zujących obronę Lwowa. Podporucznik Lasota na mocy roz-

kazu wewnętrznego nr 4 ,wydanego przez Dowództwo Obrony 

Lwowa, 14 września wraz z por. Feliksem Zielińskim i ppor. 

Marianem  Zagrzejewskim  został  przydzielony do wschod-

niego sektora obronnego .Cztery dni później okazało się ,że 

był to sektor najbardziej narażony na ataki Sowietów (cała 

trójka wymienionych oficerów WIG-u została wzięta do nie-

woli sowieckiej i figuruje na charkowskiej liście zamordowa-

nych). 

.  

 

W dniu 17 IX w godzinach rannych przyszła wiado-

mość, że wojska sowieckie przekroczyły wschodnią granicę 

Polski. Rozkaz Naczelnego Dowództwa nakazywał otwieranie 

ognia tylko do Niemców, a do Armii Czerwonej jedynie w 

ostateczności. Pomimo to Polacy do końca nie wiedzieli jak 

postępować z agresorem ze Wschodu, którego pierwszy od-

dział dotarł pod miasto już 18 IX wieczorem. Od tego momen-

tu  rozpoczęło się radzieckie obleganie Lwowa od strony  

wschodniej. Od strony zachodniej od kilku dni nacierali 

Niemcy. 20 IX  siły niemieckie i sowieckie otoczyły miasto ze 

wszystkich stron i przygotowywały się do ataku na nie. Naza-

jutrz ,21 IX dowódcy radzieccy wezwali ponownie stronę 

polską do negocjacji, grożąc w przeciwnym wypadku znisz-

czeniem Lwowa. Wieczorem, nie widząc większych szans w 

dalszej obronie, zawarto wstępne porozumienie w sprawie 

kapitulacji i przekazania miasta Armii Czerwonej. Tego same-

go dnia gen. Władysław Langner zwołał odprawę dowódców 

oddziałów i odcinków obrony, na której poinformował o decy-

zji poddania miasta. Osobno został zawiadomiony prezydent 

Lwowa Stanisław Ostrowski. W tym też czasie wojska nie-

mieckie poczęły się częściowo wycofywać na linię Sanu, od-

dając teren Armii Czerwonej.                                                                                                                                            

W dniu 22 IX strona polska dostarczyła akt kapitula-

cji, który przewidywał, iż polskie oddziały wyjdą kilkoma  

kolumnami z miasta w kierunku wschodnim, szosą na Sichów 

i Winniki. Oficerowie i szeregowi po rozbrojeniu mieli zostać 

zwolnieni do domów, a broń miała złożyć także policja i żan-

darmeria wojskowa. Zgodnie z umową sowieci weszli do 

Lwowa od północy, południa i wschodu około godz. 13-tej. 

Wśród mieszkańców witających żołnierzy radzieckich, prze-

ważali Żydzi i Ukraińcy. Stronie sowieckiej bardzo zależało 

na szybkim zajęciu Lwowa. Wszak w oddziałach, które znala-

zły się pod Lwowem byli jeszcze dowódcy i żołnierze pamię-

tający rok 1920, kiedy to 1 Konna Armia Budionnego nie 

zdołała zdobyć tego polskiego miasta. Nie przywiązywali więc 

wagi do sformułowań protokołu, bo nie mieli zamiaru go re-

alizować. Nie było to zresztą pierwsze wiarołomstwo Sowie-

tów. 22.IX  po południu rozpoczęła się sowiecka okupacja 

Lwowa. Wraz z oddziałami liniowymi wkroczyły służby i 

funkcjonariusze NKWD. Ich pastwą pierwsi padli oficerowie, 

którzy mieli opuścić miasto — starsi na samochodach, a młod-

si w kolumnach. Na rogatce Łyczakowskiej otoczono ich kor-

donem i pieszo pognano do Tarnopola. Stamtąd zaś, po zała-

dowaniu do wagonów bydlęcych, wywieziono do Rosji, głów-

nie do Starobielska. Dziś, po latach, wiemy, że zostali zamor-

dowani przez NKWD w Charkowie wiosną 1940 r. i pogrze-

bani w pobliskim lesie. Według szacunków , 22 IX 1939 r. do 

niewoli trafiło 15 tys. obrońców Lwowa, w tym 1160 ofice-

rów. Większość szeregowych niebawem zwolniono. Ofiarami 

samosądów ukraińskich i wkraczających NKWD-zistów padło 

również wielu polskich, już rozbrojonych, policjantów.   

 

 
Tablica epitafijna na cmentarzu w Charkowie. 

 

Parę  zdań o rodzinie por. Władysława Lasoty.   
Jego żona ,Antonina Lasota z d. Turemka zginęła w obozie 

koncentracyjnym w Ravensbruck  20 lutego 1945r.  Ich syn, 

Jerzy Lasota, warszawski gimnazjalista , był więźniem Pawia-

ka oraz obozów w Auschwitz  i Mauthausen. Z  dokumentów 

Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie wynika, że Jerzy 

Lasota został zatrzymany przez Niemców w 1942 r. i po dłu-

gim pobycie w warszawskim więzieniu, 5 października na-

stępnego roku znalazł się w obozie koncentracyjnym Au-

schwitz, gdzie otrzymał numer 156 657 ( był to największy 

transport więźniów Pawiaka, liczący około 1500 mężczyzn i 

kobiet).  Jeszcze w tym samym roku został przeniesiony do 

obozu koncentracyjnego Mauthausen ( ok. 20 km od Linzu w 

Austrii ), gdzie był poddawany groźnym eksperymentom me-

dycznym , np. poprzez wieszanie za nogi przez kilkadziesiąt 

minut. Szczęśliwie udało mu się przeżyć i doczekać wyzwole-

nia  przez wojska amerykańskie w dniu 5 maja 1945 r. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Linz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
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Po wojnie zamieszkał w Krakowie , gdzie zmarł 26 listopada 

1997r. i jest pochowany na cmentarzu Kraków-Podgórze.                                                                                        

2007 r.- awans pośmiertny . Z inicjatywy prezydenta prof. 

Lecha Kaczyńskiego ,Minister Obrony Narodowej Aleksander 

Szczygło  decyzją nr 439/MON z dnia 5 października 2007 

roku mianował pośmiertnie 7842 oficerów na wyższe stopnie. 

Awanse odczytano 9 i 10 listopada 2007 roku w Warszawie w  

trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć 

Bohaterów‖ . Wśród nominowanych jest ppor. Stanisław La-

sota ,awansowany pośmiertnie na stopień porucznika .          
 
 

oprac. Artur Leinwald, Dokumenty obrony Lwowa 1939, War-
szawa 1997 

Kazimierz Ryś [Kazimierz Ryziński], Obrona Lwowa w roku 
1939, Rzeszów 1990 

M. Porwit – Komentarze do historii polskich działań obron-

nych 1939 roku. 
http://geoforum.pl/?menu=47155,47159,47262,47259&link=

wojsko-ii-wojna-swiatowa-wojna-obronna-1939-r-ii 

 
                                            Władysław Mądzik 

 

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

Kpt. Stanisław Kołodziejczyk  1903 - 1940 
 

 
 

Stanisław KOŁODZIEJCZYK ,syn Feliksa i Wiktorii z 

domu Wicha, urodzony 8 października 1903r. w Kępie Cho-

teckiej. Gdy miał nieco ponad 2 lata, zmarł mu ojciec (w  

wieku 26 lat) i cały ciężar wychowywania spadł na matkę 

Wiktorię, która w 1910 r. wyszła ponownie za mąż za Feliksa 

Misztaka. Po ukończeniu miejscowej szkoły powszechnej 

został przyjęty na wydział matematyczno-przyrodniczy  pu-

ławskiego Państwowego Gimnazjum im. Adama Czartory-

skiego  i w 1921r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Podjął 

pracę w Warszawie, tam też  został powołany do wojska i 

rozpoczął roczną służbę w Szkole Podchorążych Lotnictwa-

Grupa Techniczna w Warszawie. Najprawdopodobniej po jej 

ukończeniu zaczął pracować na lotnisku Okęcie i wtedy też  

podjął współpracę z Państwowym Instytutem Meteorologicz-

nym. We wrześniu 1925r. roku został przyjęty na Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego. 

To właśnie tu poznał swoją przyszłą żonę , Halinę Dargie-

wicz, córkę pułkownika Antoniego Dargiewicza.             

Mianowany ppor. rez. techn. 15.III.1935 r.  Po ukończeniu 

warszawskiej uczelni studiował jeszcze w roku akademickim 

1935/36 na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w Krakowie w zakresie geografii( studia podyplo-  

mowe ?) ,w którym  napisał pracę magisterską pt. „Studium 

pogody panującej w Polsce od 28 IV do 5 V 1935 r." i gdzie  

22 stycznia 1937r uzyskał dyplom magistra geografii. Wypeł-

niając dokumenty na krakowską uczelnię podał ,że jest żonaty 

i mieszka w Warszawie (ul. Żelazna 95B/8). W 1931 r. razem 

z żoną Haliną  został  etatowym pracownikiem Państwowego 

Instytutu Meteorologicznego w Wydziale Synoptycznym, 

gdzie później został  zastępcą kierownika  działu synoptyczne-

go. 

Wiosną 1937r. Wydział Synoptyczny przeniesiono na Okęcie, 

a dwa lata później Stanisław Kołodziejczyk został jego ostat-

nim przed wojną kierownikiem . Należał do grona młodych, 
dobrze zapowiadających się synoptyków. Objęcie przez niego 

służby było zapowiedzią intensyfikacji jej dalszego rozwoju w 
oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne. Nieste-

ty, porwany przez wir wojny ,jak miliony wówczas Polaków i 

jak miliony z niej nie powrócił.
1
  

Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. w 3 Pułku Lotniczym objął 

dowództwo ruchomego parku lotniczego nr 1 Armii „Poznań" 

na lotnisku Ławica. Po zakończeniu organizacji 31 sierpnia 

odjechał transportem kolejowym  do Kłodawy ( 20 km na pół-

nocny wschód od Koła).                         

W niezwykle trudnych warunkach, ustawicznie bombardowana 

przez Luftwaffe  jednostka por. Kołodziejczyka z powodze-

niem dokonywała napraw samolotów eskadr lotniczych na 

terenie obszaru operacyjnego Armii. 5 września  przed połu-

dniem ,w czasie bombardowania Kłodawy został uszkodzony 

budynek , w którym pracowali mechanicy ruchomego  parku 

lotniczego nr1. Ofiar w ludziach nie było. Częściowo uległy 

zniszczeniu maszyny i magazyn techniczny . Por. Kołodziej-

czyk otrzymał rozkaz przygotowania jednostki do odjazdu w 

rejon  Kutna . 9 września ruchomy park lotniczy wykonał na-

prawę trzech samolotów P-11, które miały odlecieć do bazy nr 

3 w Lublinie. Ponadto czołówka techniczna parku, która zain-

stalowała się w majątku Krośniewice, przeprowadziła kilka 

napraw samolotów znajdujących się na pobliskich lotniskach 

(m. in. naprawa i wymiana kolektora w samolocie „Karaś‖).              

                                                 
Ryszard Girguś „ Obserwator Meteorologiczny‖ t.22  PIHM Warszawa 

1969 r. : Z dziejów Państwowego Instytutu Meteorologicznego. str.4-101  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Szczyg%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Szczyg%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Szczyg%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
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 W południe por. Kołodziejczyk otrzymał rozkaz natychmia-

stowej ewakuacji parku do Lublina. Odjazd pierwszej kolum-

ny nastąpił nocą. W Lublinie dołączyli do oddziałów Bazy Nr 

3. W następnych dniach kontynuowano przemarsz w kierunku 

południowo -wschodnim w celu ewakuacji do Rumuni.  Wie-

czorem 17 września wraz z częścią jednostek Bazy Nr 3 zosta-

li otoczeni  przez wojska Armii Czerwonej i wzięci do niewoli 

koło miejscowości  Zwiniacz ( 22km na południe od Trem-

bowli ) w drodze do przejścia granicznego w Zaleszczykach .              

Stanisław Kołodziejczyk najpierw przebywał w obozie  Sze-

pietówka , potem w  Kozielsku , skąd w kwietniu 1940 roku 

został wywieziony do Katynia ( lista wywozowa nr 025/3 z 

dn.9.04.1940r. poz.77) i tam stracony. 

                                     Władysław Mądzik                                                                                                                                                 

inne informacje : Ewa Śmiech  [PL 1/36/2010] 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ppłk  Adam  Lew  Sołtan  1898 - 1940 
 

                                                             
 

 

 

 Płaskorzeźba por. Henryka Gorzechowskiego,jeńca Kozielska 

przedstawiająca wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej. 

 
 

Major dyplomowany, syn Bohdana i Marii z Sołtanów, dłu-

goletnich właścicieli ziemskich z Polanówki. Urodził się  

24 września 1898 roku w Polanówce, powiat  Puławy (dziś 

pow. Opole Lub.). Absolwent Polskiego Gimnazjum Męskie-

go w Kijowie. W 1917 roku w I Korpusie Polskim. Od 1918 

roku w Wojsku Polskim .W 1920 r. ukończył szkołę  podcho-

rążych. Walczył na wszystkich frontach polskich do końca 

1920 roku. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari numer 

2591 z 1920 roku. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem  Wa-

lecznych. Podporucznik w 1 Pułku  Ułanów Krechowieckich.  

W 1921 r. ukończył Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru-

dziądzu, a w 1932 r. Wyższą Szkołę Wojenną. Wykładowca 

historii i geografii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru-

dziądzu. Od 1933 roku dyrektor nauk w Szkole Podchorążych 

Kawalerii. Od 1936 roku do wybuchu wojny Komendant Po-

wiatowej Komendy Uzupełnień w Jarocinie . Żonaty z Marią 

Sariusz - Zaleską. Dwie córki: Teresa, Maria. We wrześniu 

1939 roku szef sztabu Nowogródzkiej Brygady Kawalerii 

(m.p.  Baranowicze ) dowodzonej przez gen. Władysława 

Andersa . 28 września 1939r. dostał się do niewoli sowieckiej 

w okolicach Starego Sambora . Przebywał w obozie jenieckim 

Starobielsku, gdzie był szczególną postacią życia kulturalne-

Jak wspominał Józef Czapski * :  Najlepszym sposobem na 

wypełnienie obozowej nudy było poszukiwanie “zajęcia” naj-
lepiej podnoszącego na duchu. Dużą w tym rolę odegrał ma-

jor Sołtan , szef sztabu gen. Andersa w czasie kampanii wrze-

śniowej. Pochodził z rodziny powstańczej i godnie podtrzy-
mywał tę tradycję. Jako jeden z pierwszych rozpoczął odczyty 

o kampanii wrześniowej i historii wojen. Podczas swoich wy-

kładów wskazywał na braki i błędy minionej kampanii, pod-
kreślając jednocześnie wielkie bohaterstwo dowódców i żoł-

nierzy w tej nierównej walce.                                               
Został zamordowany wiosną 1940 roku w Charkowie. 
 W roku 2007  pośmiertnie awansowany do stopnia podpuł-

kownika. 
 

*Józef Czapski "Na nieludzkiej ziemi"(cz.1„Wspomnienia 

starobielskie”)  

                                                                                                                                                                  

                                            Władysław Mądzik  

 

 

 

 

 

         O rodzinie Sołtanów z Polanówki [ PL 2/2/2003]

go.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Baranowicze
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Por. Stefan Zagozdon 1910 - 1940
 

                            
 

Syn Franciszka i Katarzyny z Grądzielów, ur. 17 XII 1910 w 

Niwie – dziś trzon miejscowości Las Dębowy w gminie Łazi-

ska. Był absolwentem  Państwowej Szkoły Mierniczej w 

Warszawie, którą ukończył w 1930r  . Jako technik melioracji 

podjął pracę w Szczuczynie (dziś  miasto na Białorusi, w 

obwodzie grodzieńskim, nad rzeką Szczuczynką, w 2010 oku 

liczyło ok. 15 tys. mieszkańców).Zamieszkał przy ul. Kole-

jowej 15. Z racji miejsca zamieszkania jako poborowy podle-

gał Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Lidzie (dziś miasto 

na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, siedziba rejonu lidz-

kiego, w latach 1921–1945 w Polsce, w województwie no-

wogródzkim, siedziba powiatu lidzkiego, w 2009r. ponad 97 

tys. mieszkańców).  17 września 1931r. na komisji poborowej 

otrzymał kategorią „ A‖  i został uznany za zdolnego do służ-

by wojskowej z przeznaczeniem do artylerii p/lotniczej lub 

łączności. 14 września 1932r. zgłosił się do Dywizyjnej 

Kompanii Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 77 

Pułku Piechoty który   w okresie międzywojennym wchodził 

w skład 19 Dywizji Piechoty i stacjonował na terenie Okręgu 

Korpusu Nr III w garnizonie Lida .Przysięgę wojskową zło-

żył 29 listopada 1932r. 15 grudnia tego roku otrzymał pierw-

szy awans na starszego strzelca. Kolejny awans na tytularne-

go kaprala- 21 czerwca 1933r. Kończąc  19 lipca 1933r. 9-

miesięczny Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty   

z wynikiem „zupełnie dobrym‖ i lokatą 11,otrzymał tytuł 

podchorążego rezerwy, a dwa dni później awans  na plutono-

wego podchorążego. 20 września tego roku został przeniesio-

ny do rezerwy. Na 41–dniowe ćwiczenia dla rezerwistów w 

jednostce macierzystej został powołany 24 września następ-

nego roku. Ukończył je z opinią bardzo dobrego dowódcy 

plutonu strzeleckiego i został zakwalifikowany przez Komisję 

z wnioskiem nominacyjnym na podporucznika rezerwy. Osta-

tecznie tytuł oficerski podporucznika rez. otrzymał z dniem 1 

stycznia 1935r. W sierpniu 1939r. ,tuż przed wybuchem II 

wojny światowej otrzymał  wezwanie mobilizacyjne do jed-

nostki macierzystej, czyli 77.PP. 

 

                                                    

 
Szlak bojowy 77. PP *  

 
W 1939 r. 77. pp wchodząc w skład 19. DP jako część armii 

odwodowej „Prusy", miał wziąć udział w wielkiej kontrofen-

sywie polskiej. Niestety, błędne decyzje gen. Dąb-

Biernackiego i niemiecka przewaga techniczna spowodowały 

rozbicie dywizji. W decydującej o losach pół-nocnego zgru-

powania armii walce pod Piotrkowem Trybunalskim 77. pp 

miał wraz z Wileńską BK wykonać uderzenie na tyły jednostek 

pancernych przeciwnika. Po odwołaniu całej akcji pułk wyco-

fał się do lasów na południe od Pilicy i tam stał się główną 

częścią silnej grupy płk. Kruk-Śmigli, która jako najdalej na 

zachód wysunięta, a od 14 września jedyna z całego północne-

go zgrupowania Armii „Prusy" działała na tyłach nieprzyjacie-

la. Po prawie dwóch tygodniach pułk zdołał się przebić do 

Wisły i przez nią przeprawić. Na Lubelszczyźnie wziął jeszcze 

udział w walkach tzw. „grupy czterech pułkowników", pod 

wspólnym dowództwem płk Zieleniewskiego, m.in. pod Jano-

wem Lubelskim. Po otoczeniu grupy przez wojska niemieckie i 

rosyjskie 2 października skapitulował, jako jeden z ostatnich 

oddziałów Wojska Polskiego. Rozproszeni w trakcie odwrotu 

oficerowie i żołnierze, m.in. dowódca ppłk Gustaw Nowosiel-

ski zachowali wolę walki i na polecenie swego dowódcy od-

tworzyli pułk w rejonie Chełma Lubelskiego. Nowy, improwi-

zowany oddział w składzie XIX BP, wziął udział w próbie 

przebicia się resztek Armii „Modlin", „Prusy" i „Lublin" w 

kierunku granicy węgierskiej. Walczył w drugiej bitwie o To-

maszów Lubelski i pod Krasnobrodem, a potem, już na własną 

rękę, przedzierał się na południe. Wobec braku możliwości 

kontynuowania walki oficerowie rozpuścili większość żołnie-

rzy do domów i wraz z ochotnikami maszerowali ku granicy, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/19_Dywizja_Piechoty_%28II_RP%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Korpusu_Nr_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Korpusu_Nr_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_Korpusu_Nr_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Garnizon_Lida
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ale 28 września pod Lubaczowem zostali otoczeni i wzięci do 

niewoli przez Armię Czerwoną. Większość oficerów trafiła do 

niewoli sowieckiej ,a później wraz z ppłk Nowosielskim zo-

stała zamordowana w 1940 r. w Katyniu 

Z przeprowadzonej analizy szlaku bojowego i imiennej listy 

48 oficerów 77.pp ,którzy zostali straceni w Charkowie i Ka-

tyniu, wynika ,że ppor. Stefan Zagozdon był jednym z 17 

żołnierzy zamordowanych w Charkowie. Stanowili oni tę 

część 77.pp, która swój wojenny etap wrześniowej kampanii  

zakończyła walkami w okolicach Janowa Lubelskiego. Grupa 

ta  była  dowodzona przez  ppłk Stanisława Konstantego Gą-

siorka(jest także na liście charkowskiej) i właśnie w tej grupie 

walczył ppor. Stefan Zagozdon. A oto jak na ziemi lubelskiej 

wyglądały ostatnie dni wolności żołnierzy 77 pp, a więc i 

ppor. Stefana Zagozdona.                                                                                                                                                                                   

30 września w godzinach popołudniowych 2 Korpus Kawale-

rii zajął Krzemień i Dzwolę, co doprowadziło do 

nocnej bitwy przebojowej Grupy „Kowel‖ z Sowietami z 30 

września na 1 października. W drugiej fazie bitwy 

Sowieci samochodami pancernymi odcięli ogon polskiej ko-

lumny przechodzącej do lasów na południe, zagarniając 

do niewoli ok. 100 polskich żołnierzy. W bitwie tej poległo 

prawdopodobnie około 27 żołnierzy polskich, a rannych zo-

stało ok. 70. 30 września, kiedy trwały walki grupy „Kowel‖, 

do Domostawy, gdzie stacjonował sztab grupy płk. Zieleniew-

skiego, przybyli parlamentariusze sowieccy, a później nie-

mieccy. W wyniku okrążenia przez obu agresorów, 

płk Zieleniewski przyjął propozycje sowieckie. Po przeanali-

zowaniu rzekomo „łagodnych‖ warunków, w zamian 

za zwolnienie jeńców, podpisał kapitulację przed Armią 

Czerwoną. 1 października 1939 r. w Momotach płk. Ziele-

niewski napisał ostatni rozkaz. Oto jego fragment: „1939 r., 
październik 1, godz. 10.00, Momoty. Rozkaz nr 4 dowódcy 

Grupy Zieleniewskiego. Żołnierze! Oddział nasz został ostat-

nim oddziałem Wojska Polskiego walczącego w Polsce. Odda-
ję cześć Waszej wytrwałości, poświęceniu i męstwu. Jednakże 

stwierdzam, że naszymi nielicznymi szeregami, goniąc reszt-
kami amunicji, nie pobijemy licznych armii przeciwników 

wojujących w Polsce…. W tych okolicznościach, nie widząc 

możliwości i celu dalszej walki, postanowiłem przyjąć propo-
zycje wojsk sowieckich, przerwać działania wojenne i złożyć 

broń…”. 

Żołnierskie losy 

1 października po południu, przed oddziałami polskimi od 

Domostawy do Momot, odczytany został ostatni rozkaz. 

2 października rozpoczęło się składanie broni. Do sowieckiej 

niewoli udała się większość oficerów, którzy 

kierując się honorem, nie potrafili opuścić swoich żołnierzy. 

Sowieci nie dotrzymali słowa o zwolnieniu jeńców. 

Setki oficerów Grupy płk. Zieleniewskiego znalazło śmierć w 

dołach Katynia i Charkowa – udało się ustalić 

ok. 50 nazwisk. (płk Zieleniewski został wywieziony przez 

sowietów do Lwowa , ale wieczorem tego samego dnia zdołał 

zbiec i ukryć się na terenie miasta. 13 października wyjechał 

koleją do Delatyna skąd pieszo przez Gorgany przeszedł na-

stępnego dnia na Węgry. Następnie przedostał się do Francji). 

Prezydent RP na Uchodźstwie, prof. St. Ostrowski, nadał 

dekretem z 11 listopada 1976 r., zbiorowo Krzyż 

Virtuti Militari żołnierzom polskim zgładzonym w Katyniu i 

innych miejscach kaźni, dla upamiętnienia ofiary ich życia w 

imię Niepodległej Polski. Wielu jednak oficerom i żołnierzom 

oraz mniejszym oddziałom udało wyrwać się z sowiecko-

niemieckiego okrążenia. Część z nich dołączyła do  do zgru-

powania gen. Kleeberga lub przekroczyła granicę rumuńską, 

aby walczyć w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Jesz-

cze inni ukryli się w okolicznych wsiach lub powrócili do 

swoich domów, aby później walczyć w Armii Krajowej          

( m.in. przedarł się do Opola Lubelskiego, ppor. Leonard Zub-

Zdanowicz, oficer łącznikowy w pułku kawalerii ppłk Kopcia. 

Jego ojciec, Meliton Zub-Zdanowicz był dyrektorem filii Lu-

belskiego Syndykatu Rolniczego w Opolu Lub. –    

 przyp. Wł. M.).                                                                                       

[...] do dziś mam przekonanie, że nasz żołnierz był lepszy od 

niemieckiego. Takiego ograniczenia potrzeb, przy zachowaniu 
wytrwałości i zajadłości w walce w żadnej armii nie widzia-

łem. Płakać trzeba, że naród nawet nie domyśla się jaką armię 
stracił w 1939 roku. I chyba tego już nigdy nie zrozumie. [...]- 

fragment wspomnień ppor. Z. Kraśnika, oficera 77 Pułku Pie-

choty z grupy „Niemen‖.                                                                     

Grupa płk. Zieleniewskiego została upamiętniana dwoma 

pomnikami: w Momotach i w Dzwoli oraz trzema na cmenta-

rzach w Polichnie, Janowie Lubelskim i Dzwoli. Corocznie 

też w Momotach odbywają się uroczystości upamiętniające 

tamte tragiczne wydarzenia.**                                                                                               

 

 

 
 

We wrześniu 1939r. do pierwszego agresora z zachodu, dys-

ponującego prawie 2 milionami żołnierzy, 10 tys. dział, 2800 

tys. czołgów oraz 2 tys. samolotów, dołączył nieprzyjaciel ze 

wschodu , który rzucił do walki ponad 300 tys. żołnierzy, 4 

tys. dział, 5 tys. czołgów oraz tysiąc samolotów. Wojsko Pol-

skie, poważnie osłabione walkami na zachodzie nie miało 

fizycznych szans powstrzymania takiej siły. Chociaż Rosja 

Radziecka nie podpisała (wraz z Japonią) Konwencji Genew-

skiej o traktowaniu jeńców wojennych, to nasi dowódcy pod-

pisując kapitulację z Sowietami być może mogli mieć  nadzie-

ję, że polscy jeńcy będą traktowani nie jako wrogowie Związ-

ku Radzieckiego, gdyż oficjalnie Polska i ZSRR nie były w 

stanie wojny, a pakt o nieagresji z 1934r.wciąż  obowiązywał 

do końca 1945r. Niestety, spotkał ich wielki zawód. Oficerów, 

ludzi szczególnie aktywnych, wysoce patriotycznych, wyro-

słych na tradycjach niepodległościowych, a przede wszystkim 

wysoko wykształconych ze względu na istniejący w II Rze-

czypospolitej cenzus wykształcenia dla kadry dowódczej, 

postanowiono odizolować w wyodrębnionych specjalnych 

obozach NKWD.  

 

 
 

 

 
Tablica epitafijna na cmentarzu Piatichatki w Charkowie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Delatyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorgany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opole_Lubelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opole_Lubelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_NKWD_dla_je%C5%84c%C3%B3w_polskich
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W obozie w Starobielsku, w którym przebywali nasi oficero-

wie Sołtan , Lasota i Zagozdon, znalazły się 3894 osoby, w 

tym 9 generałów, 55 pułkowników, 127 podpułkowników, 

230 majorów, ok. 1000 kapitanów i rotmistrzów, ok. 2450 

poruczników i podporuczników, a ponadto ok. 50 cywilów. 

Prawie połowę więzionych stanowili oficerowie rezerwy: 

ponad 20 profesorów uczelni, cały bez wyjątku personel na-

ukowy Instytutu Przeciwgazowego WP i prawie cały personel 

Instytutu Uzbrojenia WP, ok. 400 lekarzy, kilkuset prawni-

ków, kilkuset inżynierów, ok. 100 nauczycieli, ok. 600 lotni-

ków, wielu działaczy społecznych, kilkudziesięciu literatów i 

dziennikarzy. W wyniku przeprowadzonej w kwietniu i maju 

1940r. tzw. akcji „rozładowania ‖ obozu w Charkowie zamor-

dowano 4302 polskich żołnierzy i cywilów . Pozostałych 

wbrew konwencji potraktowano jako tanią, niewolniczą siłę 

roboczą i umieszczono w obozach pracy przymusowej. Część 

ocalałych jeńców doczekała się uwolnienia podczas tworzenia 

Armii gen. Władysława Andersa. Więcej szczęścia mieli ci 

oficerowie, którzy dostali się do niewoli niemieckiej : wielu z     

                                                                                                                           

nich przeżyło w obozach jenieckich i doczekało końca wojny. 

Zamordowani- krwią i swoim życiem , zaś ocaleni -

poniewierką, głodem i chłodem  zapłacili za wierność Ojczyź-

nie, złożoną w wojskowej przysiędze. Stracili życie, stracili 

zdrowie, ale honor polskiego żołnierza  zachowali.                                                   

Jako społeczność lokalna, możemy być dumni, że w tym dobo-
rowym towarzystwie patriotów-męczenników mamy czterech 

swoich bohaterów :ppłk  Adama Sołtana , kpt. Stanisława 

Kołodziejczyka, por. Władysława Lasote i por. Stefana Zago-
zdona .    

      Zasłużyli na naszą Pamięć.                                                                    

Zasłużyli na Dęby  Pamięci .   

                                                  Władysław Mądzik                     

*   Wojciech Markert „77.Pułk Strzelców Kowieńskich w la-

tach 1918-1939” Ofic.Wyd.Ajaks Pruszków 2003                         
** Tomasz Bordzań 

http://www.lukowa.pl/images/goniec/2014pazdziernik.pdf 

          
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………           

Kapral Tadeusz Dzierżak 1923-1946 

 

                                                               
 
 

 

Zagórz k/Sanoka : Pomnik poległych w Jasieniu żołnierzy WOP 

20 marca 2016r.minęła 70 rocznica tragicznych wydarzeń, 

jakie rozegrały się w okresie powojennym w  Bieszczadach, a 

których uczestnikiem był mieszkaniec naszych stron, pocho-

dzący z Dobrego brat mojego dziadka Władysława, kapral 

Tadeusz Dzierżak, żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza. Zawi-

łe i trudne czasy ,w jakich przyszło mu żyć sprawiły, że stał 

się on świadkiem jednego z najtragiczniejszych epizodów 

walk żołnierzy polskich z bandami Ukraińskiej Powstańczej 

Armii na terenach południowo-wschodniej Polski.  

Tadeusz Dzierżak , urodził się w Dobrem k/Kazimierza Dol-

nego 12 kwietnia 1923 roku jako syn Marianny z Filiksów 

Dzierżakowej, wdowy po zmarłym Ignacym Dzierżaku. Po 

wkroczeniu wojsk radzieckich na teren Polski w 1944r. wstą-

pił w szeregi LWP i wcielony został do 8 Drezdeńskiej Dywi-

zji Piechoty im. Bartosza Głowackiego, z którą przeszedł szlak 

bojowy aż do zakończenia działań wojennych. Po wojnie jego 

dywizja została przekształcona w Wojska Ochrony Pograni-

cza. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Instytut_Uzbrojenia_WP&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_NKWD_dla_je%C5%84c%C3%B3w_polskich
http://www.lukowa.pl/images/goniec/2014pazdziernik.pdf
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Zimą 1946 r. Tadeusz Dzierżak w stopniu kaprala znalazł się 

w 9 Oddziale Wojsk Ochrony Pogranicza ,w którego składzie 

znajdował się 38 batalion zlokalizowany w Nowym Zagórzu. 

W składzie tegoż batalionu utworzona została strażnica WOP 

Jasiel, nosząca numer 174.  20 marca placówka ta została za-

atakowana przez połączone sotnie Ukraińskiej Powstańczej 

Armii, operujące na tym terenie w liczbie ok. 1000 banderow-

ców - siły żołnierzy WOP liczyły ok. 90 żołnierzy i oficerów. 

Po zaciętej walce z wielokrotnie liczniejszym przeciwnikiem, 

po wyczerpaniu się amunicji i braku możliwości uzyskania 

pomocy z zewnątrz ,Polacy zmuszeni zostali do poddania się. 

Na pojmanych jeńcach polskich banderowcy dokonali bestial-

skiego mordu. Ok. 60-70 żołnierzy zostało zabitych strzałem 

w tył głowy. Przez całą noc poprzedzającą tę krwawą egzeku-

cję jeńcy byli straszliwie torturowani. Podczas ekshumacji ciał 

pomordowanych polskich wopistów stwierdzono, że ciała ich 

były straszliwie zmasakrowane, skrępowane często drutem 

kolczastym na rękach i nogach, niektóre zwłoki nie miały oczu 

i nosów. Wśród pomordowanych znalazł się ś.p. kapral Tade-

usz Dzierżak. W centrum dawnej, nieistniejącej już wsi Jasiel 

(spalonej przez UPA), w miejscu spalonej placówki WOP stoi 

dziś pomnik wopistów z wypisanymi nazwiskami 72 żołnie-

rzy, którzy zginęli w marcu 1946 r. Zbiorowa mogiła żołnierzy 

polskich pomordowanych w tej akcji znajduje się na cmenta-

rzu komunalnym w miasteczku Zagórz pod Sanokiem .             

Ten tragiczny epizod naszej, nie tak odległej historii, został 

przedstawiony w powieści historycznej świadka owych wyda-

rzeń Jana Gerharda pt. „ Łuny w Bieszczadach” . Na kanwie 

tej powieści powstał film w reżyserii Ewy i Czesława Petel-

skich  pt. „ Ogniomistrz Kaleń ” z 1961 r. ze znakomitą kre-

acją Wiesława Gołasa w roli tytułowej. Kto chce zapoznać się 

z realiami ówczesnych wydarzeń polecam ten film.            

Dnia 27 kwietnia 2015 roku prokurator  Okręgowej Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu   Instytutu 

Pamięci Narodowej w Rzeszowie wydał postanowienie o 

wszczęciu śledztwa w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości, 

stanowiącej jednocześnie zbrodnię wojenną ,polegającej na 

okrutnym zabójstwie przez nacjonalistów ukraińskich kilku-

dziesięciu żołnierzy WOP w marcu 1946 roku w Jasielu i Wi-

słoku Dolnym. Nie zachowało się do dziś zbyt wiele wspo-

mnień o Tadeuszu Dzierżaku, gdyż jedyną osobą, która go 

jeszcze pamięta jest jego bratanek, Lucjan Dzierżak, który 

miał wtedy 4-5 lat. Ostatnie wspomnienie o Tadeuszu Dzier-

żaku, jakie zachowało się w pamięci mojego wujka Lucjana 

(który był chrześniakiem T. Dzierżaka), dotyczy sytuacji ,gdy 

T. Dzierżak wyjeżdżał z bratem Władysławem, który podwo-

ził go furmanką na stację kolejową w Karczmiskach w swoją 

ostatnią podróż w Bieszczady, z której nie dane mu było po-

wrócić w rodzinne strony. 
                                                                                                                                     

                          Te tak tragiczne okoliczności śmierci mojego 

krewniaka skłoniły mnie do podzielenia się z Czytelnikami 

„Powiśla Lubelskiego” swoimi informacjami na ten temat .                                                                                                                              
                                                                     Krzysztof Rożek

                                                                                                                                                        
                                               …………………………………………………………………………… 

 

Postscriptum : o filmie i nie tylko. 
Pierwszy raz film „Ogniomistrz Kaleń‖ obejrzałem  w latach 

60-tych w kinie w Zagłobie  ( tak, tak , w Zagłobie-była taka 

sala kinowa przy zakładzie) .Wywarł na mnie wtedy niesa-

mowite wrażenie . Później oglądałem go jeszcze kilka razy - 

dziś chyba ze względu na poprawność polityczną  i niby po-

prawne stosunki z Ukrainą  ten film jest jakby zapominany 

celowo .  Gdy rok temu przeczytałem  email  od pana Krzysz-

tofa Rożka  i obejrzałem kilka stron internetowych odnośnie 

tej zbrodni w Bieszczadach  to uświadomiłem sobie ,że prze-

cież w tych tragicznych wydarzeniach brał udział i poniósł 

śmierć krajan z Powiśla !!!  Oglądając film nigdy nie myśla-

łem, że te prawdziwe wydarzenia przeniesione do filmu fabu-

larnego mają jakiś związek z Powiślem . Teraz już wiem i to 

 dzięki panu Rożkowi.             

Kino zakładowe przy ówczesnych Nadwiślańskich Zakładach 

Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego(NZPOW) w Zagłobie 

było czynne oprócz poniedziałków przez cały tydzień. Pomi-

mo znacznej odległości od Lublina raczej nie było traktowane 

jako prowincjonalne i nowości filmowe na zagłobski ekran 

trafiały w miarę szybko. Celuloidowe taśmy filmowe w szpu-

lach umieszczone  w blaszanych  opakowaniach były dostar-

czane z Lublina przedpołudniowym autobusem PKS. Najlep-

sze filmy wyświetlane były podczas wieczornych sobotnich i 

niedzielnych seansów. W każdy niedzielny poranek wyświe-

tlano bajki i filmy dla dzieci. Filmy zgodnie z ówczesnymi 

przepisami były podzielone na tzw. grupy wiekowe : dozwo-

lone od lat 12-stu , 16-stu  i  dla dorosłych, czyli od lat 18-stu, 

przy czym filmów w tym ostatnim przedziale było jednak 

stosunkowo mało. Należy podkreślić, że tak jak w całej Pol-

sce, także i w Zagłobie bardzo ściśle przestrzegano prawa 

dotyczącego wieku potencjalnych chętnych na obejrzenie 

filmu w danej kategorii wiekowej. Czyniono to zarówno w 

kasie ,jak i też przy samym wejściu na salę poprzez sprawdza-

nie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego . W przeci-

wieństwie do dzisiejszych czasów, w tamtym biednym okresie 

,nazywanym najczęściej komuną, nie kierowano się zyskiem i 

kładziono wielki nacisk na wychowanie dzieci i młodzieży . 

Inną  sprawą jest ideologiczny kształt próby tego wychowania, 

zwanego socjalistycznym ,w odróżnieniu od wychowania  na  

tzw. „zgniłym Zachodzie‖, jak to wówczas określano początki 

odrzucania przez bogate zachodnioeuropejskie społeczeństwa 

zasad chrześcijaństwa , a czego dzisiaj , niestety, doświadcza-

my „na własnej skórze‖ także w Polsce.                                                                                               

Wracając do filmu. Wtedy „Ogniomistrz Kaleń‖ w zagłobskim 

kinie wyświetlany był chyba przez kilka dni, tak, aby mogła 

go obejrzeć jak najliczniejsza publiczność. Będąc wtedy 

uczniem szkoły podstawowej odebrałem ten film jako fakty 

przeniesione na ekran kinowy . Dopiero po wielu latach, już w 

życiu dorosłym ,przekonałem się ,że zarówno sama książka, 

jak  też i  film ,niby nakręcony na jej podstawie ,oprócz praw-

dziwych faktów, które miały miejsce w bieszczadzkiej rze-

czywistości ,niosły ze sobą, niestety, dużo przekazu fałszywe-

go. W celu opisania tych niezgodności należałoby poświęcić 

więcej miejsca, ale  raczej łamy naszego kwartalnika nie były-

by tu odpowiednim miejscem. Największe przekłamanie doty-

czy zbrodni na ludności cywilnej : w Bieszczadach raczej nie  
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miały one takiej skali, a przedstawione w książce i w filmie 

dotyczą bardziej Wołynia, Sądzi się nawet, że zbrodnie wołyń-

skie "były pomocne" Gerhardowi w pisaniu "Łun w Bieszcza-

dach": Skoro Ukraińcy dopuszczali się takich okrucieństw na 

Wołyniu, to kto uwierzy, że nie było tak też w Bieszczadach. 

Ponadto, do jednego worka wrzucono zbrodnie UPA i walkę 
takich organizacji jak NSZ czy WiN, przedstawiając w ten 

sposób walkę niepodległościowego podziemia w kategoriach 

zbrodni ludobójstwa i pospolitego bandytyzmu. *                                                                                                   

Podsumowując: filmu „Ogniomistrz Kaleń‖ nie należy odbie-

rać jako dokumentu czy też fabuły będącej odzwierciedleniem 

rzeczywistości ,lecz na pewno  jako sprawnie nakręcony, do-

bry film z gatunku wojenno-przygodowego czy  sensacyjnego. 

 Nie dla wszystkich żołnierzy walczących na frontach II wojny 

światowej wojna skończyła się wiosną 1945 roku. Wielu żoł-

nierzy nie otrzymało rozkazu demobilizacji i tu, w Bieszcza-

dach ,nadal walczyło, tym razem o polskie granice. I to naj-

bardziej na nich oprócz posterunków milicji wróg skoncen-

trował swoją bezpardonową walkę stosując bestialskie metody 

niespotykane w historii wojen. Późniejsza operacja  pacyfika-

cyjno-przesiedleńcza zwana „ Akcją Wisła‖ potwierdziła je-

dynie, że nasze państwo , w którym najwyższe funkcje woj-

skowe pełnili wtedy w większości nie –Polacy, nie do końca 

poradziło sobie w tej walce i zastosowało metodę wysiedleń 

stosowaną wcześniej przez naszego wroga z 17 września 

1939r., a który po zdobyciu Berlina swoją siłą bagnetów i 

czołgów narzucił nam przyjaźń, która trwać miała wiecznie.  

Dziś pisze i mówi się , że te wszystkie odchylenia od prawdy 

były wynikiem z góry zaplanowanej manipulacji  politycznej. 

Są też i takie oceny, że nawet w tamtej skomplikowanej sytu-

acji politycznej udało się twórcom filmu „przemycić ‖ na 

ekran przynajmniej cząstkę prawdy , zwłaszcza o trudnych 

relacjach polsko-ukraińskich. Na tym polu ,panująca w Polsce 

od ponad  25 lat tzw. poprawność polityczna , także nie może 

pochwalić się specjalnie większym sukcesem . Z autorskiego 

obowiązku należy podkreślić, że dziś dla niektórych  widzów,  

każdy film o tematyce historycznej często jest odbierany jako 

jedyne źródło informacji .A przecież nie powinien, stąd też 

zwłaszcza telewizja publiczna wypełniając swoją misję po-

winna zmienić formę prezentowania filmów historycznych, 

zwłaszcza tych poruszających skomplikowane relacje polsko-

ukraińskie czy też polsko-żydowskie ( np. panel dyskusyjny 

po emisji filmu z udziałem historyków  ).  Zapowiadane zmia-

ny w  TVP, już częściowo realizowane ,pozwalają  mieć na-

dzieję na poprawę dotychczasowego wizerunku telewizji pu-

blicznej  i ukierunkowanie jej na narodowy, polski charakter . 

                                                 Władysław Mądzik 
*- cytat z http://forum.bieszczady.info.pl/showthread.php/674-

Ogniomistrz-Kalen 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Już nie zapomniana bohaterka 
 

 
 

 

  

5 sierpnia 2015r. na wilkowskim cmentarzu parafialnym  

odsłonięto i poświęcono symboliczny grób wraz z tablicą  

pamiątkową  ku czci  śp. Agnieszki Mielcarek .                                                                                                              

Na zakończenie mszy świętej sprawowanej tradycyjnie na 

cmentarzu w wigilię odpustu parafialnego, krótką informację o 

Agnieszce Mielcarek ,przygotowaną przez Władysława Mą-

dzika, z przyczyn techniczno-organizacyjnych  odczytał ks. 

proboszcz Zbigniew Szumiło. Oto jej treść : Z inicjatywy 

Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie,  we 

współpracy z proboszczem parafii ks. Zbigniewem Szumiło i 
panem Andrzejem Kleniewskim , synem byłych ziemian  ze 

Szczekarkowa , odsłaniamy dziś symboliczny grób wraz z 

tablicą  pamiątkową  ku czci   śp. Agnieszki Mielcarek . 39-

letnia pielęgniarka urodzona w Poznaniu , zginęła tragicznie 

podczas bandyckiego napadu na pałac w Szczekarkowie  23 
lipca 1942r. , osłaniając  2-letnią Tereskę Kleniewską, którą 
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się opiekowała.   Uratowana żyje do dziś i mieszka w Polanicy 
Zdroju, ale jej stan zdrowia nie pozwolił, aby być tu razem z 

nami i oddać hołd swojej bohaterskiej opiekunce .  W  imieniu 
jej i wdzięcznej całej rodziny Kleniewskich czyni to jej starszy 

brat  Andrzej Kleniewski . Grób symboliczny jest stawiany 

wtedy, gdy nie jest znane miejsce pochówku danej osoby. Od 
prawdopodobnego pierwotnego grobu ziemnego Agnieszki 

Mielcarek jest ok.150m,ale w tym przypadku odległość ta nie 

ma większego znaczenia, bowiem zgodnie z naszą polską , 
ponad 1000- letnią tradycją chrześcijańską ,cały teren cmenta-

rza to dla nas, żyjących, miejsce święte .I taki grób symbolicz-
ny potrzebny jest bardziej nam, żyjącym, abyśmy pamiętali o 

konkretnej  osobie ,już zmarłej i pochowanej  .                                                                                  

Agnieszka Mielcarek swoją osobą, a zwłaszcza swoim bohater-
skim czynem jak najbardziej zasłużyła na naszą pamięć i naszą 

modlitwę. Jej grób symboliczny powinien przypominać żyjącym 
nie tylko okrucieństwa wojny, wojny, która wypacza charaktery 

ludzkie   .To także przypominanie, że człowiek może się godnie 

zachować nawet w najtrudniejszej sytuacji, jeśli kieruje się 
przykazaniami Bożymi.  My ,chrześcijanie ,wierzymy, a raczej 

nawet wiemy, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę i nie wyma-

ga od niego bohaterstwa. Wymaga jedynie, aby tą wolną wolę 
tak wykorzystywać, aby nie tylko nie krzywdzić bliźniego, ale 

aby bliźniego swego miłować jak siebie samego. Jak przytacza 
słowa Jezusa  św. Jan Ewangelista :  A oto mój nakaz: Miłuj-

cie jedni drugich tak, jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma 

większej miłości od tej,   gdy ktoś życie swoje oddaje za przy-

jaciół swoich.                                                                                                                                                      
I właśnie te słowa :                                                                                                                             

Nikt nie ma większej miłości od tej,                                                                                                                                                                                                       

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J. 15,13)                                                 

zamieszczone są na tablicy upamiętniającej wypełnienie tego 
Bożego nakazu przez Agnieszkę Mielcarek.  

 

Następnie panowie : Andrzej Kleniewski i Władysław Mądzik 

dokonali odsłonięcia symbolicznego grobu Agnieszki Mielca-

rek, po czym po krótkiej modlitwie nastąpiło jego poświęcenie 

przez ks. proboszcza . Na zakończenie uroczystości przedsta-

wiciele rodzin Kleniewskich i Krzymuskich złożyli wieńce i 

zapalili znicze. Wiązanki kwiatowe zostały złożone także w 

imieniu Gminy Wilków i Regionalnego Towarzystwa Powi-

ślan .Dało się wyraźnie zauważyć, że kolejny grób symbolicz-

ny, wykonany z inicjatywy Towarzystwa przez pana Tomasza 

Witczaka , wzbudził i tym razem wielkie zainteresowanie  

bardzo licznie zgromadzonych wiernych , co przełożyło się z 

kolei na zainteresowanie zapomnianą osobą i jej bohaterskim 

czynem.  I w ten sposób zostało wypełnione jedno z głównych 

zadań statutowych Towarzystwa :  wdrożenie zamiłowań do 
badań przeszłości Regionu Powiślańskiego .                              

Nasza „mała ojczyzna‖ winna bowiem pamiętać o swojej re-

gionalnej historii , a zwłaszcza nie może zapominać o cichych 

bohaterach tych tragicznych wydarzeń.                                                

I dobrze się stało, że dzięki temu Agnieszka Mielcarek  nie 

będzie już naszą „zapomnianą bohaterką‖.                                                                                                     

*** Nasze Towarzystwo zwróciło się do pana Rafała Biernac-

kiego z poznańskiego ośrodka TVP, producenta znanego pro-

gramu „ Telekurier ‖ emitowanego codziennie dwa razy w 

ogólnopolskim paśmie z prośbą o pomoc w poszukiwaniu 

informacji o Agnieszce Mielcarek i jej rodziny. Pan Rafał zain-

teresował się tym tematem i przychylił się do naszej prośby, 

efektem czego był przyjazd lubelskiej ekipy telewizyjnej  w 

składzie : Bogumił Rawicz- dziennikarz i współtwórca fil-

mów dokumentalnych o tematyce społecznej, emitowanych w 

Zdarzeniach TVP Lublin  i wtorkowym Magazynie Ekspresu 

Reporterów TVP2   , a także o tematyce historyczno-

patriotycznej (m.in.‖ Tobruk 1941 ‖,  „ Czterdzieści i cztery‖, 

„Testament von Olszewskiego‖ i „Nie polecieli…‖)  i Piotr 

Miłkowski-operator kamery, autor zdjęć do filmów doku-

mentalnych i reklamowych, dziennikarz. Film dokumentalny 

"Urodzona na Zamku" w reżyserii Bogumiła Rawicza oraz 

"Notatnik emigranta" w reżyserii Piotra Godziny i Piotra  

Miłkowskiego (wyprodukowany przez Fundację Niepodle-

głości z Lublina , która od kilku lat wspomaga finansowo 

nasze Towarzystwo) zostały zakwalifikowane do sekcji Pano-

rama gdyńskiego ubiegłorocznego 7 Festiwalu Filmów Do-

kumentalnych "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci". Festiwal 

ten  w 2015r. po raz pierwszy został objęty patronatem hono-

rowym przez  Prezydenta RP Andrzeja Dudę.                                                     

Kilkugodzinny  pobyt  ekipy telewizyjnej uwieńczony został 

reportażem o naszej bohaterce i tragicznych wydarzeniach w 

Szczekarkowie , który był dwukrotnie emitowany w  ogólno-

polskim paśmie Telewizji Regionalnej  w programie „Teleku-

rier‖ w dniu 8 września 2015r. Kolejny raz , nieco w zmie-

nionej wersji reportaż był przedstawiony w ogólnopolskim 

kanale TVP Info w programie „Puls Polski ‖ w dniu 18 wrze-

śnia. Dziś  te reportaże można obejrzeć na internetowych 

stronach wyżej wymienionych programów telewizyjnych, jak 

również  na internetowych stronach naszego Towarzystwa  

https://rtpwilkow.wordpress.com/    

http://www.powislelubelskie.pl  w zakładkach Aktualności.                                                                                                          

Relacja o naszych sierpniowych uroczystościach na cmenta-

rzu wilkowskim pojawiła się także dwukrotnie w telewizyjnej 

„Panoramie Lubelskiej‖ w dniu 5 sierpnia 2015r. Trzyosobo-

wa ekipa Panoramy przygotowywała swój program na kilka 

godzin przed rozpoczęciem uroczystości. Z kolei obszerny 

artykuł zatytułowany „Cicha bohaterka‖  autorstwa Urszuli 

Buglewicz ukazał się w „Niedzieli Lubelskiej‖ z dnia 23 

sierpnia 2015r.                                                                                               

Z ostatniej chwili.                                                                                                  

Pamiętam, w którym miejscu była pochowana pielęgniarka z 

pałacu Kleniewskich ze Szczekarkowa. Było to przy samym 

końcu cmentarza, w południowej części,  niedaleko  murowa-
nego grobu  teściowej Kleniewskiego. W pobliżu rósł kasztan. 

Grób był ziemny, z metalowym krzyżem. Pamiętam napis : 
Helena Molska ,zginęła śmiercią tragiczną – wspominał w 

lipcu 2015r. pochodzący z Wilkowa ,81-letni wtedy  O. Cyryl  

Mieczysław Plis  z Klasztoru O.O. Franciszkanów w Kazi-

mierzu Dolnym.  Podobno pochodziła z Poznańskiego- dodał 

jeszcze  przed otrzymaniem naszego kwartalnika „Powiśle 

Lubelskie‖ z artykułem o tragicznych wydarzeniach w 

Szczekarkowie.                                                                                                                                                             

Ponownie została więc potwierdzona przybliżona lokalizacja 

grobu ziemnego naszej Bohaterki . Zastanawia jedynie, skąd 

to zupełnie inne nazwisko i imię ? Na wszelki wypadek 

sprawdzam w indeksach i aktach zmarłych w parafii wilkow-

skiej w latach 1940-1944. Nazwisko takie w ogóle nie wystę-

puje, nawet także imię Helena. Czy o. Cyryl mógł się pomy-

lić ? Raczej mało to prawdopodobne , zwłaszcza ,że podobny 

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4224655
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/1234347
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4222720
https://rtpwilkow.wordpress.com/
http://www.powislelubelskie.pl/
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przypadek zmiany nagrobnego napisu, tym razem imienia, 

mieliśmy w przypadku kapitana Mikołaja Komarewicza. 

Wszystko na to więc wskazuje, że zmiana tożsamości nastąpiła 

tu także z rozmysłem, zapewne w celu ewentualnej ochrony , 

zarówno  rodziny zmarłej, jak i też Kleniewskich , którzy to 

pomagali  wielu wysiedlonym , wśród których  nie brakowało 

postaci mocno zaangażowanych w budowę struktur konspira-

cyjnego podziemia , jak np. wspomniany  kpt. Komarewicz  

czy dr Aleksander Ossendowski . W tym przypadku , te  

przemyślane i rozważne działania  mogą być dowodem na 

potwierdzenie  jednej   z wcześniejszych  hipotez  o wojsko-

wym epizodzie pielęgniarki Agnieszki Mielcarek  z okresu 

kampanii wrześniowej 1939r. 

                    Władysław Mądzik 

  

 

 

Fotoreportaż z uroczystości 

 

   
 

Fot. 1 Andrzej Kleniewski i Władysław Mądzik-inicjator przedsięwzięcia ,odsłaniają grób Agnieszki Mielcarek                                  

fot.2. Andrzej Kleniewski składa kwiaty przed symbolicznym grobem Agnieszki Mielcarek 

 
 
 

 

 
 

 

                   
                             

               Fot. 3 – 4 Mszę świętą koncelebrowali ks. proboszcz Zbigniew Szumiło i ks. Henryk Cieślak  
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Fot.5.Zdjęcie pamiątkowe przy symbolicznym grobie Agnieszki Mielcarek . Od lewej : Piotr Pieczykolan-przyjaciel rodziny Kleniew-

skich  i cioteczni bracia :Tomasz Krzymuski i Andrzej Kleniewski(ich matki były siostrami) oraz Władysław Mądzik, Grażyna Jarska 

i Monika Mędrek z RTP      Autor zdjęć: A. Sikora 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Archeolodzy wracają do Kłodnicy 
 

  Krótki wywiad z p. dr. Łukaszem  Miechowiczem  z Insty-

tutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie-Ośrodek 

Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych,  o bada-

niach wczesnośredniowiecznego grodziska przeprowadził 

Władysław Mądzik. 
 

 WM - Panie doktorze ,proszę o parę  zdań na temat dotych-

czasowej  wiedzy o grodzisku w Kłodnicy.                                                                                                

ŁM - Grodzisko w Kłodnicy zachowane w formie kopca o 

średnicy około 100 metrów, porośniętego sadem, jeszcze do 

tego roku należało do najmniej rozpoznanych grodzisk nad 

Chodelską. Po raz pierwszy wzmiankowane w 1907 r. przez 

księdza Antoniego Chotyńskiego, w 1976 roku zostało sonda-

żowo zbadane przez profesor Stanisławę Hoczyk-Siwkową. 

Nie udało się jednak określić dokładnej chronologii zabytku 

ani jego funkcji. Stan ten zmieniają tegoroczne badania prowa-

dzone przez archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii 

PAN.                                                                                                                                       

WM -  Kto , jakie badania i w jaki  sposób je przeprowadzał ?                                                                                                                                              

ŁM - Cały obszar grodziska oraz jego otoczenie – łącznie 

ponad 2 hektary –„prześwietliliśmy‖ za pomocą metod arche-

ologii niedestruktywnej – magnetycznej oraz elektrooporowej. 

Dzięki temu otrzymaliśmy obraz wałów grodu, fos, prowadzą-

cej doń drogi oraz zabudowy znajdującej się na majdanie.      

W wytypowanym punkcie założyliśmy wykop badawczy. Ba-

dania wykopaliskowe w Kłodnicy prowadzone są ze środków 

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, dzięki wsparciu Mini-

sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Warto dodać, że w 

badaniach i  pracach brali też aktywny udział studenci Insty-

tutu  Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu 

Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 

oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie.  

 WM - Jakieś szczególnie ciekawe odkrycia?                                                                                                                                                                      

ŁM - Wyniki badań archeologicznych są rewelacyjne i bar-

dzo intrygujące. Odkryliśmy fragment budynku, zapewne 

typu ziemiankowego z prostokątną szalowaną drewnem piw-

nicą. Znaleźliśmy w niej kilkaset fragmentów naczyń glinia-

nych, szereg zabytków metalowych – m.in. żelazne groty 

strzał, noże, brązowe okucie – szklane paciorki, gliniany 

przęślik oraz co szczególnie ważne – wśród resztek naczyń 

odkryliśmy kilka tysięcy przepalonych ziaren zbóż i nasion 

roślin strączkowych, pestek, skorup orzechów.                                                                                                                                                                                                   

WM - Co dalej z eksponatami z Kłodnicy ?                                                                                                                                              

ŁM - Całe wypełnisko obiektu zostało przez nas zabrane i 

trafi do badań archeobotanicznych do laboratoriów w kraju i 

za granicą. Dzięki temu możliwe będzie określenie -czym 

żywili się wczesnośredniowieczni mieszkańcy grodu w 

Kłodnicy. Pobraliśmy również szereg próbek do datowania 

radiowęglowego. Pozwolą one „wydatować‖ odkryte zabytki 
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z dokładnością do około 50 lat. Obok grodu stwierdziliśmy 

pozostałości rozległej i bogatej osady, ciągnącej się wzdłuż 

starorzecza Wisły praktycznie do granic dzisiejszego Wilkowa. 

Był to prawdopodobnie jeden z największych i najważniej-

szych kompleksów osadniczych w Kotlinie Chodelskiej.                                                                                                                                                                                                                                           

WM - Czy są jakieś dalsze plany badawcze dotyczące rejonu 

Powiśla Lubelskiego ?                                         

ŁM   - Tak. W przyszłym roku z pewnością wrócimy do Kłod-

nicy, by dokończyć badania odkrytego budynku, ostatecznie 

określić jego formę oraz funkcję. Razem z geologami również 

przebadamy i „wydatujemy‖ pobliskie starorzecze Wisły. Gro-

dzisko w Kłodnicy w formie wirtualnego spaceru po Kotlinie 

Chodelskiej można obejrzeć na stronie misji archeologicznej 

pod adresem www.chodlik.edu.pl.   

WM - Dziękuję za udzielone odpowiedzi i za to, że zechciał 

Pan poświęcić trochę swojego czasu dla naszych Czytelników. 
                              

  
Teren badań z lotu ptaka                                                          

Dr Łukasz Miechowicz – kierownik badań, archeolog. Pracu-

je w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Na co dzień zaj-

muje się tematyką archeologii wczesnego średniowiecza, 

zwłaszcza obrządku pogrzebowego Słowian, także kulturą 

ludową oraz badaniem dziedzictwa kulturowego rzek. W 2010 

roku laureat nagrody naukowej tygodnika Polityka, w 2013 r. 

stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(www.bozestopki.pl). W 2014 roku otrzymał grant National 

Geographic Traveler „Bilet na przyszłość‖ na podążenie śla-

dami Zygmunta Glogera oraz badania rzek i dolin rzecznych. 

Poza Polską uczestniczy w badaniach bliskowschodnich, pro-

wadzi również projekt badawczy w Chinach. 

                              
Na pierwszym planie pan dr Łukasz Miechowicz 

.                         
Stanowisko archeologiczne w Kłodnicy  

     
Prace przy odkrywaniu znalezisk

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

„Narodowe Czytanie” w Wilkowie

Akcję zapoczątkowano w 2012 z okazji 200-lecia Drugiej 

Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas które-

go miał miejsce opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewi-

cza ostatni zajazd na Litwie. Akcję objął swoim patronatem 

prezydent Polski Bronisław Komorowski. Pomysłodawcy 

pragnęli, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem 

nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumia-

nym życiu społecznym .Publiczne czytanie Pana Tadeusza 

odbyło się 8 września 2012 r. w dziesiątkach miejscowości z 

udziałem rzesz słuchaczy.  

 

http://www.chodlik.edu.pl/
http://www.bozestopki.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_na_Rosj%C4%99_(1812)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_na_Rosj%C4%99_(1812)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_na_Rosj%C4%99_(1812)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Tadeusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Komorowski
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  Warszawskie oficjalne czytanie epopei narodowej miało 

miejsce w Parku Saskim. W 2013 w akcji uczestniczyli już 

mieszkańcy ponad 700 miejscowości. Kancelaria prezydencka 

przy- gotowała specjalną pieczęć oraz plakat , autorstwa Piotra 

Młodożeńca .Odczytywano fragmenty dzieł Aleksandra Fre-

dry. Trzecią edycję Narodowego Czytania 6 września 2014 

również objął swoim patronatem prezydent Bronisław Komo-

rowski. Odczytywano fragmenty Sienkiewiczowskiej Trylogii. 

Akcja ponownie spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem 

Polaków – wydarzenie odbyło się w ponad 1500 miejscowo-

ściach. Czwartą edycję akcji w 2015 objęła swoim patronatem 

para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. 

Przygotowano specjalną krótszą adaptację Lalki Bolesława 

Prusa, by umożliwić różnym instytucjom organizację publicz-

nych odczytów Kancelaria prezydencka przygotowała też 

okolicznościową pieczęć, plakat oraz baner. W akcji uczestni-

czyło ponad 1600 miejscowości. Piątą edycję ponownie objęła 

swoim patronatem para prezydencka, która wystąpiła w spe-

cjalnych spotach emitowanych m.in. w telewizji. Prezydent 

wystosował okolicznościowy list do obywateli, zachęcający do 

udziału w akcji. Polacy, w drodze głosowania internetowego, 

sami wybrali dzieło, które odczytywano następnie w całej 

Polsce. Sienkiewiczowskie „Quo vadis‖  wygrało z takimi 

dziełami literatury narodowej, jak: Chłopi Władysława Rey-

monta, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Popioły Stefana 

Żeromskiego i Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Krytyk literac-

ki Tomasz Burek przygotował skróconą adaptację dzieła, którą 

aktorzy polscy odczytywali w warszawskim Ogrodzie Saskim.                            

Narodowe Czytanie odbyło się 3 września 2016 roku w ponad 

2200 miejscach w całej Polsce. Pracę nad swoim dziełem Hen-

ryk  Sienkiewicz rozpoczął na początku 1895 roku w Warsza-

wie, a zakończył 18 lutego 1896 roku w Nicei. Od 26 marca 

1895 do 29 lutego 1896 roku Quo vadis ukazywało się w od-

cinkach w warszawskiej Gazecie Polskiej . Wkrótce powieść 

została wydana w formie druku zwartego. Premiera trzytomo-

wego wydania książkowego odbyła się w Krakowie, w 1896 

roku. W swojej pracy Sienkiewicz przedstawił główny wątek 

miłosny( miłość Marka Winicjusza i Ligii ) na tle upadku 

Rzymu i narodzin chrześcijańskiego świata.                                

 

  

Pani  Monika Mędrek     

                   
Ewa Mędrek czyta  „Quo vadis‖.  
 

Powieść odniosła światowy sukces i została przetłumaczona 

na ponad pięćdziesiąt języków. Pełny tekst powieści Quo va-

dis znajduje się w rękopisie Biblioteki Narodowej..Często 

(lecz błędnie) uważa się, że to za powieść Quo vadis Henryk 

Sienkiewicz został nagrodzony nagrodą Nobla. W istocie w 

1905 roku Sienkiewicz otrzymał ją za wybitne osiągnięcia 
pisarskie w literaturze epickiej. Tytuł książki to łaciński zwrot, 

oznaczający: Dokąd idziesz?. Odwołuje się on do słów Quo 
vadis, Domine? (Dokąd idziesz, Panie?), wypowiedzianych 

według legendy, przywołanej również w powieści, przez apo-

stoła Piotra do Chrystusa.                                                                 

* ** Z  inicjatywy pani Katarzyny Szast , Kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej  w Wilkowie , do tej szczytnej akcji 

przyłączyła  się młodzież z Zespołu Szkół oraz nauczyciele. 

Fragmenty powieści odczytywane były w Kościele Parafial-

nym pw. św. Floriana i św. Urszuli w Wilkowie w niedzielę 4 

września  po mszach świętych.                                                                    

Aktywny udział wzięli uczniowie klasy VI : Anna Dymek, 

Luiza Chodoła, Julia Czarnota, Ewa Mędrek i Maciej Kuchta. 

Uczniów przygotowała pani Beata Pietroń.                                                     

Na podstawie informacji p. Katarzyny Szast, p. Moniki Mędrek 

i pl.wikipedia.org -  opracowali  : A. Sikora i Wł. Mądzik.   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   
                                     

                                 Maciek Kuchta 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_Saski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Fredro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Fredro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agata_Kornhauser-Duda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lalka_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Quo_vadis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opi_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Reymont
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Reymont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wesele_(dramat)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Popio%C5%82y_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noce_i_dnie_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_D%C4%85browska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Burek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Narodowa_%28Warszawa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie_literatury
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Jubileusz : 20 lat  istnienia RTP
 

Bez fanfar, fajerwerków i wielkiej pompy, odbyły się obcho-

dy jubileuszu 20-lecia działalności Regionalnego Towarzy-

stwa Powiślan w Wilkowie. Rozpoczęły  się nabożeństwem 

w wilkowskim kościele celebrowanym przez księdza kanoni-

ka Jana Mazura, który w swoim homilijnym wystąpieniu 

przypomniał historię powstania Towarzystwa, oraz pogratu-

lował jego członkom ofiarności i zaangażowania w wielolet-

nia pracę na rzecz lokalnej społeczności. Ciąg dalszy nastąpił 

w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, albo-

wiem tam dzięki uprzejmości p. Katarzyny Szast kierującej tą 

instytucją, „Powiślanie‖ znaleźli swoje przytulisko. Na po-

czątek goście, mogli obejrzeć wspaniałą prezentację zdjęć, 

autorstwa panów B. Bandzarewicza i S.Turskiego. Na dwu 

dużych planszach pokazane zostały fotografie obrazujące 

Powiśle lat siedemdziesiątych  (Turski) , oraz  współczesnych 

( od lat dziewięćdziesiątych ) - B Bandzarewicz. Dla wielu 

oglądających - szczególnie fotosy Stanisława Turskiego -  

były jakby przeniesieniem się do innego świata. Nawet starsi 

wiekiem mieszkańcy Podgórza, Zastowa czy Kępy Chotec-

kiej mieli poważne trudności ze zlokalizowaniem prezento-

wanych  na fotografiach obiektów. W oficjalnej części spo-

tkania, prezes Włodarczyk  krótko i serdecznie podziękował 

Zarządowi ze efektywną współpracę, zaś wszystkim człon-

kom za zaangażowanie. Zaowocowało ono wydaniem w cią-

gu minionego dwudziestolecia sześciu książek, oraz ponad 

sześćdziesięciu numerów gazety Powiśle Lubel-

skie. Znamiennym jest fakt, ze członkowie Towarzystwa w 

swoich dociekaniach i poszukiwaniach lokalnej historii, po-

kazali i przybliżyli społeczeństwu Powiśla, wydarzenia i 

osoby dzisiaj już niemal zapomniane, a które swą działalno-

ścią bardzo często i chlubnie wpisywały się w karty dziejów 

naszego kraju . Większość tego ,co zostało dokonane możli-

we było dzięki wsparciu przyjaznych Towarzystwu  

 

władz samorządowych Powiatu i powiślańskich gmin, oraz 

właścicielom działających w regionie firm. Dziękując wszyst-

kim, Prezes stwierdził : Zinwentaryzowaliśmy i opublikowali-
śmy praktycznie wszystko, co na temat naszego regionu było 

rozproszone w postaci przyczynków w różnych wydawnictwach 

i stajemy przed nowymi wyzwaniami. Część z tych naszych 
prac poszukiwawczych , gromadzenia z pozoru błahych da-

nych, bardziej kronikarskich uzupełnień niż wiedzy o znaczeniu 
historycznej ciągłości, pewnie nigdy by nie zostały podjęte 

przez profesjonalnych historyków . 

Nie dodał ( zapewne przez skromność) , że bardzo często 

informacje zamieszczane w naszej Gazecie  okazywały się 

bardzo istotne i przydatne dla profesjonalnych badaczy, zaś 

przygotowywana przez nas mapka nazw regionalnych, 

wzbudziła duże zainteresowanie jeszcze przed oficjalną pu-

blikacją. Później głos zabierali zaproszeni goście : Wójt 

Gminy Wilków Joanna Kowalska, Roman Radzikowski – 

Wójt Gminy Łaziska, Zenon Rodzik – Starosta Opolski.  W 

swych wystąpieniach, wszyscy mówcy podkreślali bardzo 

ważną dla Regionu Powiśla, rolę Towarzystwa w kultywo-

waniu i propagowaniu lokalnej mikro-historii. Na zakończe-

nie – p. Władysław Mądzik – honorowy członek  RTP, za-

prezentował, i jako współautor autografami opatrywał, wy-

daną niedawno książkę „Okupacja Niemiecka na Powiślu 

Lubelskim‖. 

                              Tekst i fotoreportaż : Andrzej Sikora 

                                                                                              

 

 
` 

                     
                                                                                                                                    

           
                          

Jubileuszowa Msza św.                                                                           Duże zainteresowanie wystawą archiwalnych  fotografii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

                      

 

http://www.powislelubelskie.pl/nasze-wydawnictwa
http://www.powislelubelskie.pl/gazeta/wydania-archiwalne
http://www.powislelubelskie.pl/gazeta/wydania-archiwalne
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 Prezes Towarzystwa p. prof. Wojciech Włodarczyk                       Władysław Mądzik podpisuje dedykację w książce swojego                                                                                                                                                   

i zaproszeni goście.                                                                                           autorstwa .                               
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                             
 

Aleksander  Sochalski  „ Duch ‖ 
 

 

                                                         
Od lewej: Wacław Socha ps. "Turek", Hieronim Dekutowski                                  

ps. "Zapora", Aleksander Sochalski ps. "Duch".   
 

 
 

 Aleksander Sochalski urodził się 9 maja 1915 r.w Janiszo-

wie, gmina Kamień, powiat Puławy, obecnie pow. Opole Lub. 

Był synem Marcina i Józefy z domu Pakuła . Szkołę po-

wszechną ukończył w Kamieniu. Służbę wojskową odbył  w 2 

Pułku Saperów w Puławach, gdzie ukończył szkołę podoficer-

ską w stopniu kaprala. Do ZWZ wstąpił w roku 1940. Od roku 

1942 był ścigany przez Niemców na terenie Powiśla. Po nie-

udanym zamachu na jego życie przez grupę PPR, w maju 1943 

roku został skierowany do drużyny dywersyjnej podobwodu 

„C" Opole Lubelskie, dowodzonej przez nauczyciela szkoły 

Władysława Oskę ps. „Zemsta", w której  przebywał do lipca 

1943 roku. Latem 1943 roku utworzył patrol Kedywu AK 

przez włączenie do niego kilku ludzi z drużyny dywersyjnej i 

kilku  zdekonspirowanych z rejonu gminy Opole Lubelskie. 

We wrześniu 1943 r. patrol „Ducha" wszedł w skład oddziału 

dyspozycyjnego Kedywu Inspektoratów Rejonowych Lublin - 

Puławy. Żołnierze patrolu pochodzili z Janiszowa , Chodla, 

Opola Lubelskiego, Karczmisk i Puław. Większość z nich już 

w chwili zorganizowania patrolu była zdelegalizowana i 

ukrywała się na konspiracyjnych kwaterach. Grupa ta stanowi-

ła trzon patrolu. Członkowie tej grupy rozmieszczeni byli na 

Powiślu, w rejonie Godowa, Urzędowa, Chodla, Opola Lubel-

skiego i Bełżyc. Patrol miał charakter lotny, co wynikało z 

częstych zmian miejsc zakwaterowania. Terenem działania był 

początkowo teren nadwiślański, później tereny położone na 

wschód od szosy Kazimierz -Józefów nad Wisłą.                                                                                                                                                                                        

W skład plutonu wchodzili:                                                                                                                                                                             

1. Sochacki Aleksander ps. „Duch" - dowódca                                                                                                                                                  

2. Żabicki Henryk „Hajnerek"- z-ca dowódcy                                                                                                                                                    

3. Żabicki Tadeusz  „Pekarus"                                                                                                                                                                           

4. Żabicki Zygmunt  „Pekarusik"                                                                                                                                                         

5. Piotrowski Bolesław  „Kol"                                                                                                                                                                            

6. Oleszkiewicz Władysław  „Kolka"                                                                                                                                                                        

7. Klocek Marian „George"                                                                                                                                                                   

8.Gębala Jan  „Struś" 

9.Sygnowski Stanisław „Cichy"                                                                                                                                                                         

10. Pawełczak  Marian  „Morwa" *                                                                                                                                                                
11. Kowalski Marian  „Pietruszka"                                                                                                                                                                    

12. Wieczorek Bogdan „Sokolik"                                                                                                                                                                                   

13. Opoka Bronisław  „ Olab"                                                                                                                                                                                                                                                                             

14. Mazurek Stanisław  „Herb"                                                                                                                                                                                                                         

15. Pietroń Władysław  „Góral"                                                                                                                                                                      

16. Gołofit Henryk  „Tęcza"                                                                                                                                                                              

17. Zieliński Hieronim  „Wanda"                                                                                                                                                                                

18. Stefański Jerzy  „Cedur"  

 

19. Muciek Marian  „Tulipan"    

20. Jasiński Bolesław  „Komar"                                                                                                                                                                                            

2 1. Mirosław Jan „Wilk"                                                                                                                                                                                                  

22. Nagnajewicz Barbara „Seniora", Krysia"                                                                                                                                                                    

23. Kuropatwa Jan „Murzyn"                                                                                                                                                                                                

24. Niewiadomski Tadeusz  „Kajtek"                                                                                                                                                                        

25. Winogradzki Kazimierz  „Modrzew"                                                                                                                                                       

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1297&from=FBC
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1297&from=FBC
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1297&from=FBC
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1297&from=FBC
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1297&from=FBC
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1297&from=FBC
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1297&from=FBC
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26. Siwecki Jerzy „Bachus"                                                                                                                                                                             

27. Bartosik Wacław  „Jarząbek"                                                                                                                                                                                            

28. Kornatowski Leszek „Wir".                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

W czerwcu 1944 roku pluton „Ducha" wszedł w skład podod-

działu dowodzonego przez   ppor. „Opala" Stanisława Wnuka, 

zastępcy komendanta „Zapory‖. Po wejściu Armii Czerwonej 

na teren Lubelszczyzny Aleksander Sochalski musiał się 

ukrywać, gdyż był  poszukiwany przez bezpiekę. 19 marca 

1945r. podczas obławy na Janiszów, zastrzelony został jego 

starszy brat,37-letni Mieczysław, wzięty prawdopodobnie za 

„Ducha‖, do którego był  podobny. W sierpniu 1945r. Alek-

sander został dowódcą  plutonu oddziału samoobrony AK 

―Zapory‖. Jesienią 1945r. w drodze na Zachód, po przekro-                          

czeniu granicy z Czechosłowacją został aresztowany przez 

czeską bezpiekę  i osadzony w więzieniu w Pradze,  które 

szczęśliwie udało mu się opuścić w styczniu następnego roku. 

Od wiosny 1946r. do ujawnienia w 1947r. w oddziałach WiN 

―Zapory‖. Aresztowany w 1948r. przez UB i skazany na wie-

loletnie więzienie. W 1956 r. wyszedł na wolność, poślubił 

Irenę Kwiatkowską , łączniczkę AK ps. „Roma‖. Pracując w 

Lublinie, zaczął się dokształcać  i ukończył w Krakowie studia 

ekonomiczne .  Zginął tragicznie 20 maja 1981 r. potrącony 

przez samochód  na przejściu dla pieszych na Al. Kraśnickich. 

Jest pochowany na Cmentarzu Komunalnym na Majdanku.                                  

                                                           Władysław Mądzik              
                                                 

* Jedyny  żyjący do dziś członek oddziału „Ducha‖. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                           ✿✿✿       Podziękowania     ✿✿✿                                                                                   
Serdeczne  podziękowania składamy  naszemu rodakowi z Kanady , Panu  Andrzejowi Sochajowi , właścicie-

lowi firmy „CYCLONE”  i  „CYCLONE POLSKA” w Kraśniku , za przychylność i wielką pomoc  w sfinanso-

waniu w 2015 r. naszej publikacji „ Okupacja niemiecka na Powiślu Lubelskim”, autorstwa                                         

Tadeusza Gierczaka i Władysława Mądzika. 

       
 
                                              

                                                                                                                             

Składamy serdeczne podziękowania panu Waldemarowi Podsiadłemu, sekretarzowi Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie za pomoc w uzyskaniu kopii  archiwalnych dokumentów z CAW w Warszawie, 

dotyczących por. Wł. Lasoty. Składamy także serdeczne podziękowania dla pani Karoliny Wesołowskiej, kusto-

sza  Muzeum Katyńskiego(oddział Muzeum WP) w Warszawie za przesłane materiały dotyczące por.St. Zagozdo-

na.  Jesteśmy wdzięczni za owocną współpracę i pomoc  pani Reginie Piątek z Wydziału Zagranicznego  Rady Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc panu dr Marianowi                             

Giermakowskiemu  z Lublina w zakresie wiedzy historycznej dotyczącej udziału lubelskiej młodzieży w wojnie polsko-

bolszewickiej. Dziękujemy także pani Annie Zagozdon z Lasu Dębowego i panu Stanisławowi Lasocie z Puław za przeka-

zanie pamiątkowych zdjęć  rodzinnych.                                                 

                                ✿✿✿     Podziękowania  naszym sponsorom    ✿✿✿ 
Niniejszy numer kwartalnika został współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i przez Urząd 

Gminy  w Łaziskach.  Poprzedni numer został wydany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Niepodległości z Lublina.                                                     

W imieniu Redakcji i Czytelników-wszystkim naszym sponsorom serdecznie dziękujemy. 
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