
 

 

 

Pismo Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie 

Nr 2(67) /2017  wrzesień 2017        egzemplarz bezpłatny - nakład  2 000 szt.             ISSN 1730-4067 
 

 

Generał  jest Nasz ! ! !  

 
 

Generał brygady Wacław  Scaevola – Wieczorkiewicz 

✰ 1890 Brzozowa k.Zagłoby  - ✝ 1969 Genewa 
 



______________PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 2(67), wrzesień 2017___________________________ 

2 

 

 Generał  jest Nasz  ! ! ! 

To na pewno najwyższy stopniem wojskowym żołnierz II Rzeczypospolitej, który urodził się na terenie Powiśla Lubelskiego.  

Nikt inny z taką szarżą nie urodził się na terenie dzisiejszego powiatu opolskiego czy nawet przedwojennego powiatu puław-

skiego. Jest jednym  z sześciu  generałów urodzonych na Lubelszczyźnie na ogólną ich liczbę ok. 500 wykazaną w „Słowniku 

biograficznym generałów Wojska Polskiego 1918-1939” Piotra Staweckiego. Nasz generał, pomimo, że urodził się na lubelskiej 

ziemi , jest słabo znany nawet w samym Lublinie, gdzie uczęszczał do szkoły średniej i gdzie zdał maturę.                                                                    

Szanowny Czytelniku, zapewne zadajesz sobie pytanie, dlaczego Generał jest nasz, zwłaszcza że na kilku stronach interneto-

wych można przeczytać, iż urodził się we Lwowie.  W innych jako miejsce urodzenia podawana jest co prawda Polanówka, ale 

bez dokładnego określenia jej lokalizacji (oprócz naszej Polanówki w gminie wilkowskiej, są na Lubelszczyźnie jeszcze dwie: w 

gminie Strzyżewice pow. lubelski i w gminie Krynice pow. tomaszowski). Wspomniany wyżej słownik, opracowany w 1994 roku 

przy współpracy z Wojskowym Instytutem Historycznym i Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, również  zawiera nieści-

słe informacje. Dotyczy to zarówno miejsca urodzenia (autor pisze, że to Polanówka w pow. lubelskim), jak też miejsca po-

chówku, wskazując cmentarz św. Józefa w Genewie. W rzeczywistości takiego cmentarza w  Genewie, jak i w jej okolicy, nie 

ma. Potwierdził to w korespondencji ze mną pan Adam Sobczuk ze Stowarzyszenia Polskiego w Genewie. W rzeczywistości było 

tak, że msza pogrzebowa była odprawiona w genewskim kościele św. Józefa, zaś faktycznym miejscem pochówku jest tamtejszy 

cmentarz św. Grzegorza . Ponadto w Internecie powielane są błędy odnośnie daty egzaminu dojrzałości Generała. Podaje się 

rok 1901 zamiast 1910 ( matura w wieku 11 lat ?). To wyraźnie wskazuje na pewne zaniedbania ze strony historyków . Czy fakt 

ścisłej współpracy legionowej Naszego generała  z Marszałkiem Piłsudskim mógł w jakiś sposób rzutować na brak zaintereso-

wania Nim przez historyków, zwłaszcza w okresie PRL-u ? Ale przecież od przemian politycznych upłynęło  ponad 25 lat ? Naj-

wyższy już czas ,żeby  Nasz generał przestał być zapomnianym .   Na początek należało więc wyjaśnić czy miejscem urodzenia 

jest nasza Polanówka. Po sprawdzeniu akt metrykalnych parafii wilkowskiej, okazało się, że takie nazwisko tam nie występuje. 

Wydawało się więc, że dalsze poszukiwania powiązań Generała z naszą okolicą pozostają bezprzedmiotowe. Jednak niespo-

dziewanie 14 lipca br. zatelefonował do mnie dr nauk historycznych Jerzy Majka, były kustosz Muzeum Historii Miasta Rzeszo-

wa (obecnie emeryt) z zapytaniem, czy w naszych okolicach kiedykolwiek istniała rodzina ziemiańska o nazwisku Wieczorkie-

wicz. Nadmienię, że pan dr Jerzy Majka jest autorem wielu książek z zakresu wojskowości II Rzeczypospolitej, m.in. takich tytu-

łów jak: „17 Pułk Piechoty”, „Brygada Motorowa Płk Maczka”, „ Dzieje 17 pułku piechoty. 1918 - 1939”, „Garnizon Rze-

szów 1918-1939”, „Generał Kazimierz Dworak”, „Generał Stanisław Maczek”, „Generał Władysław Sikorski”. Obecnie pisze 

on książkę o generale Wieczorkiewiczu. W 2009 r. dr Majka otrzymał zaszczytny tytuł „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Orę-

ża Polskiego”, przyznany przez MON za wybitne zasługi w procesie upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża 

polskiego. Pan dr Majka poszukiwał potwierdzenia ziemiańskich korzeni Generała, gdyż taka informacja powtarza się w Inter-

necie. Wiedziałem, że wśród dawnych właścicieli ziemskich na terenie naszego Powiśla nie było rodziny szlacheckiej o takim 

nazwisku. Również dane personalne dotyczące jego rodziców nie wskazywały na ewentualne miejsce urodzenia Generała na 

naszym terenie. Kilka godzin po wspomnianej rozmowie telefonicznej znalazłem w internetowej bazie indeksów informację o ich 

ślubie, który wzięli w parafii Rudnio, dziś gmina Michów w pow. lubartowskim. I tu pojawiła się wątpliwość, czy aby to na 

pewno ślub rodziców Generała, czy też zbieżność nazwisk. Dopiero dotarcie do treści tego aktu ślubu z parafii Rudno utwierdzi-

ło mnie co do dalszych poszukiwań miejsca urodzenia na naszym terenie. Ostatecznie akty urodzenia pana Generała i jego 

dwóch młodszych braci odnalazłem w archiwum parafii Opole Lubelskie. Wszyscy trzej urodzili się w ówczesnym folwarku 

Brzozowa. Kolejny dowód otrzymałem parę dni później od pana Jerzego Majki, który przysłał mi kopię jednego z dokumentów 

otrzymaną z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. I oto w ten sposób udało się udowodnić, że Generał wywodzi 

się z Powiśla. Przytoczony opolski akt jego urodzenia wraz z wojskowym dokumentem z 1926r. jednoznacznie wskazują, że ge-

nerał brygady Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz urodził się w Brzozowej, dziś przynależnej do parafii Zagłoba. Tytuł artykułu 

jest więc słuszny. To jest Nasz Generał.  

      Wacław Scaevola - Wieczorkiewicz .  Zapomniany generał .                               
Wacław Wieczorkiewicz urodził się 25 

czerwca 1890 roku w folwarku Brzozo-

wa. Jego rodzicami byli Józef Wieczor-

kiewicz i Julianna  z domu Tomaszew-

ska.  Julianna  Marcjanna Tomaszewska  

urodziła się w 1870r. w Skrobowie para-

fia Kamionka w pow. lubartowskim. 

Była córką Edwarda i Zofii ze Strzał-

kowskich .Edward ,urodzony w War-

szawie ,syn Bronisława i Magdaleny,    

w 1870r. był ekonomem w Skrobowie 

parafia Kamionka , gmina Abramów, 

pow. lubartowski. Zmarł  w 1887r. w 

miejscowości Izabelmont ,parafia Rudno 

jako dzierżawca w tej miejscowości. I 

właśnie w tej wsi przebywała Julianna, 

gdy zawierała w 1889r. ślub z Józefem 

Wieczorkiewiczem. Józef urodził się w 

1852r . w miejscowości Jasieniec , para-

fia Ciepielów  przy trasie Lipsko-Zwoleń 

, gdzie jego rodzice Jan i Marianna  z 

domu Osuchowska  wtedy przebywali , 

lecz nie było to  gniazdo rodzinne Wie-

czorkiewiczów . Jak wynika z aktu uro-

dzenia nr 29, Józef pracował tam jako 

strażnik lasów.  W następnych, odnale-

zionych przeze mnie aktach metrykal-

nych Józef pracuje już jako gorzelany ( 

wykwalifikowany pracownik gorzelni , 

nadzorujący robotników  i/lub ruch go-
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rzelni) wsi Łagów w parafii Janowiec. 

Potwierdzają to akty nr 20 z 1858r. (akt 

urodzenia Władysława Karola), nr 95 z 

1859 r. ( akt urodzenia Juliana ) i nr 60 z 

1861r. (akt urodzenia Albiny Heleny). 

Natomiast akty metrykalne z Opola Lub. 

zawierają już  miejsce jego pochodzenia 

: w akcie urodzenia nr 338 z 1890r. ( akt 

urodzenia Wacława ) pisze się, że Józef  

pochodzi z parafii Oleksów , zaś w dwu 

następnych : nr 357  z 1891r. (akt uro-

dzenia Edwarda ) i nr 456  z 1894r. (akt 

urodzenia  Juliana ) już podaje się precy-

zyjnie : właściciel majątku Chechły w 

parafii Oleksów.  

.  

Kopia aktu urodzenia Wacława Wieczorkiewicza  nr 338 z 1890r. z archiwum parafii Opole Lub.  Działo się w Opolu 
12/24 września  1890 roku o godz. dwunastej w południe . Stawił się Józef Wieczorkiewicz 37 lat z parafii Oleksów diecezji 
sandomierskiej, przebywający w folwarku Brzozowa, w obecności Franciszka Bogdańskiego lat 44  i Adama Mroza lat 27, 
pracowników folwarku Brzozowa   i przedstawili nam dziecię płci męskiej oświadczając że urodziło się ono w folwarku 
BRZOZOWA dnia 13 / 25 czerwca bieżącego roku  o godzinie dziesiątej po południu z prawowitej jego żony Julianny z  To-
maszewskich lat 20 mającej. Chrztu udzielił ksiądz wikariusz Franciszek Dyka . Dziecięciu temu na chrzcie świętym   nada-
no imię WACŁAW, a chrzestnymi jego byli Józef Tomaszewski i Emila Leciewicz  .Opóźnienie spisania aktu nastąpiło z przy-
czyny choroby ojca.    Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisano.                                                                           
Ks. Franciszek Dyka (1854 -1919), urodzony w Zastowie , syn Józefa i Zofii z Saneckich , zmarł w Prawnie , gdzie był 
administratorem parafii w latach 1894 -1919, tam też pochowany- przyp. autora. 
 
  

 

 

W tej miejscowości w 1874r. przebywa 

przy swoich rodzicach młodsza siostra 

Józefa, Stanisława Teofila, kiedy to ma-

jąc 20 lat bierze ślub z Mateuszem Ko-

prowskim , urodzonym w Pabianicach, 

przebywającym w Piotrowicach parafii 

radomskiej.  Ale czy Chechły są gniaz-

dem rodowym Wieczorkiewiczów , sko-

ro w akcie nr 20  powyższego ślubu 

stwierdza się ,że Stanisława Teofila 

urodziła się  we wsi Łękawica parafii 

Magnuszew ?  Jedno jest pewne : pod 

koniec XIX wieku tereny położone  na 

prawym brzegu Wisły były zapewne 

bogatsze i atrakcyjniejsze pod względem  

możliwości zdobycia pracy,  a zwłaszcza 

po ich zakupie przez rodzinę Kleniew-

skich, którzy przyczynili się do ich 

znacznego rozwoju. Byli pionierami w 

uprawach chmielu, sadów i buraków 

cukrowych, stąd też zbudowali pierwszą 

cukrownię w Opolu Lub. w 1883 r. a 

drugą zaczęli budować 10 lat później w 

Zagłobie , zaledwie 1 km od Brzozowej. 

Po 1888 r., kiedy to Jan Kleniewski wy-

negocjował  cło wywozowe dla chmielu 

i podpisał  bardzo korzystne kontrakty  

chmielowe , zaczęły gwałtownie rozwi-

jać się plantacje chmielu i Powiśle stało 

się głównym ośrodkiem jego produkcji . 

Dla realizacji swoich ambitnych planów  

gospodarczych Kleniewscy potrzebowali 

więcej rzetelnych i doświadczonych 

pracowników . I tak wśród nich znalazł 

się Józef Wieczorkiewicz, który przez 

jakiś czas w Brzozowej był dozorcą 

folwarku. W 1889r. , gdy w kościele 

parafii Rudno  bierze ślub z Julianną 

Tomaszewską  jest już opisany jako były 

dozorca. Zapewne Kleniewscy powie-

rzyli mu jakąś inną ,dobrze płatną pracę 

,skoro zamieszkał Brzozowej z nowo 

zaślubioną małżonką i w następnym 

roku 25 czerwca rodzi im się najstarszy 

syn Wacław . Jego zgłoszenie i chrzest  

odbywa się 3 miesiące później,  24 wrze-

śnia 1890r. W akcie jako  przyczynę 

opóźnienia zgłoszenia  urodzenia dziec-

ka podano chorobę ojca, ale faktyczna 

przyczyna mogła być zupełnie inna : 

żeby na uroczystość chrztu dziecka mo-

gli z odległych miejscowości  przyjechać 

chrzestni należało to wcześniej nie tylko 

uzgodnić, ale tak zaplanować, aby ter-

min nie przeszkadzał w letnich pracach 

polowych. W tym przypadku końcowe 

dni września mogły być bardziej dogod-

ne. Oprócz Józefa Wieczorkiewicza  

zgłaszającymi byli : Franciszek Bogdań-

ski (1842-1924)kowal z Józefowa 

n/Wisłą ,syn kowala Józefa i Katarzyny 

Tracz oraz  Adam Mróz (1861-1926) z 

Machowa , żonaty z  Marianną Koziarz 

,zmarł  w Żmijowiskach. Rodzicami 

chrzestnymi byli : Emilia Leciewicz – z 

domu Tomaszewska, starsza siostra  

Julianny ,  urodzona  ok. 1861r.w Staw-

kach pow. włodawski, przebywająca w 

Kozłówce , żona Jana Karola Leciewicza  

(ślub w 1883r.  akt 36) , urodzonego w 

Starościnie par. Garbów oraz Józef To-

maszewski– nie zdołałem ustalić jego 

tożsamości, prawdopodobnie był star-

szym rodzonym lub stryjecznym bratem. 

Julianny.
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Fragment kopii aktu ślubu nr 54 z 1889r. rodziców generała : Józefa Wieczorkiewicza i Marianny Osuchowskiej , z ar-
chiwum parafii Rudno ze wskazaniem miejsca przebywania Józefa w folwarku Brzozowa ( czwarty wiersz od góry). 
 
 

Z dostępnych akt metrykalnych można 

jednoznacznie stwierdzić, że  Józef Wie-

czorkiewicz  na pewno przebywał w 

Brzozowej w latach 1889 -1895. Nie ma 

potwierdzonych informacji, jak długo 

jeszcze po narodzinach najmłodszego 

syna Juliana rodzina Wieczorkiewiczów  

mieszkała w folwarku Kleniewskich. 

Jest wielce prawdopodobne, że po zaku-

pie przez rodzinę  Sołtanów pobliskiego 

majątku w Polanówce , Wieczorkiewi-

czowie opuścili Brzozową i przenieśli 

się do Polanówki ( Wojciech Włodar-

czyk w artykule „Polanówka hrabiów 

Sołtanów” zamieszczonym  w numerze 2 

z 2003r. naszego kwartalnika  napisał : 

W 1909 roku zarządcą majątku był 

prawdopodobnie Wieczorkiewicz ).   

 
 
 
 
 
 

 

 
Mapa  

Fragment austriackiej mapy z 1914r.z uwzględnieniem położenia folwarku w Brzozowej. Warto zwrócić uwagę na nie ist-
niejącą dziś drogę  Brzozowa-Żmijowiska .Na mapie brak jest zaznaczenia Zagłoby i cukrowni. Może to świadczyć o tym ,że 
mapa była wykonana w 1914 r. ale na bazie danych terenowych sprzed 1893r., kiedy to Kleniewscy przystąpili do budowy 
cukrowni Zagłoba, nazwanej tak od ich herbu rodowego. 
 
  

Fakt przenosin najpierw do Polanówki , 

a następnie do Lublina potwierdził oso-

biście sam generał Wieczorkiewicz  w 

1963r. w krótkiej notatce o swojej rodzi-

nie. To właśnie tu, w Lublinie , we wrze-

śniu 1901r. młody Wacław Wieczorkie-

wicz  wstępuje do Lubelskiego Gimna-

zjum Męskiego . W styczniu 1905 r. 

wraz z innymi uczniami brał udział w 

strajkach młodzieży protestującej prze-

ciwko metodom nauczania w ówcze-

snym gimnazjum zarządzanym przez 

Rosjan. Bojkotując szkołę rosyjską, 

młodzież domagała się szkoły polskiej 

odpowiadającej wymaganiom życia 

narodowego. Strajk ogarnął prawie  całe 

Królestwo Polskie. Trudna sytuacja w 

państwie rosyjskim zmusiła rząd do 

wyrażenia zgody na zakładanie szkół 

prywatnych z polskim językiem wykła-

dowym . Pierwsza  taka szkoła w  Lubli-

nie została założona    6.VI.1905 r. i na-

zwano ją  Gimnazjum im. Staszica . Naukę 

rozpoczęto w dn. 10 stycznia 1906 r. Wśród 

uczniów był Wacław Wieczorkiewicz, 

który na podstawie świadectwa nr 2368 z 

lubelskiego gimnazjum rządowego z  30 

listopada 1905r. i po złożeniu egzaminu 

wstępnego  został przyjęty w poczet 

uczniów klasy piątej  szkoły polskiej 

ośmioklasowej filologicznej im. Staszica 

. 22 czerwca 1910r. złożył egzamin koń-

cowy i otrzymał świadectwo maturalne.  

W latach 1910-1914 studiował w Aka-

demii Ziemiańskiej w Wiedniu .   Od 1 

listopada  1911r.  do 31 lipca 1914 był 
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czynnym członkiem Polskich Drużyn 

Strzeleckich w Wiedniu pod pseudoni-

mem „Rene Scewola" który później stał 

się integralnym składnikiem jego nazwi-

ska( Scaevola- bohater rzymskiej legen-

dy). W 1912r.ukończył szkołę oficerską 

tych drużyn i jako podporucznik objął 

stanowisko miejscowego komendanta. 

Od 6 sierpnia 1914 do lipca 1917r. służył 

w Legionach Polskich . Walczył między 

innymi pod Nowym Korczynem, Anieli-

nem, Laskami i Limanową. Ranny pod 

Marcinkowicami, skierowany do szpitala 

na Śląsku. Szczególnie wyróżnił się w 

bitwie pod Konarami.W 1915r. awanso-

wany do stopnia kapitana piechoty, 

obejmuje dowództwo III batalionu 1 

pp. Leg. Po kryzysie przysięgowym 

został internowany w Forcie Beniami-

nów. Był wśród organizatorów buntu 

przeciwko władzom obozowym. Za karę 

wywieziony w głąb Niemiec do twierdzy 

Werl, niedaleko Dortmundu .Wojsku 

Polskim od 1918r., awansowany do 

stopnia majora - w listopadzie organizo-

wał w Lublinie ochotniczy oddział do 

walki o Lwów. 6 czerwca 1919 roku 

został  dowódcą I batalionu 23 Pułku 

Piechoty. Od 15 sierpnia 1919 r. jako 

pułkownik dowodził 9 Pułkiem Piechoty 

Legionów.  W czasie wojny polsko-

bolszewickiej walczył na czele  9 Pułku 

Piechoty Leg., a w ostatniej fazie wojny 

dowodził VI Brygadą Piechoty i w za-

stępstwie  3 Dywizją Piechoty.  W 1921 

roku stanął na czele Doświadczalnego 

Centrum Wyszkolenia Armii w Rember-

towie. Od 1923r. był dowódcą 31 Pułku 

Strzelców Kaniowskich. W latach 1923-

1925 studiował w Akademii Wojskowej 

w Paryżu. W 1926r. czasowo pełnił 

obowiązki I zastępcy szefa Sztabu Gene-

ralnego. W czerwcu 1926r. (po przewro-

cie majowym ) został dowódcą 24 Dy-

wizji Piechoty i Garnizonu Jarosław. W 

czasie swojej wojskowej działalności 

generał Wieczorkiewicz zainicjował 

utworzenie jarosławskiej Delegatury 

Towarzystwa Ligi Morskiej i Kolonial-

nej i wybierany był kilkakrotnie jej pre-

zesem. Liga organizowała często impre-

zy sportowe - zawody kajakowe i pły-

wackie. Generał popierał akademicki 

ruch sportowy, był członkiem komisji 

sędziowskich, inicjatorem różnorodnych 

imprez sportowych, piastował funkcję 

honorowego prezesa "Wojskowego Klu-

bu Sportowego "Ognisko" i patronem 

jarosławskiego Oddziału Związku Strze-

leckiego "Strzelec". Za zasługi położone 

w rozwój miasta oraz szczególną opiekę 

nad zabytkami ,Rada Miasta Jarosław  

17 lipca 1936r. przyznała Mu honorowe 

obywatelstwo Jarosławia. W 1931r. 

wojewoda lwowski zezwolił Mu na 

zmianę nazwiska rodowego Wieczor-

kiewicz na Scaevola-Wieczorkiewicz. 

Od 12 października 1935r. do wybuchu 

II wojny światowej był dowódcą Okręgu 

Korpusu nr X w Przemyślu.  Gdy wybu-

cha II wojna św., generał otrzymał roz-

kaz zabezpieczenia granic z Węgrami i 

Słowacją. Organizował obronę linii Sanu 

oraz dowodził obroną odcinka Sieniawa 

- Radymno. Niestety, przewaga wroga 

torpedowała wszelkie wysiłki utrzyma-

nia powierzonych terenów w rękach 

polskich, do klęski walnie przyczyniło 

się także wkroczenie 17 września wojsk 

sowieckich na terytorium Polski. W tych 

warunkach generał Wieczorkiewicz 

przedostał się do Rumunii a następnie do 

Francji, do generała Sikorskiego. Pełnił 

tam funkcję kierownika Inspektoratu 

Wyszkolenia przy Naczelnym Wodzu w 

Paryżu.  Po upadku Francji w maju 

1940r.brał udział w ruchu oporu . W 

roku 1943 wyjeżdża do Szwajcarii i 

działa tam w konspiracji na rzecz sprawy 

polskiej. Po wojnie pozostał w Szwajca-

rii będąc aktywnym działaczem Stowa-

rzyszenia Polskich Kombatantów  i jego 

prezesem w Genewie . Piastował także 

stanowisko wiceprezesa powstałego w 

roku 1940 Stowarzyszenia Polaków 

"Polonia". Utrzymywał kontakty ze śro-

dowiskiem Polaków w Londynie, 

uczestniczył  m.in. w obchodach 1000-

lecia Polski w roku 1966. Zmarł w Ge-

newie 7 XII 1969 r. i został pochowany 

na cmentarzu św. Grzegorza.W 1992 

roku imię gen. Wacława Scaevoli-

Wieczorkiewicza otrzymała w Jarosła-

wiu dotychczasowa ulica 8 Marca na 

Kolonii Oficerskiej, a w 2010 roku 14. 

Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jaro-

sławiu.                                                                                                                                                                                                   

Awanse: por. 1914, kpt. - 1915, mjr- 

1918, ppłk, płk - 1920, gen. bryg. -1927.                                                                             

Ważniejsze ordery i odznaczenia : 

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari 

(1921)
 ,  

Krzyż Komandorski Orderu 

Odrodzenia Polski,
   

Krzyż Niepodległo-

ści
  ,  

Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
  , 

Złoty Krzyż Zasługi , Order Legii Hono-

rowej.

 

 
 

 

              
 

   
 

 
 

                 Świadectwo  maturalne  z 1910r.                   Pierwsza strona kwestionariusza wojskowego- ze zbiorów CAW 
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            Inne  informacje  o  rodzinie . 
 1.Jan Wieczorkiewicz - zmarł w swoim majątku Chechły , 

podobnie jak jego żona . Jeden ich syn zginął  w czasie po-

wstania styczniowego. 2. Józef Wieczorkiewicz- zmarł w 

lecie 1924r., pochowany na cmentarzu w Międzyrzeczu w  

powiecie wołkowyskim . Jego żona Julianna  zmarła w ma-

jątku Leski w pow. wołkowyski w  193? r. , pochowana na 

cmentarzu w Porozowie  w grobie wspólnie ze swym synem 

Julianem , kapitanem WP, zmarłym  nagle ( na serce) 1 paź-

dziernika 1929r.                                                                              

Edward –ożeniony z Marią Gostkowską w latach 1919/1920, 

zmarł w Lublinie  27 lipca 1960 r. Mieli syna Jerzego : ur. 20 

.01. 1921r., plut. pchor. ps.„Leski ” w  czasie Powstania War-

szawskiego ,walczył w Śródmieściu w batalionie „Kiliński”  w 

kompanii Kedyw Kolegium C, zginął 29 września 1944r. przy 

Al. Jerozolimskich 28.                                                                             

3.Wacław Wieczorkiewicz  - 6 kwietnia 1929r. wziął ślub w 

Kościele Karmelitów ( parafia wojskowa ) w Warszawie z 

Janiną Avenarius ( ur. 1902r.) ,córką Bronisława ( był przed-

stawicielem koncernu Śkoda w Polsce) i Marii z domu Wę-

żyk-Widawska . Mieli dwóch synów :  -Tomasza  -ur. w War-

szawie  20 sierpnia 1930r. - zmarł 2 .06.2017r.w Genewie .                                     

Tomasz Wieczorkiewicz od lat wraz z żoną Colett odwiedzał 

Jarosław. Podarował działkę pod budowę kościoła pw. Miło-

sierdzia Bożego na Kolonii Oficerskiej. Tu, nieopodal kościoła 

jedna z ulic nosi nazwę na część jego ojca. Dzięki Tomaszowi 

Wieczorkiewiczowi powstała Izba Pamięci gen. Wacława 

Wieczorkiewicza na terenie jednostki wojskowej, gdzie więk-

szość pamiątek została przekazana właśnie przez niego.       

Był Honorowym Obywatelem Miasta Jarosław .Mój ojciec był 

wielkim patriotą, wszystko co robił było dla Polski  i z myślą o 

Polsce. Był jednym z pierwszych legionistów Piłsudskiego. 

Marszałek osobiście przypiął mu srebrny order Virtuti Milita-

ri, jeden z pierwszych orderów , z numerem 71. Dziś ten sam 

jest wyryty w Genewie na płycie marmurowej w miejscu, gdzie 

spoczywa – mówił  wzruszony Tomasz   13 sierpnia 2010r. w 

Jarosławiu podczas uroczystego otwarcia Sali Tradycji i od-

słonięcia popiersia gen. Wacława Wieczorkiewicza, patrona 

Dywizjonu.                                                                                                                                                                                                                         

- Bohdana Wojciecha –ur. 10 stycznia 1932 r. w Jarosławiu- 

zmarł w Australii. 

 
Zdjęcie rodzinne wykonane prawdopodobnie w 1896r. 
Młody Wacław ( ur. 25 VI 1890 ) na metalowym rowerku. 
W środku Julian ( ur.3 XI 1894), po prawej Edward ( ur. 13 
IX 1891).

 

                                                                              

Por. Wacław Wieczorkiewicz we wspomnieniach Marszałka Józefa Piłsudskiego.    
 

Innym rannym, który mnie rozśmieszył, był Wieczorkiewicz. 

Spostrzegłem go, gdy opierając się o żołnierza, kuśtykał na 
tyły. Zawołałem go do siebie. 

— Co z Wami, Wieczorkiewicz? 
— Noga, Komendancie! — syknął z bólu. — Szklanka szrapne-

lowa uderzyła po kostce. Wściekle boli! 

Spostrzegłem, że na obu nogach ma buty, więc chyba rana nie 
jest ciężka. 

— Zrzucajcie do licha but, lżej wam będzie. 
— Istotnie! Może lepiej. 

Zaczęto ściągać mu but z nogi. Biedak przy każdym poruszeniu 

buta syczał z bólu i spostrzegłem, że mu pot występuje na czoło 
. —Dajcie spokój takiemu ściąganiu! — zawołałem. — Rozciąć 

cholewę i but sam spadnie z nogi. Po co się męczyć! 

— Nie! nie! — obruszył się ranny — Nie, Komendancie! Nie 
psuć buta, takich dobrych  butów już nigdzie nie dostanę! 

Z biedą i bólem po kwadransie ściągnięto mu obuwie. Najpa-
radniejszym było to, że istotnie ranę dostał w rękę, noga zaś 

była kontuzjowana przez uderzenie, lecz biedak czuł ból tak 

silny w nodze, że o ranie w ręce zapomniał zupełnie. 
Bój powoli zacichał. Moskale zadowolili się tym, że zepchnęli 

nas z okolicy Marcinkowic i Rdziostowa. Widocznie musieli 

mieć znaczne straty i teraz porządkowali swe pomieszane od-

działy. Mogliśmy odetchnąć chwilkę i uporządkować się także. 

Zdecydowałem się, by cofać się z wolna, aż do wyrównania 
naszej linii z austriacką. Powoli, metodycznie, kompania za 

kompanią, odchodziliśmy bez wielkiego nacisku nieprzyjacie-
la. Pod wieczór stanąłem w zachodnim końcu Pisarzowej, 

rozciągnąwszy swą linię wszerz całej doliny od podnóża Kani-

ny aż do wzgórza na lewo od drogi Limanowa-Marcinkowice.     
Bój marcinkowicki został skończony. Straty moje wynosiły 92 

ludzi; najbardziej ucierpiał I batalion, który wraz z kompanią 
Wieczorkiewicza z III batalionu najdłużej stał w najbardziej 

zagrożonym punkcie pod krzyżowym ogniem artylerii i karabi-

nów maszynowych. Pomimo iż dzień 6 grudnia 1914 roku 
zaliczam do najcięższych przeżytych w ciągu wojny, lubię 

wspominać Marcinkowice jako jedną z najładniejszych bitew, 

jakie stoczyłem.                    

                                                                                                   

             Józef  Piłsudski „Moje pierwsze boje” [ str.161-162]                        
                               – Sulejówek 1925  
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Zdjęcie po lewej : D-cy kompanii: por. Stanisław Tessaro,       

kpt. Kazimierz Herwin-Piątek i kpt. Wacław Scaevola-

Wieczorkiewicz pod Konarami. Maj 1915.         Zdjecie po pra-

wej :Święto Legionów Kalisz 6-7.08.1927. Grupa generałów od 

lewej : Felicjan Sławoj-Składkowski-Minister Spraw Wewn. , 

Andrzej Galica –d-ca OK. X Przemyśl, Józef Daniec-Naczelny 

Prokurator Wojsk.i Szef Departamentu MSW ,  Wacław Scaevo-

la-Wieczorkiewicz - d-ca 24 Dywizji Piechoty. 

 Ogłoszenie w „Słowie Polskim” nr 119 z 2 V 1931r. o prośbie 

Wacława Wieczorkiewicza dotyczącej zmiany nazwiska rodowe-

go.

 

         
Grób Generała na cmentarzu św. Grzegorza w Genewie wraz z tablicą pamiątkową . Żona  generała jest pochowana obok ,                 

po prawej stronie w oddzielnym , podobnym grobie .                                                                                                                                                        

Niniejszym składam serdeczne podziękowania  p. dr Jerzemu Majce  za współpracę oraz za udostępnienie zdjęć prywatnych  i 
ze zbiorów Sali Tradycji 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu.  Dziękuję także p. Adamowi Sobczukowi z Genewy 

za przesłane zdjęcia z cmentarza św. Grzegorza i ks. Wiesławowi Nowickiemu, proboszczowi  parafii Rudno za wykonanie zdjęć 

aktu ślubu rodziców Generała - Władysław  Mądzik .  
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                                           W 77  rocznicę zbrodni katyoskiej. 
 

W 77 rocznicę zbrodni katyńskiej, w 

ramach ogólnopolskiego programu „Ka-

tyń…Ocalić od zapomnienia”, w nie-

dzielę 23 kwietnia 2017r.przy kościele w 

Zagłobie posadzono Dąb Pamięci po-

święcony porucznikowi Stefanowi Za-

gozdonowi , pochodzącemu z Lasu Dę-

bowego . Inicjatywę Regionalnego To-

warzystwa Powiślan w Wilkowie 

n/Wisłą zaakceptował i czynnie wsparł 

ks. proboszcz  Piotr Wiracki i wspólnie 

zorganizowano pierwszą taką uroczy-

stość religijno-patriotyczną w zagłob-

skiej parafii. Z faktu tego, że Las Dębo-

wy przynależy obecnie do gminy Łazi-

ska, była to jednocześnie pierwsza taka 

uroczystość poświęcona mieszkańcowi  

pochodzącemu z jej terenu. Poprzedziła 

ją msza święta sprawowana w intencji 

zamordowanego wiosną 1940r. przez 

NKWD w Charkowie  30-letniego 

por.rez.Stefana Zagozdona. Urodził się 

17 grudnia 1919r.W dokumentach woj-

skowych i innych opracowaniach jako 

miejsce urodzenia widnieje dawna na-

zwa miejscowości :Niwa. Był synem 

Franciszka i Katarzyny z Grądzielów. 

Wychowywany w wielodzietnej rodzinie 

( miał 5 braci i siostrę ), w której warto-

ści chrześcijańskie i patriotyczne jako 

tradycyjne w środowisku wiejskim po-

twierdzone zostały w jej późniejszej 

historii. I tak m.in. Wacław Zagozdon, 

najstarszy z braci Stefana, brał udział w 

wojnie polsko-bolszewickiej w 1920r.  

Stefan W 1930r. ukończył  Państwową 

Szkołę Mierniczą w Warszawie. Jako 

technik melioracji podjął pracę w Szczu-

czynie w ówczesnym obwodzie gro-

dzieńskim(dziś Białoruś). W lipcu 1933 

ukończył 9-miesięczny Dywizyjny Kurs 

Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 77 

Pułku Piechoty , stacjonującym  w pobli-

skim garnizonie Lida. Po otrzymaniu 

wezwania mobilizacyjnego przed wybu-

chem II w.św. walczył w tej jednostce 

macierzystej w czasie kampanii wrze-

śniowej 1939r. i 2 października dostał 

się do niewoli sowieckiej w okolicach 

Janowa Lubelskiego. Znalazł się w obo-

zie w Starobielsku , razem z  dwoma 

innymi naszymi oficerami : majorem 

Adamem Sołtanem , urodzonym w Pola-

nówce  i podporucznikiem Władysła-

wem Lasotą z Kłodnicy. Wszyscy zostali 

zamordowani strzałem w tył głowy w 

Charkowie przez NKWD wiosną 1940r. 

Koncelebrowanej mszy świętej prze-

wodniczył ks. proboszcz Piotr Wiracki. 

W wygłoszonej homilii nawiązał on  do 

zbrodni katyńskiej w kontekście do ob-

chodzonego w tym dniu Święta  Miło-

sierdzia Bożego : Trzeba pamiętać o tej 

zbrodni, a także o wielu innych, żeby 

przy tej okazji zobaczyć, do czego zdolny 

jest człowiek jeśli odrzuci Boga i Boże 

Miłosierdzie, jeśli wyrzuci Boga z domu, 

państwa. Jest zdolny z premedytacją 

skazywać na śmierć, z premedytacją 

strzelać w tył głowy.  W dalszej części 

homilii ksiądz proboszcz mówił m.in. o 

potrzebie wracania do przeszłości i 

utrwalania pamięci historycznej : Trzeba 

nam wracać do historii, nie po to, aby ją 

rozdrapywać czy osądzać innych, ale po 

to , żeby z tej historii uczyć się  i wycią-

gać wnioski. Dzisiejsze różnego rodzaju 

pomysły na Życie , często Życie bez Boga 

, które ludzie wymyślają i ideologie  

znajdziemy też w historii. Takie patrzenie 

na człowieka już było i doprowadziło 

tego człowieka do zbrodni, nieszczęścia i 

cierpienia.Na zakończenie mszy św. 

licznie zgromadzeni wierni wysłuchali 

okolicznościowego odczytu, wygłoszo-

nego przez Władysław Mądzika z Re-

gionalnego Towarystwa Powiślan w 

Wilkowie-inicjatora przedsięwzięcia i  

koordynatora regionalnego ogólnopol-

skiej akcji „Katyń …Ocalić od zapo-

mnienia”. Po krótkim przedstawieniu 

sylwetki por. Stefana Zagozdona przy-

pomniał on główne założenia tego spo-

łecznego programu, tj. uczczenie pamię-

ci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej przez 

posadzenie 21 857 Dębów Pamięci na 

zasadzie : każdy dąb upamiętnia kon-

kretna jedną zamordowaną osobę  . Na-

wiązując do ubiegłorocznego apelu pre-

zydenta Andrzeja Dudy : Niech ta akcja 

trwa ,niech dęby rosną w siłę, a wraz z 

dębami niech rośnie siła Rzeczypospoli-

tej, siła młodego pokolenia, którą potem 

będą mogli przekazać następnym poko-

leniom Wł. Mądzik zaznaczył, że Dąb , 

który dziś zasadzimy otrzymał numer 

4623, więc rzeczywiście jest jeszcze dużo 

pracy . Ułatwieniem jest to, że można 

zasadzić Dąb Pamięci dla upamiętnienia 

konkretnej osoby, która niekoniecznie 

musi być związana z konkretnym miej-

scem jego posadzenia. To  wspaniała 

okazja do zaszczepienia młodemu poko-

leniu pamięci o tragicznej historii wojny, 

widzianej przez pryzmat losów konkret-

nego człowieka. Dlatego też jako koor-

dynator regionalny programu „Ka-

tyń…Ocalić od zapomnienia” oryginał 

Certyfikatu Dębu Pamięci  przekażę  w 

trakcie dalszych uroczystości Dyrekto-

rowi Szkoły Podstawowej w Zagłobie. 

Mówca wyraził też nadzieję, że w  

związku z reformą oświaty,  młodzież 

będzie mieć więcej godzin historii i tym 

samym nie zakończy swej edukacji hi-

storycznej na 1918 roku., ale pozna także 

tragiczne dzieje naszego narodu w czasie 

II w.św.  W ślad za tym powinna poznać 

także historię swojego regionu, gdyż nie 

można dobrze znać historii bez znajomo-

ści lokalnej historii, historii tej Naszej, 

„Małej Ojczyzny”. Wysunę nawet tezę, 

że w życiu próżna jest  znajomość mito-

logicznych bogów rzymskich czy grec-

kich , jeśli nie zna się swoich bohaterów 

regionalnych. Jestem przekonany, że 

Dąb Pamięci upamiętniający por. Stefa-

na Zagozdona zachęci młodych ludzi do 

zapoznawania się z historią regionalną-

zakończył Władysław  Mądzik. Oprócz 

licznie zgromadzonych parafian udział w 

uroczystościach wzięli przedstawiciele 

władz samorządowych w osobach : Ze-

non Rodzik-Starosta opolski, Joanna 

Kowalska –wójt Gminy Wilków, Roman 

Radzikowski-Wójt Gminy Łaziska  i 

Henryk Kołodziejczyk-przewodniczący 

Rady Gminy Łaziska. Obecne były także 

poczty sztandarowe organizacji patrio-

tycznych i kombatanckich z Poniatowej  

oraz strażackich z OSP Kosiorów, Wrze-

lów, Las Dębowy, Braciejowice i Za-

krzów. Szkolne poczty sztandarowe 

reprezentowali uczniowie z Publicznego 

Gimnazjum im.Jana Kochanowskiego w 

Łaziskach .Po zakończonej mszy św. 

uczestnicy uroczystości przeszli na ze-

wnątrz kościoła, gdzie przystąpiono do 

sadzenia dębu i odsłonięcia pamiątkowej 

tablicy. W asyście Władysława Mądzika 

czynności tej dokonali członkowie ro-

dziny por. Stefana Zagozdona ze strony 
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jego braci i  siostry: Joanna Zagozdon-

Stepień- wnuczka Władysława, Anna 

Zagozdon-Kowalczyk- wnuczka Anto-

niego , Zenon Zagozdon- syn Romana i 

Jadwiga Więcław-córka Natalii. Po od-

mówieniu okolicznościowej modlitwy 

ks. proboszcz dokonał poświęcenia Dębu 

Pamięci i tablicy, po czym złożono wią-

zanki kwiatów i zapalono znicze. Na-

stępnie koordynator regionalny akcji 

wręczył pamiątkowe kopie certyfikatu 

Dębu Pamięci poszczególnym członkom 

rodziny. Oryginał Certyfikatu otrzymał 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w 

Zagłobie, Bogusław Bernacki, który 

stwierdził m.in. Podjąłem już decyzję, że 

będziemy co roku organizować apele dla 

uczczenia pamięci por. Stefana Zago-

zdona i będziemy opiekować się posa-

dzonym dziś dębem. Wejdzie to do ka-

lendarza naszych szkolnych imprez.
 
 

 

      
 

      
 

W końcowych przemówieniach zapro-

szeni goście poruszali głównie problem 

ukrywania przez prawie 50 lat prawdy o 

zbrodni Katyńskiej. Przedstawicielka 

rodziny , Jadwiga Więcław dziękowała 

organizatorom uroczystości za inicjaty-

wę i zorganizowanie uroczystości upa-

miętniających por. Stefana Zagozdona. 

Osobne podziękowania złożono Nadle-

śnictwu Kraśnik za przekazanie dorod-

nej, dobrze ukorzenionej sadzonki dębu, 

którą organizatorzy odebrali w Leśnic-

twie Kluczkowice oraz panom : Toma-

szowi Trepiakowi z Wrzelowa i Toma-

szowi Witczakowi z Machowa  za udział 

w pracach przygotowawczych.  Ta wy-

jątkowa, wiosenna uroczystość religijno-

patriotyczna  zakończyła się wspólnym 

odśpiewaniem  Hymnu Polski. 

 

W czyje sumienia wpisano te groby 

Czyje usta zakneblowano milczeniem 

Czyją pamięć zalano wapnem 
Mordercy w słońcu niewinni 

Nam zostało tylko epitafium. 

                           (Jan Górec - Rosiński) 

 

                                                         Dwa zdania refleksji.  

 

 

 

 
 

 

1.Ks. Piotr Wiracki po ceremonii posa-

dzenia Dębu Pamięci tak wspominał  

Jestem z tego pokolenia, gdzie w szkole 

nie mówiono o Katyniu, bo nie wolno 

było mówić. Ale zdarzali się odważniejsi 

nauczyciele- patrioci. którzy na lekcjach 

, po cichu, o pewnych rzeczach nam 

opowiadali, aby ta pamięć nie zaginęła.                                                                                                 

Nawiązując do tej wypowiedzi chciał-

bym w tym miejscu przywołać niezapo-

mnianą nauczycielkę  z moich lat szkol-

nych     1969-74 w Technikum Elektro-

nicznym przy ul. Wojciechowskiej w  

Lublinie ,panią Danutę Brodowską  (16 

XI 1929-   15 II 2011 ).   To Ona pierw-

sza , w umiejętny  sposób na lekcji histo-

rii potwierdziła to, co wcześniej przeka-

zał mi mój Ojciec i co wielokrotnie sły-

szałem w radiostacji  „Głos Ameryki” ( 

„Wolnej Europy” słuchaliśmy rzadziej, 

gdyż była bardziej zagłuszana) :  

ZBRODNI W KATYNIU NIE DO-

KONALI  NIEMCY , LECZ SOWIE-

CI . Dopiero po Jej śmierci, a w 37 lat 

po ukończeniu szkoły dowiedziałem się, 

że  była córką płk Edmunda Heldut - 

Tarnasiewicza, żołnierza I Kompanii 

Kadrowej i legionisty I Brygady, uczest-

nika wojny polsko - bolszewickiej i dwu 

wojen  światowych , wieloletniego do-

wódcy 16. Pułku Ułanów Wielkopol-

skich. Urodziła się we Lwowie. Jako 

młoda dziewczyna w czasie okupacji 

niemieckiej w Batorzu k/Kraśnika wstą-

piła do Narodowych Sił zbrojnych, przy-

jęła pseudonim "Szarotka". Jednostka, 

do której wstąpiła należała do I Pułku 

Legii Nadwiślańskiej dowodzonego 

przez  kpt. Leonarda Zub - Zdanowicza, 

pseudonim "Ząb".  Ukończyła kurs sani-

tarny i strzelecki. Pełniła funkcję łącz-

niczki i kolportowała  prasę podziemną. 
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Przenosiła biuletyny z nasłuchu BBC z 

tajnej radiostacji ukrytej na plebanii, 

gdzie mieszkała. Uczestniczyła w kur-

sach tajnego nauczania w zakresie szko-

ły średniej. Po pacyfikacji wsi Batorz 

przez wojska hitlerowskie była prze-

trzymywana i przesłuchiwana. Działal-

ność w ruchu oporu zakończyła po przy-

byciu do Lublina jesienią 1944 roku. Po 

maturze w 1949 roku rozpoczęła naukę 

na KUL -u, gdzie ukończyła studia histo-

ryczne. W 1987 roku została mianowana 

do stopnia podporucznika w st. spoczyn-

ku. Aktywnie uczestniczyła w odnowio-

nym po 1989 roku ruchu kombatanckim. 

Pisała artykuły o tematyce wojskowej i 

publikowała je m. in.: w biuletynie "Pił-

sudczyk" i w tygodniku "Solidarność". 

Aktywnie uczestniczyła w działalności 

Koła  16. Pułku Ułanów Wielkopolskich 

w Bydgoszczy, przyjeżdżała na Zjazdy 

Kawalerzystów do Grudziądza. Zmarła 

w Lublinie . 

http://www.cwk.grudziadz.pl/index/news

/nid/88

                                                                                       *  *  *

2 . Kościół w Zagłobie  konsekrował w 

czasie wizytacji biskupiej parafii, biskup 

lubelski Stefan Wyszyński dnia 24 

czerwca 1948 roku. Jak wspomina abp 

Bolesław Pylak w książce „Stefan Wy-

szyński .Biskup Lubelski 1946-1949” : 

Biskup Ordynariusz był bacznym obser-

watorem . Dostrzegał zarówno dodatnie 

przejawy życia parafii, jak i pracy pro-

boszcza oraz dawał temu wyraz w proto-

kołach wizytacyjnych. Równocześnie 

napiętnował braki i niedociągnięcia . Na 

str.188 tej książki autor cytuje  notatkę 

sporządzoną przez biskupa Wyszyńskie-

go na temat zadrzewienia świątyni : 

„Radziliśmy Ks. Proboszczowi , by zasa-

dził tu wśród sosen dąbrowę dębową, 

gdyż sosny są liche, a kościół wymaga 

dobrej osłony z uwagi na wiatry , idące 

od strony zagłębia wiślanego. Dęby 

stworzą milsze otoczenie niż smutne 

sosny, które jeszcze podnoszą surowość 

krajobrazu   ... Wszystko to miałoby 

decydujące znaczenie dla wyglądu świą-

tyni” i na jej końcu zaznacza, że  wpis 

dotyczy …Zagłoby. Proboszczem był 

wtedy ks. Stanisław Grzebalski, który tę 

funkcję w Zagłobie sprawował od 

czerwca 1944r. do sierpnia 1950r.      

Dąb ,nazywany królem drzew w pol-

skich lasach ,  jest symbolem dostojeń-

stwa i trwałości , a z uwagi na fakt, że  

krzyż , na którym ukrzyżowano Jezusa 

Chrystusa był wykonany z dębu szypuł-

kowego ,jest także symbolem nieśmier-

telności. Można śmiało napisać, że sa-

dząc Katyński Dąb Pamięci, długo-

wieczny żywy pomnik upamiętniający 

męczeńską śmierć por. Stefana Zago-

zdona -  po prawie 69 latach , chociaż w 

bardzo  małej części zrealizowaliśmy w 

ten sposób zalecenia Sługi Bożego ks. 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

                                                         *  *  *                                                                                  

 Wykorzystałem fragmenty artykułu „Niech pamięć o naszych bohaterach będzie żywa” autorstwa pani Agnieszki Ciekot,      

zamieszczonego w tygodniku „Wspólnota Opolska” z 25 kwietnia 2017r. nr 17(110) . 

                                                                                                                           Władysław  Mądzik

                                                                                                                             

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

             W  70. rocznicę śmierci Marii Kleniewskiej  ( 29.06.1863  -  10.09.1947  ).    
O rodzinie Kleniewskich , a zwłaszcza o nestorce rodu Marii i  o Jej zasługach pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie .                          

W 70.rocznicę śmierci Marii Kleniewskiej  chcę jedynie zasygnalizować tylko niektóre z nich .  

         
Z przybyciem rodziny Kleniewskich w 

1871r.nastąpił największy rozkwit ziem 

nadwiślańskich. Najpierw wielkie inwe-

stycje melioracyjne i drogowe, potem 

cukrownie w Opolu i Zagłobie  , zespół 

mieszkalno-administracyjny w Zagłobie, 

kolejka wąskotorowa z Nałęczowa do 

Zagłoby, gorzelnia i browar w Kluczko-

wicach oraz plantacje chmielu  i rozkwit  

sadownictwa - to tylko niektóre najbar-

dziej spektakularne  ich sukcesy i inno-

wacyjne osiągnięcia  gospodarcze . Z 

wielu z nich korzystają także współcze-

sne pokolenia naszej nadwiślańskiej zie-

mi.                                                                                                                                          

Żona Jana Kleniewskiego, Maria z 

domu Jarocińska  urodzona w 1863r. 

szczególnie  zasłużyła na wdzięczne 

wspomnienia u potomnych. Znana była 

przede wszystkim ze swej troski o los 

prostego ludu, a zwłaszcza kobiet. Pierw-

sze Koło Pracy Kobiet powstałe z jej 

inicjatywy  w 1895 r. w Kluczkowicach   

dało początek wielotysięcznemu Zrzesze-

niu Ziemianek - była jego założycielem i 

przewodniczącą. Była to pierwsza w 

świecie taka organizacja i jedna z naj-

większych organizacji kobiecych począt-

ku XX w. w Polsce, której hasło „Z Bo-

giem i Narodem” było jej autorstwa.  

Była inicjatorką pierwszego ogólnopol-

skiego zjazdu kobiet  polskich w Krako-

wie w 1913r.     Charakter działań Marii 

Kleniewskiej określała jej głęboka wiara  

i chrześcijańska  myśl społeczna. Przeko-

nanie małżeństwa  Kleniewskich , że 

„religia musi być podstawą życia” zwró-

ciła ich jeszcze bardziej  w stronę Boga i 

Kościoła.   Ich kontakty z dziś błogosła-

wionym ojcem Honoratem Koźmińskim i 

błogosławionym ks. Ignacym Kłopotow-

skim ,jak również liczne znajomości  i 

przyjaźnie z wybitnymi kapłanami i hie-

rarchami ,jak Sługa Boży ks.  Władysław 

Korniłowicz i biskup lubelski, późniejszy 

prymas Polski Sługa Boży ks. Stefan 

Wyszyński, dały początek  wielu działa-

niom o wyraźnym profilu społeczno- 

katolickim .  To m.in. właśnie z inicjaty-

wy ojca Honorata Koźmińskiego Klenie-

wscy sprowadzają siostry zakonne do 

swoich posiadłości  stwarzając im b. 

dogodne warunki. W 1898r. u  Kleniew-

skich powstaje myśl budowy w Dratowie- 

najpierw kaplicy dla pracowników za-

głobskiej cukrowni, a później kościoła -

co dało początek parafii w 1924r.                                                                                                                                    

http://www.cwk.grudziadz.pl/index/news/nid/88
http://www.cwk.grudziadz.pl/index/news/nid/88
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Literatura ,kultura i sztuka były dla Kle-

niewskich dodatkowym argumentem dla 

działalności publicznej. Galeria obrazów 

w pałacu kluczkowickim miała wzmac-

niać uczucia patriotyczne. Rzemiosło 

miało opierać się na miejscowych wzo-

rach i potwierdzać wartość pierwiastka 

ludowego. ”Piastowa Chata” w Dratowie 

była miejscem spotkania kultury, spo-

łecznego zaangażowania i religii. Idea  

miejscowego muzeum regionalnego w 

skarbcu kościoła w Zagłobie, opartego   

na odkryciach archeologicznych ks. An-

toniego Chotyńskiego, najpierw kapelana 

Kleniewskich, a później proboszcza z 

Wilkowa,  miała łączyć słowiańską  pra-

historię  ze współczesnością . Liczne 

ochronki dla dzieci i tajne szkoły wiej-

skie, sprowadzenie sióstr pasterek , dom 

opieki w Lublinie – to tylko niektóre 

wspólne osiągnięcia na polu społecznym 

małżeństwa Jana i Marii Kleniewskich w 

okresie zaboru rosyjskiego .  Po odzyska-

niu Niepodległości w 1918r. Kleniewscy 

pomagają przy powstawaniu KUL  i póź-

niej aktywnie go wspierają .W czasie II 

w. św. rodzina Kleniewskich pięknie  

zasłużyła się dla Ojczyzny , ale poniosła 

oprócz strat materialnych także te naj-

ważniejsze, ludzkie. Oto najmłodszy syn 

Jana i Marii, Przemysław wraz ze swoją 

żoną Wandą został rozstrzelany przez 

Niemców w pierwszych dniach powsta-

nia warszawskiego w sierpniu 1944r., zaś 

ich syn Zbigniew jako lotnik RAF wal-

czył w bitwie o Anglię. Wnuk Jan , syn 

Witolda ze Szczekarkowa -żołnierz kam-

panii wrześniowej, okupację spędził w 

niemieckim oflagu.  Trzej wnukowie, 

synowie Haliny zamężnej Iłłakowicz : 

Olgierd Jerzy- był oficerem NSZ ; Adam-

aresztowany przez gestapo przebywał w 

więzieniu w Puławach i Lublinie, a potem 

został wywieziony do Oświęcimia ; Wi-

told Maria - jako porucznik  AK walczył 

w powstaniu warszawskim i znalazł się  

w oflagu Murnau. Szczęśliwie wszyscy 

przeżyli wojnę. Wojciech Włodarczyk , 

prezes naszego Towarzystwa w przed-

mowie do książki „Wspomnienia” Marii 

Kleniewskiej tak o Niej napisał : Była 

jedną z aktywniejszych polskich działa-

czek społecznych przełomu wieków XIX  i 

XX.  Wówczas ukształtowało się pokole-

nie ,które zbudowało II Rzeczypospolitą.  

Maria Kleniewska brała w tym aktywny 

udział . Niestety, czy to z racji swego 

ziemiańskiego pochodzenia, żarliwego 

katolicyzmu czy tez sympatii do Narodo-

wej Demokracji, nie dane jej było zostać 

zauważoną  przez polskich historyków.                                                                                                                                                                                                           

I dobrze się stało, że w ostatnich latach 

dostrzeżono zasługi rodziny Kleniew-

skich w Lublinie poprzez nazwanie jednej 

z ulic imieniem Kleniewskich - boczną 

ul. Obywatelskiej w pobliżu  szpitala 

PSK4. Jest nadzieja, że w przyszłości 

zostanie przywrócona pamięć także o 

Marii Kleniewskiej. Dziś, w dobie szale-

jącego feminizmu i groźnej ideologii 

gender byłaby drogowskazem dla wielu 

polskich kobiet ,gdyż Jej hasło „ Z Bo-

giem i Narodem” jest przecież nadal 

aktualne, a nawet wskazane. Tak na mar-

ginesie : rodzina mawiała,   że panna 

która wyjdzie za mąż za Jana Kleniew-

skiego powinna na kolanach iść do Czę-

stochowy. W chwili ślubu zawartego w 

1880r.Jan był starszy od Marii o 18 lat-  

wg dzisiejszych standardów to może on 

powinien pielgrzymować ?    Maria była 

w Częstochowie  kilka razy. I chociaż 

nigdy pieszo to jednak można  ocenić, że 

swoim duchowo bogatym  życiem , swo-

im czynieniem Dobra dla ludzi spłaciła 

dług wdzięczności wobec Boga.  Pocho-

dziła z bardzo religijnej rodziny i była 

żarliwą katoliczką. Przyczyniła się w 

1924r.do założenia „Bractwa Pielgrzym-

stwa Polskiego" - grupy ludzi oddanych 

Bogu, podróżujących po wsiach, dzielą-

cych się z ludem dobrą nowiną i wiedzą 

gospodarską. Głównym celem Bractwa  

oprócz krzewienia oświaty było  duchowe 

odrodzenie  narodu polskiego . Życie i 

działalność społeczną śp. Marii Kleniew-

skiej pięknie oddaje końcowy napis na Jej 

tablicy nagrobnej we Wrzelowcu ,  gdzie 

jest pochowana wraz z mężem : Całym 

życiem służyła Bogu i Ojczyźnie. Maria 

Kleniewska była wierna Bogu, Ojczyźnie 

, ludziom i Kościołowi . A skoro już  za 

życia doceniali Ją  ci , którzy później 

zostali wyniesieni na ołtarze lub będą ,  to 

może kiedyś,    w przyszłości , może 

nawet za ich wstawiennictwem , Ona 

sama  także zostanie doceniona ?          

           Cześć Jej pamięci.                                                                                                 

                     Władysław  Mądzik                                          

                   -   Zagłoba   10.09.2017r. 
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…………………………………………………………………………………………………… 

Chmielaki Nadwiślańskie -  2017 
 

Chmielaki  wracają  do  Wilkowa 
Chmielaki –  doroczne święto plantatorów chmielu zainicjo-

wane w 1999 roku przez ówczesny samorząd Gminy Wilków. 

Ta skromna, początkowo tylko lokalna impreza, z biegiem lat 

przerodziła się w jedno z najznaczniejszych wydarzeń kultu-

ralnych naszego regionu.  Tragiczna powódź, która w 2010 

roku nawiedziła Gminę Wilków uniemożliwiła, kontynuację 

tego wspaniałego i dynamicznie rozwijającego się przedsię-

wzięcia. Aby chociaż w minimalnym stopniu zachować jego 

ciągłość i prestiż, organizacji kolejnych edycji Chmielaków 

podjęły się Panie ze Stowarzyszenia Kobiet – Rogowianki , i 

tak  przez kolejne lata, festyn o nazwie „Nadwiślańskie Chmie-

laki” odbywał się w Rogowie. Na początku bieżącego roku 

gminni rajcy zadecydowali, że po blisko siedmiu latach prze-

rwy nadszedł czas powrotu. Jak uradzono tak i uczyniono. 

Kolejna odsłona Nadwiślańskich Chmielaków 2017 będzie 

miała miejsce 13 sierpnia  na boisku szkolnym w Wilkowie. 

O motywach tej decyzji, programie imprezy, oraz planach jej 

rozwoju rozmawiam z panią Wójt Gminy Wilków Joanną Ko-

walską. 

SA – Czy obejmując stanowisko Wójta Gminy nosiła się 

Pani z zamiarem przeniesienia Chmielaków na powrót do 

Wilkowa ? 

Joanna Kowalska -  Nawet o tym nie myślałam. W prowa-

dzonej kampanii wyborczej tematem festynu w ogóle się nie 

zajmowałam. Gmina borykała się wtedy z naprawdę poważ-

nymi problemami, szczególnie finansowymi i ich rozwikłanie 

było dla mnie priorytetem. Miałam prze sobą masę innych 

dużo ważniejszych zadań do rozwiązania. Musiałam przemy-

śleć i podjąć bardzo wiele, czasami dla mnie bardzo przy-

krych, ale  koniecznych decyzji.  

SA – Kto więc był inicjatorem tej reaktywacji ? 

Joanna Kowalska -  Decyzja zapadła na jednym z posiedzeń 

Komisji Oświaty. Z racji na inne obowiązki nie byłam przy 

tym obecna. Radni przedłożyli mi już gotowy projekt pomy-

słu. Zaakceptowałam go, wychodząc z założenia że najpraw-

dopodobniej sugerowali się głosami swoich wyborców, oraz 

że uznali kondycję finansową gminy na tyle dobrą iż możemy 

sobie już pozwolić na organizację tego typu imprezy. 

SA -  Czy poza pomysłem reaktywacji, radni zgłosili też 

jakieś propozycje dotyczące programu imprezy, lub pro-

jekt sposobu jej organizacji ? 

Joanna Kowalska – Głównym organizatorem jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Wilkowie, poszczególne zaś zadania 

rozdzielone zostały pomiędzy pracowników urzędu. Całość 

koordynuje  sekretarz gminy.  Radni powołali spośród siebie 

zespół wspierający, ale jak do tej pory nie było potrzeby i 

konieczności korzystania z ich pomocy.  

SA -  Kto jest autorem programu tegorocznego festynu ? 

Joanna Kowalska –  Program to efekt naszych wspólnych, 

długotrwałych narad i konsultacji. Musieliśmy go tak skon-
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struować aby wszystko zamknęło się w obrębie jednego dnia. 

Tradycyjnie  impreza składać się będzie z dwu części. Przed 

południem odbędą się wykłady i spotkania plantatorów chmie-

lu z  naukowcami i pracownikami Ośrodka Doradztwa Rolni-

czego w Końskowoli, zaś po południu, po mszy św. ,  koro-

wód chmielarzy rozpocznie   część rozrywkową. Układając ten 

program mieliśmy przede wszystkim na uwadze to aby w jak 

najszerszej formie mogły się zaprezentować nasze rodzime 

organizacje. Mówiąc prostym językiem – chcemy promować 

swoich. Chcemy by działające na terenie gminy Wilków kluby 

i stowarzyszenia mogły w pełni zaprezentować swój dorobek. 

Gwiazdą tegorocznych Chmielaków będzie zespół Liber i 

Mateusz Mijal. Mam nadzieję że jest to program który usatys-

fakcjonuje większość tych którzy zdecydują się uczestniczyć 

w tym wydarzeniu. 

SA – Wygląda na to, ze Chmielaki już na stałe powrócą do 

Wilkowa. 

Joanna Kowalska – Bardzo bym tego chciała i mam nadzieję 

że tak się stanie. Może jeszcze „małymi kroczkami” i nie w 

takiej formie i z takim rozmachem jak czynili to uprzedni 

organizatorzy, bo trzeba przyznać że „poprzeczkę zawiesili” 

bardzo wysoko. Wierzę jednak że z biegiem lat potrafimy im 

dorównać a nawet zawiesić tę przysłowiową poprzeczkę jesz-

cze wyżej. 

SA – Życzę powodzenia.   

                          Andrzej  Sikora  

 

                                                     Chmielaki   wróciły  do   Wilkowa. 
Z lokalnego festynu,  jaki w 1999 roku, ówczesna Ra-

da Gminy Wilków pod przewodem wójta Zygmunta Pieku-

towskiego postanowiła zorganizować dla uhonorowania miej-

scowych plantatorów, wytwarzających ponad 35% krajowej 

produkcji chmielu, impreza ta, już pod nazwą Nadwiślańskie 

Chmielaki przerodziła się w duże cykliczne święto powiślań-

skich chmielarzy. Następca wójta Piekutowskiego, Grzegorz 

Teresiński wraz z zespołem organizacyjnym, przez kolejne 

lata starali się aby z roku na rok święto to miało jak najlepszą 

oprawę i przyciągało coraz większe rzesze publiczności. Plan-

tatorzy mieli możliwość spotkania się z wieloma uczonymi i 

specjalistami w zakresie hodowli chmielu, oraz wysłuchania 

ich wykładów. Na Wilkowskiej scenie prezentowały się  takie 

zespoły jak: Lady Pank, Wilki, Brathanki, czy Boney M. Były 

relacje radiowe i telewizyjne, a w szczytowym okresie, w 

obchodach chmielowego święta uczestniczyło ponad 7 tys. 

widzów.Tragiczna powódź w 2010 roku, uniemożliwiła orga-

nizację kolejnych edycji Chmielaków w zdewastowanym Wil-

kowie. Aby podtrzymać tradycję chmielowego święta,  orga-

nizacji festynu podjęły się kobiety z KGW Rogowianki  i 

przez kilka następnych lat, pod przewodnictwem p. Beaty 

Niedźwiadek z wielkim zaangażowaniem tą  tradycję konty-

nuowały.W tym roku wilkowscy rajcy stwierdziwszy widocz-

nie iż nadszedł czas ,aby Chmielaki powróciły do miejsca , 

gdzie się zaczęły, zadecydowali że Nadwiślańskie Chmielaki 

2017 odbędą się w Wilkowie. I tak oto, w niedzielę 13 sierpnia 

nastąpiła ich reaktywacja .Początkowo zapowiadało się  nie-

szczególnie. Wydawało się że, siąpiący – momentami nawet 

rzęsiście deszcz, całkowicie pokrzyżuje plany organizatorom. 

Na szczęście zaplanowany w godzinach przedpołudniowych 

panel szkoleniowy odbywał się w budynku szkolnym i nie 

zakłóciło to harmonogramu.  

 Tradycyjnie rozpoczęło się mszą św. w miejscowym 

kościele, skąd później wyruszył barwny korowód. Otwierały 

go ubrane w regionalne stroje kobiety niosące gustownie za-

projektowany chmielowy wieniec, oraz gospodarze gminy, 

powiatu i zaproszeni goście. Scenę usytuowano na boisku 

szkolnym, i tam właśnie pani wójt Joanna Kowalska wraz z 

towarzyszącymi jej przedstawicielami Rady Gminy i Zenonem 

Rodzikiem – Starostą Powiatu, dokonała otwarcia chmielowe-

go święta. W krótkich ale ciepłych słowach podziękowała 

chmielarzom za ich całoroczny wysiłek, a wyróżniający się 

plantatorzy uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplo-

mami. Po oficjalnym otwarciu, jakby za dotknięciem czaro-

dziejskiej różdżki deszcz przestał padać i dalej wszystko poto-

czyło się zgodnie z planem. Zaczęło przybywać coraz więcej 

widzów i w części głównej ulicy z której uczyniono deptak, i 

gdzie zainstalowali się sprzedawcy piwa zrobiło się tłoczno. 

Jak zwykle dużą popularnością cieszyło się wesołe miastecz-

ko, z karuzelą, szynową kolejką i innymi atrakcjami. Gwiazdą 

tegorocznych Chmielaków był zespół Liber i Mateusz Mijal. 

Poprzedziły go zespoły disco polo: Megustar i Niper., oraz 

występy miejscowych zespołów i wykonawców. Jak stwier-

dziła bowiem wójt Gminy Joanna Kowalska „ chcemy promo-

wać lokalną twórczość i pokazywać to co w gminie mamy 

najlepszego”  Zaprezentował się więc zespół wokalny Rogo-

wiacy, a wesołymi skeczami i przyśpiewkami zabawiała pu-

bliczność wokalno-kabaretowa grupa Klubu Seniora. Duże 

wrażenie na oglądających zrobił pokaz tańca towarzyskiego w 

wykonaniu młodych tancerzy EMstudio  z Opola lubelskiego. 

Całość zwieńczył  laserowy pokaz świetlny na zakończenie 

festynu. 

Ogólnie powrót chmielaków do Wilkowa uważam za 

udany - podsumował Marcin Markowski, sekretarz gminy-  

Jako odpowiedzialny za ich organizację może nie jestem 

obiektywny, ale wydaje mi się że osiągnęliśmy założone cele. 

Przez  cały czas panował spokój i porządek, jest to głównie 

zasługa sprawnie działającej agencji ochrony i energicznie 

działających policyjnych patroli. Dobrym pomysłem było też 

zlokalizowanie tzw. roll- barów z piwem poza szkolnym bo-

iskiem, na utworzonym deptaku. Najważniejsze jest jednak to, 

że  bardzo licznie zgromadzeni widzowie – szczególnie mło-

dzież, doskonale się bawili. Widać to było po ich spontanicznej 

reakcji na to, co działo się na scenie. Nie uniknęliśmy też po-

tknięć, na szczęście niewielu. Mam nadzieję ,że w kolejnych 

edycjach chmielaków uda nam się je całkowicie wyeliminować 

i będą one z roku na rok ciekawsze i atrakcyjniejsze.                                                              

Jak poinformowali nas organizatorzy ,w tegorocznych Chmie-

lakach uczestniczyło ponad trzy tysiące osób.                                                                     

                                  Andrzej  Sikora 
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…………………………………………………………………………………………………….. 

Rwanie chmielu – inne spojrzenie po latach .  
 

 

 

W przytoczonym przeze mnie fragmencie książki Waldemara 

Siemińskiego „Kobieta z prowincji” w artykule „Na chmielu ” 

[„Powiśle Lubelskie” nr  5(55) październik 2013 ] , Andzia , 

główna bohaterka , postać autentyczna, wspominając swój 

pobyt na chmielu w Kłodnicy stwierdziła ,że : „ spało trzech 

mężczyzn, co też aby chodzili po wódkę . Dzień przerobili , 

wieczór proszą się gospodarza pieniędzy i na wódkę do klubu. 

Tam tylko piwo i wódka była…”[ str.16, kolumna 2 , wiersz 

17-20] .        Właściwie moim pierwotnym zamierzeniem było 

krótkie sprostowanie odnośnie tego klubu w Kłodnicy, tak na 

zasadzie zgodności z faktami .Po kilku rozmowach ze znajo-

mymi , czytelnikami „Powiśla Lubelskiego” ,którzy wyrażali 

swoje opinie odnośnie dwóch artykułów zamieszczonych w 

archiwalnym numerze  kwartalnika , zdecydowałem się na 

własne wspomnienia z tamtego okresu, zwłaszcza ,że odnośnie 

klubu czy raczej tego ,co się w nim działo  , miałem w tym 

opisywanym czasie swój ściśle określony wkład. Ale zacznij-

my od chronologii. Początki „Klubu” w Kłodnicy sięgają dru-

giej połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to 

grupa działaczy z miejscowej ochotniczej straży pożarnej  

doprowadziła do rozpoczęcia budowy budynku remizy. Zalano 

fundamenty, postawiono trochę ścian i  … budowę na wiele lat 

przerwano. Sprzęt strażacki (pompa, węże  i ręczna syrena) 

był wtedy przechowywany  u mieszkańców, w tym  w latach 

1960-64 w nowo wybudowanym pomieszczeniu  gospodar-

czym  moich rodziców. Tymczasem postawione mury niszcza-

ły pod wpływem warunków atmosferycznych ,a teren we-

wnątrz remizy zaczął straszyć olbrzymimi chwastami. Dla 

dzieci szkolnych było to ulubione miejsce zabaw „w chowa-

nego”. Najprawdopodobniej dopiero wielki pożar w Kłodnicy 

30 kwietnia 1962r.*  przyspieszył dokończenie przerwanej 

inwestycji. Oficjalne i uroczyste oddanie do użytku remizy 

nastąpiło 22 lipca 1967 r. W skład budynku wchodziło po-

mieszczenie na sprzęt strażacki (dziś w tej części znajduje się 

sklep spożywczy) ,dwa pomieszczenia przydzielone Klubowi 

Rolnika i  duża , jak na tamte czasy(wówczas chyba najwięk-

sza na   Powiślu ),sala taneczna z przyległym do niej zaple-

czem socjalnym . Dalsza rozbudowa remizy o jeszcze jedną 

salę nastąpiła na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku –

całość dziś stanowi  świetlicę wiejską. W Klubie  naczelne 

miejsce w specjalnie zabudowanej szafce zajmował telewizor , 

który wieczorami ściągał bardzo wielu mieszkańców wioski, 

gdyż na ok.70 ówczesnych gospodarzy zaledwie tylko paru 

posiadało to bardzo drogie wtedy „ szklane okienko”.
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Andzia ,tytułowa bohaterka filmu „Kobieta z prowincji” na                             Świetlica wiejska w Kłodnicy –zdjęcie z 2017r.                                                                                                                                                 
planie zdjęciowym w chmielniku. W roli głównej Ewa Dałkowska .  
 
 

Program telewizyjny był tylko jeden i zaczynał się popołu-

dniem, a kończył grubo przed północą. Hitem był czwartkowy 

Teatr Sensacji „Kobra”(raczej dla dorosłych) i niedzielny se-

rial amerykański dla wszystkich „Bonanza”. Bardzo popular-

nym był późniejszy polski serial „Czterej pancerni i pies” . 

Filmy fabularne wyświetlano po Dzienniku Telewizyjnym, 

przeważnie produkcji polskiej i radzieckiej, rzadziej czeskie i 

enerdowskie (NRD). Filmy z Zachodu puszczano z reguły w 

sobotnie wieczory, a wtedy dwie małe salki ledwo mogły po-

mieścić wszystkich chętnych do obejrzenia lepszego filmu, 

chyba że w tym samym czasie w zagłobskim kinie zakłado-

wym wyświetlano też jakiś dobry film(kino funkcjonowało 

codziennie oprócz poniedziałków ). W tym samym pomiesz-

czeniu funkcjonował mały sklepik , głównie ze słodyczami i 

ciastkami. Jedynym wtedy dostępnym napojem chłodzącym 

była oranżada  lub „Polo-Cocta”, polski zamiennik (oczywi-

ście nieudany) amerykańskiej „Coca-Coli”. Dla dzieci był 

jeszcze hit tamtych lat: oranżada w proszku  w małych papie-

rowych torebeczkach! Napojów alkoholowych w „Klubach 

Rolnika” nigdy nie sprzedawano .Ponoć zdarzały się pojedyn-

cze przypadki, że na usilne prośby gospodarzy w czasie żniw  

wilkowski GS dostarczał do klubu kilkadziesiąt butelek piwa. 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wilkowie 

była wtedy właścicielem większości  sklepów w  okolicy 

(oprócz sklepu zakładowego w Zagłobie, tam alkoholu nie 

sprzedawano). Sklepy zamykano po południu, zaś  w niedzielę 

były nieczynne. Jedyny bar w gminie funkcjonował  w Wil-

kowie (naprzeciwko drogi na Zastów), był także własnością 

GS-u i był zamykany przed wieczorem. Chyba władza odgór-

nie dbała o to, aby mieszkańcy wsi wieczory spędzali w swo-

ich domach i nie przewidywała na terenie gminy żadnych 

atrakcji wieczornych, a ni tym bardziej nocnych. Praca była 

najważniejsza, a dostęp do alkoholu nie był tak łatwy, jak dziś. 

Niedzielne wizyty gospodarzy w wilkowskim barze (najczę-

ściej po sumie w kościele) były dla wielu z nich tym wydarze-

niem, na który mogli sobie pozwolić co najwyżej raz na ty-

dzień. Nie oznaczało to tego, że w tzw. tygodniu ,mieszkańcy 

gminy alkoholu nie spożywali. Panowało wśród niektórych 

powiedzenie, że Dobry gospodarz  jest zawsze ubezpieczony , 

tzn. potrafi w porę zabezpieczyć się w alkohol i niezapowia-

dana wizyta gości nie może go zaskoczyć. Poza barem , na 

wsiach w niedzielę alkohol był niedostępny - w miastach 

„działały” nielegalnie tzw. meliny , ale czy na wsi też ? Tu 

raczej obawiano się kary ,a czasami nawet drugiej, tej nie-

ziemskiej. Gdy kiedyś, w prawie bezchmurny dzień zapaliło 

się zabudowanie od uderzenia pioruna, ktoś tak to podsumo-

wał : „handlowali wódką”- i nie był to głos wcale odosobnio-

ny. Tak więc ,w żadnym wiejskim klubie nie można było ku-

pić alkoholu, także w czasie rwania chmielu. Ale były takie 

dni , zwłaszcza niedziele poza adwentem i postem, że na nad-

wiślańskich wioskach alkohol w postaci wódki, wina i pi-

wa(najczęściej z beczki) sprzedawano nawet po północy, chy-

ba ,że go …zabrakło ! Zwłaszcza wakacyjny okres sprzyjał 

temu, że w każdą niedzielę po południu zaczynała się w jakiejś 

wiosce zabawa ludowa. Odbywało się to w ten sposób, że 

pozwolenie na zorganizowanie takiej imprezy i na sprzedaż 

alkoholu w trakcie jej trwania lokalna władza w gminie przy-

znawała tylko jednej miejscowości . Najczęściej organizato-

rami zabaw ludowych w danej wiosce byli strażacy z OSP lub 

Koło Gospodyń Wiejskich. Obwieszczenia o ich organizacji 

ukazywały się najczęściej w tygodniu poprzedzającym ,a za-

proszenie kończyło się sztampowym : Bufet obficie zaopatrzo-

ny. Zabawy takie odbywały się m.in. w Wilkowie (bufet w 

remizy , zaś sala taneczna na powietrzu , wyznaczona ułożo-

nymi w miarę  równo deskami, służącymi jako miejsce do 

tańca ), w Kłodnicy (najpierw przy orzechu u państwa Żywic-

kich, później przy topoli obok budującej się remizy, wreszcie 

w samej sali klubowej ), w Szczekarkowie (na powietrzu nad 

samym jeziorem lub w wierzbach w pobliżu przystanku PKS), 

w Kępie Choteckiej ( na powietrzu przy wale wiślanym ). W 

Rogowie, Wólce Polanowskiej, Trzcińcu i Wrzelowie  zabawy 

organizowano w budynkach remizy ,zaś w Dobrem i Żmijowi-

skach w lokalu szkoły podstawowej. W świetlicy zakładowej 

w Zagłobie były organizowane z reguły zabawy andrzejkowe, 

sylwestrowe i karnawałowe  z wcześniejszymi zapisami. Sam 

wstęp na taką imprezę, która odbywała się na powietrzu był 

wolny, bilet należało wykupić jedynie na miejsce zarezerwo-

wane jako sala taneczna, dlatego też miejsca takie były oddzie-

lone specjalnymi linkami lub ozdobnymi płotkami. Tańczący 

młodzian lub mężczyzna musiał się liczyć także z dużym wy-

datkiem , związanym z tzw. „czekoladowym walczykiem ”.   

W trakcie ,gdy orkiestra grała walczyka lub rytmem coś zbli- 
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żonego, do tańczących par  podchodzili  organizatorzy  z cze-

koladami na tacy i  oznajmiali, że to właśnie czekoladowy 

walczyk i mężczyzna winien swojej partnerce kupić czekola-

dę. Jej cena tak znacznie przewyższała cenę sklepową, że by-

wały śmieszne sytuacje : „ parkiet” nagle opuszczało wiele 

dotychczas tańczących par, najczęściej  przypadkowych. Cze-

kolada była prawdziwa, gorzka , ale dla wielu tańczących był 

to też „gorzki walczyk”. Nie zawsze bowiem tańczący orien-

tował się, że to co orkiestra gra to jest właśnie walczyk. Zale-

żało to bowiem w dużej mierze od muzyków czy raczej muzy-

kantów, którzy wprawdzie słono wyceniali swoje umiejętno-

ści, ale nie zawsze wywiązywali się ze swojej roli. Typowy 

skład instrumentów  to : akordeon , saksofon ,trąbka (altów-

ka),klarnet , perkusja , rzadziej skrzypce i puzon. Repertuar 

takiej orkiestry był znany i powielany od lat : stare znane 

utwory , w tym też tańce ludowe: polki, oberki itp. Być może 

odpowiadał on wielu starszym słuchaczom i  niektórym  tań-

czącym , ale młodzież najczęściej mocno męczyła się przy 

takiej muzyce, zwłaszcza ,że koniec lat sześćdziesiątych i 

początek siedemdziesiątych  przyniósł ze sobą niezwykłą po-

pularność nowego stylu muzyki, ogólnie zwanej młodzieżową. 

Bardzo wielu młodych ludzi, pochodzących wprawdzie ze wsi, 

ale będących z pokolenia powojennego( kontynuacja wyżu 

demograficznego)  po skończeniu wiejskiej szkoły podstawo-

wej szukało szans swojego rozwoju poprzez kontynuowanie 

edukacji w szkołach średnich w Kazimierzu Dolnym, Nałę-

czowie, Opolu Lub., Poniatowej i wreszcie w samym Lublinie. 

A tam na dyskotekach i prywatkach królował już big beat i 

rock and roll . Z instrumentów  wymienionych wcześniej po-

została tylko perkusja, królowały zaś gitary elektryczne w  

towarzystwie organów elektrycznych. I przy takiej właśnie 

muzyce młodzież ze szkół średnich chciała się dobrze bawić , 

także ta pochodząca ze środowisk wiejskich. Tu: ze wsi, nie 

musiało wcale oznaczać: zacofany. Od strony muzycznej wła-

śnie dyskoteka bardziej zaspokajała oczekiwania młodzieży. 

Wprawdzie pierwszą dyskotekę w Polsce zorganizowano w 

Sopocie w 1969 r. ,ale już dużo wcześniej polska młodzież 

zafascynowała się nową muzyką z Zachodu. Poprzez słuchanie 

Radia Luxemburg była na bieżąco z nowymi światowymi 

przebojami. W Polsce pojawili się rodzimi artyści, których 

zafascynował nowy nurt muzyczny. Pojawiły się polskie ze-

społy gitarowe, wzorowane początkowo na modzie zachod-

niej. W rozgłośniach Polskiego Radia zaczęto częściej  nada-

wać muzykę młodzieżową. Pojawiły się nowoczesne radia 

przenośne ,zwane „tranzystorami” , zwane tak od rodzaju 

półprzewodników zastosowanych do ich budowy  w miejsce 

dotychczas stosowanych żarowych lamp diodowych.  Polski 

przemysł fonograficzny nie nadążał za tempem zmian w pol-

skiej muzyce rozrywkowej, stąd też furorę zaczęły robić tzw. 

”grające pocztówki”, odtwarzane na adapterach i gramofo-

nach(słynne „Bambino”) . Wprawdzie jakość tych giętkich 

kart grających  nie dorównywała płytom z czarnego winylu 

,które tłoczone były w państwowych wytwórniach, lecz pry-

watny biznes  zaangażowany w ich produkcję uzyskiwał tu  

 

 

 

 

 

 

znaczną przewagę : znacznie szybciej reagował na zapotrze-

bowanie społeczne. Trzeszczący szum igły adapterowej połą-

czony  z  raczej niską jakością nagrania nie stanowił tu bariery 

popytu . Liczyła się ogólna dostępność i szybkość reakcji pry-

watnego producenta na pojawiające się nowości muzyczne. 

Nie liczyła się jakość ani też tzw. prawa autorskie , które były 

znane bardziej na Zachodzie aniżeli w bloku państw socjali-

stycznych. Liczył się biznes, choć trzeba podkreślić, że ów-

czesne państwowe firmy fonograficzne stosowały już europej-

skie standardy i przestrzegały prawo  międzynarodowe. Na 

takiej pocztówce był nagrany z reguły tylko jeden utwór, zaś 

popularne czarne single państwowe miały dwa , po jednym z 

każdej ze stron. Istną rewolucję w dostępności do nowych 

utworów muzycznych zapoczątkowały najpierw magnetofony 

szpulowe z wysoką jakością nagrywania i odtwarzania , póź-

niej zaś przenośne magnetofony kasetowe, ale już z niższą 

jakością odtwarzania .Na rynku polskim pojawiły się, najpierw  

czeskie i enerdowskie, a potem rodzimej produkcji magneto-

fony szpulowe na bazie licencji firmy „Grundig” produkowane 

w Zakładach Kasprzaka. Te trzy wymienione wyżej urządze-

nia elektroniczne były wtedy dosyć drogie jak na polskie wa-

runki płacowe ,ale dla wielu  młodych ludzi były one obiektem 

marzeń .Tak się  szczęśliwie złożyło, że bez obciążania budże-

tu domowego moich rodziców, w połowie 1969r. zostałem 

posiadaczem adapteru i dwuścieżkowego magnetofonu 

„Grundig ZK 120”. Były to nagrody za udział w Olimpiadzie 

Wiedzy Społeczno-Politycznej Związku Młodzieży Wiejskiej , 

w tym nagroda dla najmłodszego uczestnika w  finale ogólno-

polskim w Krakowie w czerwcu 1969r.( wycinek prasowy z 

ówczesnego „Sztandaru Ludu” i ogólnopolskiego tygodnika 

„Walka Młodych” na zdjęciu poniżej ).  
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Ucząc się w lubelskim Technikum Elektronicznym miałem 

możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teo-

retycznej. Udało mi się niewielkim kosztem zbudować 

wzmacniacz do adapteru wraz z dwoma kolumnami  głośni-

kowymi. Fakt posiadania przeze mnie takiego zestawu grają-

cego spowodował, że zainteresowało się tym koło Związku 

Młodzieży Wiejskiej w Kłodnicy i  w sierpniu 1973r.,tuż po 

rozpoczęciu kampanii chmielowej, z inicjatywy braci , Janusza 

i Staszka Wichów , Teresy Dzierżak i przy akceptacji Teresy 

Pietras, ówczesnej  kierowniczki Klubu Rolnika , złożono mi 

propozycję  poprowadzenia  dyskoteki  w  sali miejscowego 

„Klubu”. Pierwotnie miał to być rodzaj takiej jednorazowej, 

sobotniej darmowej „potańcówki” dla kłodnickiej młodzieży i 

tej, która przybyła do tej wioski na rwanie chmielu. Ponieważ 

uczestnictwo we wcześniej opisywanych niedzielnych zaba-

wach  ludowych pociągało za sobą konieczność dysponowania 

pewną kwotą gotówki, co w przypadku nowoprzybyłych nie 

zawsze było możliwe ,ktoś zasugerował, aby „impreza z tań-

cami” była darmowa. Najwyraźniej koło ZMW chciało w ten 

sposób uatrakcyjnić młodzieży pierwszy, sobotni wieczór po 

kilkudniowej pracy w chmielniku . I tak też się stało. Młodzież 

,ta miejscowa i ta przyjezdna, stawiła się dość licznie. Począt-

kowo do  tańca w tzw. „kółeczku” ruszyła tylko nieliczna 

grupa, w której płeć brzydsza była w zdecydowanej mniejszo-

ści .Inni zaś stali przy ścianach i spokojnie przyglądali się 

tańczącym. Być może niektórych zniechęcała świadomość, że 

większość dziewczyn była „obca” i trochę brakowało im od-

wagi. Zapewne jakąś część stanowili ci, którzy na samym 

początku zabawy, bez wcześniejszego kurażu nigdy wcześniej  

nie ruszali do tańca. Jednak po kilku kolejnych rytmicznych 

„kawałkach”, przy ścianach robiło się coraz luźniej, zaś na 

środku sali w miejsce jednego kółeczka zaczęły powstawać 

kolejne. Po jakimś czasie na sali prawie wszyscy brali udział 

we wspólnej zabawie, która skończyła się dwie godziny po 

północy. I wydawało się, że było to jednorazowe , spontanicz-

nie zorganizowane młodzieżowe spotkanie przy muzyce od-

twarzanej  z płyt gramofonowych i  taśm magnetofonowych. 

Następnego dnia, w niedzielę, tradycyjnie kolejna zabawa 

ludowa , tym razem we Wrzelowie . Ale oto na początku  

tygodnia dostaję od członków koła ZMW propozycję nie do 

odrzucenia : odpłatne poprowadzenie „dyskoteki” w nadcho-

dzący czwartek  i sobotę. Po wyrażeniu zgody wykonano i 

rozpowszechniono kilka zaproszeń napisanych ręcznie . Po-

mimo wprowadzenia skromnej opłaty za wstęp na dyskotekę , 

kłodnicka sala taneczna zawsze była wypełniona młodymi 

ludźmi , którzy w zdecydowanej większości udowodnili, że 

można bawić się i tańczyć bez alkoholu . Sądzę, że nikt z or-

ganizatorów  nawet nie zgłaszał do gminy, że ZMW organizu-

je taką  prywatkę w wiejskim klubie i co najważniejsze: bezal-

koholową. Był to bardzo ważny element wychowawczy. W 

przeciwieństwie do zabaw „z bufetem obficie zaopatrzonym”, 

gdzie prawie na każdej zabawie dochodziło do awantur i ręko-

czynów , sukcesem kłodnickich dyskotek był spokój i miła 

zabawa .Okazało się, że pierwsza impreza taneczna tak bardzo 

spodobała się uczestnikom, że opinia o super-zabawie w 

Kłodnicy dość szybko rozeszła się po Powiślu. Już następnego 

dnia w czasie zabawy ludowej ktoś  tak to podsumował : Tu 

grają jakieś starocie, a w Kłodnicy były najnowsze przeboje. 

Widocznie młodzież była już trochę znudzona dotychczasową 

muzyką  na wiejskich zabawach i oczekiwała czegoś bardziej 

młodzieżowego. A taką szansę na dobrą zabawę, choć przy 

skromnych warunkach  technicznych ale przy dobrej muzyce, 

nieoczekiwanie stworzono tylko w Kłodnicy. Dyskoteki orga-

nizowano jeszcze w 1974 roku , a później pojawiły się pierw-

sze maszyny do zrywania gałązek chmielowych i na okres 

kampanii chmielowej nie było już potrzeby tylu rąk do pracy, 

a tym samym ustał sens ich organizowania. Dopiero po latach 

dowiedziałem się, że amatorskie dyskoteki  urządzane w 

Kłodnicy były prawdopodobnie jednymi z pierwszych organi-

zowanych w środowisku wiejskim w Polsce.                                                                                           

*Pożar południowej części Kłodnicy z 1962r. był największym 

pożarem w historii powojennej Powiśla. Poszkodowanych 

było 10 gospodarstw rodzinnych, spłonęło w sumie kilkana-

ście budynków mieszkalnych i gospodarczych .                                     

 

                                              Władysław Mądzik  -  luty 2014  

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

                                O  dwóch  zapomnianych  braciach . 
 

Dzierżakowie z Kłodnicy są jedną z najstarszych rodzin zamieszkałych w tej miejscowości . Po II wojnie światowej byli właści-

cielami większej części pól pomiędzy Kłodnicą a Kosiorowem, nazywanych ogólnie jako Półanki. To porównanie XX-wiecznych 

półanek  z XVI –wiecznym Jakubem Dyetrzichem , który wg „Rejestru szlachty zagrodowej z 1531r.”był właścicielem pół łana 

ziemi w Kłodnicy, prowadzi do nieudokumentowanego stwierdzenia, że Jakub Dyetrzich  to  prawdopodobnie  Jakub Dzierżak.    

Oto nieznane historie dwóch braci Dzierżaków.                                

 

 

 

                                      Od emigranta do bohatera. Roman Dzierżak 1895-1918.  
Przed I wojną światową  narastała  fala 

emigracji chłopskiej    za ocean. Refor-

ma uwłaszczeniowa z  1884 r. nie roz-

wiązała   kwestii agrarnej. Właściciele 

istniejących na wsi karłowatych gospo-

darstw rolnych nie byli w stanie utrzy-

mać się bez dodatkowych dochodów. 

Emigracja chłopska za ocean nie ominę-

ła mieszkańców Powiśla Lubelskiego. 

Żeby wyjechać należało    w  pierwszej 

kolejności uzyskać u wójta przepustkę, 

która dawała  prawo mieszkańcowi 

zaboru rosyjskiego możliwość podróży. 

Emigrowano do Ameryki przez porty 

Niemiec, Holandii , Belgii i Francji. W 

trakcie podróży emigrant musiał poko-

nać wiele trudności. W Berlinie prze-

siąść się  na inny pociąg, wymienić 
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pieniądze , zapłacić za nocleg, trafić na 

agenta właściwej linii oceanicznej, trafić 

na ten, a nie inny okręt, nie zgubić po 

drodze rzeczy, a przede wszystkim bile-

tu. Dobrym zabezpieczeniem była po-

dróż w grupie znajomych z tej samej wsi 

lub okolicy. Portami docelowymi były 

m.in. Baltimore, Montreal i Nowy Jork z 

Ellis Island, która była nazywana ,,bramą 

do Ameryki”. Na tej wyspie mieściło się 

centrum przyjmowania emigrantów 

przybywających  do Stanów Zjednoczo-

nych. Z zachowanych rodzinnych prze-

kazów ustnych dowiadujemy sie, że 

wyjazdy trwały przeciętnie 2-3 lata. 

Przeważnie podróżowali kawalerowie 

lub żonaci. wyjeżdżający bez żon.  Prze-

bywając za oceanem przesyłali do swo-

ich rodzin różne kwoty pieniędzy lub 

powracali z grubym portfelem. Doku-

powali ziemie, powiększali inwentarz, a 

nawet stawiali nowe zabudowania go-

spodarskie i tak polepszali swój i rodziny 

byt. Były też przypadki sprowadzania 

swoich rodzin do Ameryki. Występowa-

ło też zjawisko reemigracji,czyli kilka-

krotnych wyjazdów do Ameryki Północ-

nej. Wiosną 1913r.na emigrację do USA 

z naszej parafii  zdecydowali się m.in: 

1.Adam Bulzak z Zastowa, lat 19 , syn 

Michała i Marianny z Banasików-udawał 

się do Detroit do Władysława Turskie-

go(także z Zastowa, rocznik 1886 , syn 

Feliksa i Apolonii z Mitów)   2. Ignacy 

Turski  z Zastowa lat 17, młodszy brat 

Władysława-udawał się do Franciszka 

Szałasa z Rogowa ( rocznik 1882,syn 

Macieja i Katarzyny z Makulusów )      

3. Roman Dzierżak z Kłodnicy , lat 

18,syn Jana i Wiktorii z Pawłowskich –

udawał się do Saginaw w stanie Michi-

gan (dziś to ponad 60-tysieczne miasto) 

do swojego stryja Piotra Dzierżaka, tak-

że z Kłodnicy (  rocznik 1869, syn An-

drzeja i Marianny Ziętek, który w 1896 

r. ożenił się z Heleną Chodoła z Rogowa 

, przybył do USA w 1911r.). Roman 

Dzierżak wypłynął z belgijskiego portu 

Antwerpia statkiem „Lapland” i dotarł 

do Nowego Jorku 29 kwietnia 1913r., co 

potwierdza lista portowa zwana Manife-

stem . Gdy w Europie wybuchła I wojna 

światowa ,USA  wypowiedziały wojnę 

Niemcom dopiero 6 kwietnia 1917r. 

Początkowo do Europy wysłano korpus 

ekspedycyjny, którym dowodził 

gen.John J. Pershing, później była to już 

1 Armia USA. Chrzest bojowy i to zwy-

cięski oddziały amerykańskie przeszły 

we Francji , odnosząc  swoje pierwsze 

zwycięstwo pod  Cantigny 28maja 

1918r. W tej historycznej bitwie wziął 

udział Roman Dzierżak, walcząc w sze-

regach jednej z najsłynniejszych amery-

kańskich  jednostek bojowych, jaką jest1 

Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjedno-

czonych, zwana również Wielką Czer-

woną Jedynką . Roman był żołnierzem w 

kompanii B 28-ego pułku piechoty 1 

Dywizji . Niestety, w tej dramatycznej 

walce Roman Dzierżak zginął. Został 

pochowany na amerykańskim cmentarzu 

położonym na terenie gminy w Bony , 

zwanym Sommy Cemetare -Cmentarzem 

Sommy [ działka C, rząd 4 , grób 2]. Po 

97 latach od tych wydarzeń, walki  pod 

Cantigny  zostały opisane przez amery-

kańskiego historyka  Matthew J. Daven-

porta w książce „ First Over There: The 

Attack on Cantigny, America's First 

Battle of  World War I ”. Ukazała się ona 

w Nowym Jorku w 2015r. Autor wyko-

rzystując materiały znajdujące się w 

amerykańskich archiwach wojskowych i 

cywilnych , na ponad 350 stronach opi-

sał ze szczegółami  przebieg  pierwszej , 

zwycięskiej bitwy stoczonej przez  żoł-

nierzy armii amerykańskiej pod miej-

scowością Cantigny. Bitwa ta została 

zaliczona do chlubnych wyczynów w 

dziejach  amerykańskiej armii . Po boha-

terskich walkach we Francji, generał 

Pershing nazwał  żołnierzy 28 pułku , w 

którym walczył i zginął Roman Dzierżak  

- „ ludźmi  z żelaza". W książce amery-

kańskiego historyka, Roman Dzierżak 

jest dwukrotnie wymieniany wśród żoł-

nierzy kompanii B 28 pułku1Dywizji  tj. 

na stronie 194 i 231. Na tej ostatniej, 

autor tak opisuje  okoliczności śmierci 

naszego rodaka i krajana [tłumaczenie ] : 

Trzymając płytkie linie okopów, Dough-

boys* z Kompanii B całe popołudnie byli 

pod sporadycznym ostrzałem, kiedy roz-

poczęła się erupcja bombardowania . 

Dwudziestotrzyletni Roman Dzierżak 

PFC *  ( * - starszy szeregowiec), rosyj-

ski imigrant, zaledwie od pięciu lat oby-

watel amerykański, został wyrzucony z 

rowu, pocisk rozerwał  fragment twarzy, 

jego ciało było tak zniekształcone , że 

zidentyfikowano go  tylko po listach 

znajdujących się w kieszeni. 
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Romanowi  Dzierżakowi w 1920r.przyznano medal "Citation Star", który został w latach 30-tych oficjalnie zamieniony na   

Silver Star (obecnie Silver Star Medal – Medal Srebrnej Gwiazdy). Roman był najstarszym dzieckiem Jana i Wiktorii z d. Paw-

łowska. Miał jeszcze siedmioro rodzeństwa : Honoratę Bronisławę   ( ur. 1898) , Juliana (ur. 1902-wyjechał przed wojną do 

Belgii) , Wiktora (ur. 1905) , Stanisława (ur.1908), Stanisławę (ur.1910) , Celinę ( ur.1912 ) i Władysława (ur. 1916- brat przy-

rodni, syn Jana i Marianny Wicha z d. Krzak).  Podsumowanie :W przyszłym roku minie 100 lat od tragicznej śmierci Romana 

Dzierżaka. Miał zaledwie 23 lata. Opuszczał rodzinę w wieku 18 lat. W tamtym okresie wielu emigrowało. Powodem była nie 

tylko chęć poprawienia swojej sytuacji życiowej poprzez pracę  za granicą , ale także ucieczka przed ewentualnym powołaniem  

do wieloletniej służby w armii carskiej. Młodzi Polacy nie chcieli przecież  walczyć i umierać  za cara i wielką zaborczą Rosję. 

Kiedy Roman wypływał w 1913 r. z belgijskiego portu Antwerpia zapewne zdawał sobie sprawę ,że w ten sposób wybiera alter-

natywną  drogę w swoim młodym życiu. Była bardziej bezpieczna i stwarzała wielką szansę na lepsze życie. Niesamowity zbieg 

historii w  roku 1914 sprawił, że powołanie do wojska nie ominęło go. Przyjmując nowe obywatelstwo wiedział ,że stoi za tym 

także odpowiedzialność wobec Amerykanów. Nie wiemy , jakie warunki do lepszego życia stworzono mu na dalekim kontynen-

cie, ale widocznie poczuł się wewnętrznie wdzięcznym nowej ojczyźnie za to, że przygarnęła go z otwartymi ramionami. Czy 

wkładając na siebie mundur amerykańskiego żołnierza mógł mieć tę nadzieję, że będzie walczył także dla swojej starej Ojczy-

zny, Polski, której wtedy nie było na politycznej mapie świata? Ale ta Polska była zapewne w jego myślach i w sercu. Tam, w 

USA pamiętano o Polakach , którzy dobrze przysłużyli się temu państwu . Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski byli przecież 

tymi, którzy walczyli za wolność Naszą i Waszą.   Nasz Roman Dzierżak jest wzorem postawy nie tylko Polaka , lecz także  emi-

granta .Dziś, gdy zachodnia  Europa odcięła się od swoich chrześcijańskich korzeni i w imię poprawności politycznej promuje   

wielokulturowość opartą na ideologii europejskiej lewicy(”multi-kulti”),a fala obcych kulturowo imigrantów zagraża bezpie-

czeństwu obywateli w wielu krajach, nasuwa się  pytanie : Czy podobnych  emigrantów, odpowiedzialnych i lojalnych  jak nasz 

Roman Dzierżak , urzędnicy z UE chcą nam Polakom przydzielić w ramach tzw. relokacji ?  Przed referendum akcesyjnym 

mówiło się bowiem, że mamy przystąpić do Unii Europejskiej będącej  Europą  Ojczyzn , ale  dotychczasowa polityka UE zmie-

rza raczej do Europy bez ojczyzn. Czy taka Unia, która nie szanuje odrębności narodowych , nie wymaga pilnej naprawy ?   
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nieznane losy powstańca warszawskiego. Wiktor  Dzierżak 1905-1944 .  
Wiktor Dzierżak urodził się 1 marca 1905r. Jego córka Barba-

ra , dziś zamężna Dziewicka ,  mieszkanka Warszawy, tak 

wspomina : Mojego Taty w ogóle nie pamiętam , gdyż miałam 

zaledwie 8 miesięcy, gdy Tata  poszedł do powstania i już nie 

powrócił, tak przynajmniej tyle usłyszałam wiele lat później od 

swojej Mamy i to zachowałam  w swojej pamięci . Jako małe-

mu dziecku nie wiele mi opowiadano , chciano prawdopodob-

nie uchronić mnie od kłopotliwych pytań i niewygodnych in-

formacji. Ponadto bardzo trudne i ciężkie czasy powojenne 

sprawiły, że pewnie priorytetem dla mojej Mamy było zapew-

nienie mi bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do życia i 

rozwoju . Niestety, moja Mama zmarła zbyt przedwcześnie , 

gdy miałam 11 lat i po Jej śmierci wychowywała mnie ciocia, 

starsza siostra Mamy. Po Tacie i Mamie pozostało mi tylko 

kilka zdjęć. Wiem ,że Tata był chemikiem, ale nie wiem ,gdzie 

pracował i w jaki sposób znalazł się w Warszawie Przez całe 

swoje dorosłe życie byłam przekonana, że mój Ojciec zginął w 

Powstaniu Warszawskim. Ciekawiło mnie bardzo , w jakich 

okolicznościach zginął i dlaczego nie ma Jego grobu. Zawsze 

chciałam , żeby mój Ojciec miał grób i żebym mogła na  nim 

złożyć kwiaty ,zapalić znicze i pomodlić  się. Jednocześnie 

zdając sobie sprawę z ogromu zniszczeń Warszawy w trakcie 

powstania i w jaki sposób ludzie ginęli, z upływem lat stara-

łam się pogodzić z tym faktem. Po pańskim telefonie o odnale-

zieniu przez pana dokumentów z  niemieckiego obozu koncen-

tracyjnego w Dachau , ponownie odżyły wcześniejsze wspo-

mnienia i wciąż te same pytania : jak , kiedy, gdzie ? Czy pani 

Barbara kiedykolwiek pozna odpowiedzi dotyczące Jej Ojca ?      

     
  Zdjęcie ślubne z 1936r.        Kartoteka z KL Dachau: Dzierżak Wiktor przybył z Natzweiler 6 września. Przekazany 22 paźdz.1944   

                                                  do KL Neuengamme ( deportowano tam ok. 6 tys. powstańców ) , mógł też zginąć  w  „marszach   

                                                 śmierci” po 18 kwietnia 1945  lub być w gronie ok.8300 więźniów zatopionych na statkach niemiec-  

                                                 kich ,zbombardowanych przez RAF.  4 maja 1945 pusty obóz w Neuengamme wyzwolili Anglicy. 
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Kartoteka Wiktora Dzierżaka z bazy danych obozu KL Dachau z jego własnym podpisem. Zawiera podstawowe dane osobowe, 

rysopis oraz informacje związane z aresztowaniem (10.8.44), przekazaniem do KL Buchenwald (13.8.44) przez SD w Krakowie 

 ( SD-Służba Bezpieczeństwa SS : organ wywiadu i kontrwywiadu SS ).                                    Władysław Mądzik 

****************************************************************************************** 
Wydanie niniejszego kwartalnika   zostało  wsparte przez  

Urząd Gminy  w Wilkowie n/Wisłą 

w  ramach realizacji zadania publicznego w 2017r.:   

Wspieranie zadań z  zakresu  kultury, 
sztuki, ochrony dóbr  kultury  i  dziedzictwa narodowego  

oraz przez  Powiat Opolski .   Dziękujemy .                     
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