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          To był bardzo udany rok dla naszego Towarzystwa. W pierwszych dniach maja wydaliśmy drukiem drugie, poprawione 

i uzupełnione opracowanie „Wilków nad Wisłą. Wieś, parafia i kościół pw. świętych Floriana i Urszuli” autorstwa  Janusza 

Ogińskiego z ilustracjami krakowskiego artysty-grafika Romana Zielińskiego. Po jednorocznym kryzysie wydawniczym w 

2016 r., w którym to wydaliśmy tylko jeden numer Powiśla Lubelskiego”, w 2017 roku udało się przekazać naszym Czytelni-

kom trzy numery kwartalnika. Z  pełnym sukcesem zrealizowaliśmy także nasze zamierzenia w zakresie upowszechniania  i 

utrwalania   pamięci narodowej oraz upamiętniania lokalnych bohaterów. To jedno z głównych zadań statutowych Towarzy-

stwa. W kwietniu i październiku upamiętniliśmy kolejnych naszych bohaterów lokalnych poprzez posadzenie w Zagłobie i Wil-

kowie katyńskich Dębów Pamięci dla uhonorowania por. Stefana Zagozdona i ppłk. Adama Lwa Sołtana . W naszych uroczy-

stościach patriotycznych  wzięła udział pani minister Marzena Machałek , sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 

a także posłowie z Lubelszczyzny. Obecność tak zacnych gości to nie tylko  bezpośrednie oddanie hołdu i czci naszym bohate-

rom ,  ale także dowód na podkreślenie i docenienie naszych działań na polu kształtowania pamięci historycznej.                                                     

Tu należy dodać, że wielki szacunek i pochwały należą się także władzom samorządowym i pracownikom Gminy Łaziska oraz 

wójtowi p. Romanowi Radzikowskiemu. Piękna idea odrestaurowania cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej w 

Kolonii Kamień zakończona uroczystościami z udziałem gości z Austrii to lokalne wydarzenie , ale niewątpliwie wielkie z 

uwagi na jego międzynarodowy charakter. Odnowienie cmentarza i  uroczystości w Kolonii Kamień to świadectwo pamięci i 

prawdy .To jednocześnie dowód utrwalonego przez wieki  przywiązania polskiego narodu do zasad i tradycji chrześcijańskich 

odnośnie szacunku dla zmarłych , nawet jeśli dotyczy to dawnych wrogów i długoletnich zaborców.       

                                                                                                                                                                Władysław  Mądzik  
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                                                                   Nowe  władze  Towarzystwa                                                            
W niedzielę 8 października 2017r. w sali Biblioteki Gminnej w Wilkowie odbyło się VII Walne Zgromadzenie Regionalnego 

Towarzystwa Powiślan w Wilkowie n. Wisłą, na którym wybrano nowe władze Towarzystwa na 3-letnią kadencję. 

ZARZĄD 

Prezes - Mariola Filiks 

Wiceprezes - Bogusław Bernacki 

Sekretarz - Grażyna Jarska 

Skarbnik - Zofia Markiewicz                                                                                                                                                           

Członkowie    Zarządu 

Sabina Lasota 

Monika Mędrek 

Bożenna Stawińska 

Wiesław Chrzanowski 

Wojciech Włodarczyk                                                                                                                                                                         

Komisja   Rewizyjna 

Przewodniczący - Andrzej Rozwód 

Salomea Sójka  , Joanna Kuś                                                                                                                                                                                                                 

Sąd     Koleżeński                                                                                                       

Przewodniczący – Janusz Ogiński 

Maria Czupyt  ,  Mieczysław Zych 

 Na zdjęciu nowe władze Regionalnego Towarzystwa Powiślan. Od lewej: Wojciech Włodarczyk, Mariola Filiks, Joanna Ko-

walska (wójt Gminy Wilków, gość uroczystości), Andrzej Rozwód, Janusz Ogiński, Sabina Lasota, Mieczysław Zych, Bogu-

sław Bernacki, Bożenna Stawińska, Wiesław Chrzanowski, Grażyna Jarska, Zofia Markiewicz, Joanna Kuś .               foto: Wł. Mądzik-

=============================================================================================================================================================== 

Krótki wywiad z p. Romanem Radzikowskim - Wójtem Gminy Łaziska.  
Panie Wójcie, na początek proszę 

parę zdao o sobie.                                                                                                                                                            

Pochodzę z Podlasia. Z Łaziskami 

związany jestem od ponad 41 lat. W 

1976 roku znalazłem pracę 

w Spółdzielni Kółek Rolniczych, 

gdzie pracowałem 14 lat, ostatnio 

jako wiceprezes Zarządu. Później w 

życiu zaliczyłem epizod w Kanadzie, 

gdzie byłem prawie trzy lata. Na-

stępnie pracowałem w prywatnych 

firmach w Łaziskach. Od najmłod-

szych lat działałem społecznie. Naj-

pierw w organizacjach młodzieżo-

wych, później studenckich. Na stu-

diach byłem przewodniczącym Rady 

Wydziału ZSP Akademii Rolniczej 

w Lublinie. Działalność społeczną 

wyniosłem z domu rodzinnego. Mo-

ja mama 50 lat działała w Kole Go- 

 
spodyń Wiejskich, a tata 60 lat był w 

Radzie Banku Spółdzielczego.                                                                                                                                                                                           

Jak zaczęła się Pana przygoda z 

samorządem ?                                      

Zawsze w życiu starałem się pomóc 

najbardziej potrzebującym. W 1998 

roku zostałem radnym Gminy Łazi-

ska. Rada wybrała mnie swoim 

przewodniczącym. W 2002 roku 

zmieniła się ordynacja wyborcza, 

która wprowadziła wybór wójta w 

wyborach powszechnych. Zgłoszono 

moją kandydaturę i zostałem wybra-

ny na wójta Gminy Łaziska.                                                               

Najtrudniejsze chwile w pracy sa-

morządowej ?                                                                                                                                                                              

To powodzie w 2001 i 2010 roku. W 

2001 roku udało się nam obronić 

przed większymi stratami, ale część  

gminy została zalana. Na szczęście 

były to tereny nie zamieszkane. W 

2010 roku mimo, że w naszej gminie 

utrzymaliśmy wały powodziowe, to 

woda przyszła z gminy Wilków, 
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gdzie przerwało wały i część naszej 

Gminy została zalana. Najtrudniej-

sze było oszacowanie strat i wypłata 

zasiłków. Nie wszyscy byli zadowo-

leni i w 2010 roku przegrałem wybo-

ry na wójta.                                              

A te przyjemniejsze ?                                                                                                                                                                                                     

Dużą satysfakcję sprawiło mi wy-

granie wyborów na wójta w 2014 r., 

mimo że po przegranych wyborach 

w 2010 r. nie działałem społecznie. 

Doceniono chyba moją działalność 

w czasie  kadencji 2002-2010. 

Jakie swoje osiągnięcia uważa Pan 

za najważniejsze  ?                                    

Wybudowanie w 2005 roku hali  

sportowej z łącznikiem przy gimna- 

zjum w Łaziskach,  przyłączenie 1 

stycznia 2005 roku Kępy Gosteckiej 

i Kępy Soleckiej  z woj. mazowiec-

kiego do Gminy Łaziska, utwardze-

nie asfaltem ponad 30 km dróg 

gminnych, wspólne z powiatem 

zmodernizowanie drogi Łaziska-

Kluczkowice o dł. 3555 mb wraz z 

budową chodnika w Łaziskach i 

Kolonii Łaziska, przeprowadzenie 

termomodernizacji szkoły podsta-

wowej w Kamieniu,  poprawienie 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę 

poprzez modernizację hydroforni i 

budowę nowej stacji wodociągowej  

w Kolonii Kamień i najważniejsze : 

dokończenie  modernizacji wałów  

przy Wiśle.                                                  

Co należałoby jeszcze zrobid na 

poziomie samorządu gminnego, 

aby poprawid mieszkaocom       

warunki  funkcjonowania ?                                                               

Po pierwsze kontynuować dalszą 

poprawę gminnej infrastruktury 

drogowej oraz zaopatrzenia miesz-

kańców w wodę. Po drugie dokonać 

skanalizowania i gazyfikowania 

gminy, a po trzecie przeprowadzić 

termomodernizację szkół podstawo-

wych w Łaziskach i Kępie Piotra-

wińskiej.                                                                           

Rozmawiał : Władysław Mądzik   

========================================================================================== 

                                         2017 – ROK  RZEKI  WISŁY 
 

Nad Wisłą się urodziłem… 

 
On: „Rzeko piękna, 

rzeko polska, 

rzeko mojego życia- 
dokąd płyniemy?” 

                                                        Wisła :  „Płyniemy w przyszłość -  nurtem XXI wieku…” 
 

 

Wisła to najważniejsza polska rzeka, stale obecna w historii Polski . Jest chyba najbardziej polską z polskich rzek. Najstarsze 

wzmianki o Wiśle można znaleźć już w poezji okresu renesansu – w  poematach Jana z Wiślicy, Klemensa Janickiego,  Mikoła-

ja Reja, Jana Kochanowskiego. Wisła istnieje obok nas, a także w naszych wspomnieniach, wspomnieniach innych ludzi, w 

malarstwie i poezji. Może jawić się nie tylko jako zwykła rzeka, ale stawać się wyznacznikiem kultury, upływającego czasu 

i przemijania życia. Dzieje Polski i dzieje naszej małej ojczyzny są nierozerwalnie związane z Wisłą. 

 

 

„Płynęła Wisła… 

rude słońce lizało fale po wierzchu, 

(…) 

stała świątynia. 
Tak działo się setki lat, 

słyszeliśmy to ja i mój dziad, 
pod kasztanami 

braliśmy zmierzch do ręki 

jak świętojański kwiat. 
A dzwon płynął olbrzymią chmurą, 

górą, 

setki lat. 
Czegóż nauczyły wieki, 

wsłuchanych w dźwięk daleki? 
Trwać!” 

 

Wisła jest symbolem Polski – istotnym elementem jej krajobrazu i kultury. W okresie utraty niepodległości była symbolem 

wolności i niemym świadkiem walki o jej odzyskanie O Wiśle śpiewamy w polskim hymnie narodowym, w dzieciństwie śpie-

waliśmy piosenkę: „ Płynie Wisła płynie, po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie”. 
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Jedyne takie miejsce na Ziemi… 
                                          „Słowa głębinne rodzą się z dna 

                                          Rzeki – zadumy, Wisły, 

                                          A inne słowa – serce je zna…” 
Gmina Łaziska to dla jej mieszkańców jedyne takie miejsce… inne od wszystkich. Lasy, pola, łąki sady obsypane wiosną biało- 

różowymi kwiatami no i oczywiście sąsiedztwo Wisły. Można powiedzieć Wisła jest ważnym elementem Gminy. Jest uwień-

czeniem uroku tutejszego krajobrazu. Niezwykle piękna, potrafi być także groźna i niebezpieczna. Ukazuje w ten sposób dyna-

mikę natury. Jej uroda i tajemniczość wywołują niezwykłe wrażenia estetyczne, są natchnieniem dla wielu artystów. Myśląc o 

niej uświadamiamy sobie sentyment do naszej małej ojczyzny. Dla mieszkańców naszej Gminy Wisła jest tak jakby własnością 

„osobistą” i powodem do dumy. Nadwiślańskie wierzby, łąki z kępami białych stokrotek wiosną, niknące w podmokłych tra-

wach żółte pierwiosnki i kaczeńce, majowe koncerty żab, niezwykłe bogactwo ptaków skrytych w zaroślach, szum wody wiśla-

nej– inny o każdej porze roku, oddziaływają na wyobraźnię. Kiedy po zimie rzeka spokojnie budzi się do życia, mieszkańcy 

cieszą się, że nadchodzi wiosna. Powodem do radości jest także powstały niedawno na Wiśle, tak bardzo oczekiwany przez 

mieszkańców nadwiślańskich miejscowości most, który połączył ze sobą dwa brzegi, dwa niezwykle piękne miejsca. 

„ (…) 

płomyki maków - most nad rzeką, 

piaszczysty brzeg o nazwie Solec –  
tu wszędzie Polska niedaleko, 

na skraju lasu światła barwy 

w półcieniu drżącym i półtonie – 
gdzie połysk brzozy z seledynu  

w matowość wsącza się sosnową.” 
 

Przyszłość Wisły jest w dużym stopniu związana z postrzeganiem i doświadczaniem rzeki przez młodych ludzi, z rodzajem ich 

związku z Wisłą. Nasi uczniowie – mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości mogą rozsmakowywać się w niezwykłej urodzie 

Wisły, mogą doświadczyć, ile dobrai piękna zawdzięczamy rzece. Mogą obserwować piękne i zróżnicowane krajobrazy nadwi-

ślańskiej nawiązywać więzi z rzeką. Wisła zasługuje na jej osobiste „odkrywanie” przez młodych ludzi i dostrzeżenie, jakim 

jest skarbem: i osobistym, i wspólnym - narodowym. 

Nad Wisłą się urodziłem, 
wszystko tu słyszę, 

Wiem, jakie ptaki są miłe, 
znam każdą ciszę. 

Jest tu pogoda, jest burza, 

ja je rozumiem. 
Burza się z chmurzysk wynurza, 

ja też szumię. 

 
Piękna jesteś rzeko Wisło, 

widzę twe dno, 
sprzyjająca moim pomysłom, 

moim snom.” 
 

 

Ty też jesteś stąd ! 
Sąsiedztwo Wisły, przyroda, krajobraz, historia i kultura na-

szego regionu były inspiracją projektu edukacyjnego realizo-

wanego w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum im. Jana 

Kochanowskiego w Łaziskach. Projekt nosił tytuł: „Jedyne 

takie miejsce na Ziemi…” i związany był z obchodami Roku 

Rzeki Wisły. Uczestnikami projektu byli uczniowie. Projekt 

miał na celu rozwijanie u uczniów wiedzy o kulturze własnego 

regionu i jej związkach z kulturą narodową, odnajdywanie 

wartości, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura w życiu 

człowieka, kształtowanie postawy współdziałania zespołowe-

go i wzajemnej odpowiedzialności. Prezentacja efektów pro-

jektu miała miejsce 11 czerwca 2017r. w hali sportowej Gim-

nazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach. Odbyła się w 

formie imprezy integracyjnej, na którą przybyli licznie zapro-

szeni goście. Po krótkiej części oficjalnej odbyła się część 

artystyczna w wykonaniu uczniów, na którą złożyły się etiudy 

teatralne przedstawiające ważne wydarzenia z historii Polski, 

pokaz tańców ludowych „Wzdłuż rzeki Wisły” w formie styli-

zowanej, a także pieśni i piosenki z naszego regionu w wyko-

naniu uczniów i Zespołu Folklorystycznego „Powiśle” z Ła-

zisk. Ważnym punktem programu była degustacja potraw 

regionalnych przygotowanych przez rodziców naszych 

uczniów, a także przez Stowarzyszenie Kobiet „Łaziszczanki”. 

Goście mieli również okazję obejrzeć wystawy rękodzieła 

przygotowane przez Klub Seniora w Łaziskach i przez Stowa-

rzyszenie Kobiet Aktywnych, a także galerię zdjęć, przygoto-

waną przez uczniów i ich rodziców, przedstawiającą najpięk-

niejsze miejsca naszej Gminy. Prezentacja działań kultural-

nych związanych z obchodami Roku Rzeki Wisły była dowo-

dem na to, że nasza szkoła jest placówką otwartą na środowi-
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sko, jego specyfikę, tradycję i historię. Jest także miejscem, 

gdzie tworzą się lokalne więzi, zaś uczniowie i mieszkańcy 

potrafią wspólnie przygotować imprezę i miło razem spędzić 

czas.                     Eleonora Świech 

 
 
 

   

 
 
 

 

========================================================================================                           

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Cmentarz  w Kolonii Kamień  odrestaurowany. 
Trochę  historii.                                                                      
W końcu czerwca 1915r. ruszyła ofensywa wojsk sprzymie-

rzonych austro - węgierskich i niemieckich pod wspólnym 

dowództwem niemieckiego feldmarszałka Mackensena. W 

dniu 29 czerwca 1915 r. Austriacy zdobyli Annopol. Kolejnym 

celem było zajęcie Kraśnika i Lublina. Na froncie płd. - zach. 

doszło do zaciętych walk w rejonie Chełma i tzw. "Drugiej 

bitwy pod Kraśnikiem" (1 -10 lipca 1915r.). W wyniku dzie-

sięciodniowych zmagań 4 armia wojsk austro - węgierskich 

arcyksięcia Józefa Ferdynanda Salwatora, wspomagana przez 

Grupę Operacyjną gen. Kummera von Falkenfelda i 7 dywizję 

kawalerii gen. Korda przy pomocy dwóch korpusów niemiec-

kich, zmusiła do odwrotu prawe skrzydło wojsk rosyjskich 

dowodzone przez gen. Radko Dimitriewa, a potem gen. Lesza. 

Około 19 lipca wypierani na północ Rosjanie zajęli pozycje 

obronne na linii rzeki Chodelki, a po dalszych trzydniowych 

zmaganiach, 23 lipca 4 armia austriacka zdobyła linię Chodel-

Bychawa, zaś Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się po 

drogę Kazimierz-Wąwolnica. Żołnierze, którzy polegli w cza-

sie tych walk, na zachodnim odcinku frontu częściowo po-

chowani zostali na okolicznych cmentarzach, między innymi 

na cmentarzu w Kamieniu Kolonii, częściowo na polach w 

miejscu potyczek. Mogiły usytuowane były najczęściej obok 

dróg, na skraju lasu (tak jak cmentarz w Kamieniu Kolonii, 

który dopiero później porosły drzewa), czasem w lasach, czy 

na polach lub przy zabudowaniach. Poległych grzebano w 

umundurowaniu i bez trumien, w dość płytkich pojedynczych 

grobach (głównie oficerów) lub głębokich zbiorowych mogi-

łach z zachowaniem odrębności armijnej. Jak wynika z mate-

riałów archiwalnych, na cmentarzu w Kamieniu Kolonii spo-

czywa co najmniej 622 żołnierzy, w tym 375 żołnierzy armii 

austro - węgierskiej i 247 żołnierzy armii rosyjskiej. Z relacji 

okolicznych mieszkańców, cmentarz w Kamieniu Kolonii miał 

być założony przez okoliczną ludność. Prawdopodobnie po-

czątki cmentarza sięgają jesieni 1915r., gdy linia frontu prze-

sunęła się w kierunku północnym, a na terenie Lubelszczyzny 

ugruntowały się austriackie władze okupacyjne. Nie odnale-

ziono jednakże żadnych materiałów źródłowych z tego okresu, 

dotyczących cmentarza. Latem 1918r. austriackie władze oku-

pacyjne na terenie Lubelszczyzny podjęły szeroką akcję po-

rządkowania cmentarzy wojennych .Akcją tą objęty został 

również cmentarz w Kamieniu Kolonii. Do prac ziemnych i 

zwożenia ciał zatrudniano okoliczną ludność, stąd też infor-

macja o urządzeniu cmentarza przez okolicznych mieszkań-

ców. Według meldunku starostwa powiatowego z Puław, na 

początku sierpnia 1918r. na cmentarzu trwały prace porząd-

kowe, zwłoki żołnierzy zostały przełożone, a najprawdopo-
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dobniej też ekshumowane z okolicznych pól i zwiezione na 

cmentarz w Kamieniu Kolonii. Niektórych żołnierzy rozpo-

znano i zidentyfikowano. Do końca roku pozostało ukończenie 

pokrycia mogił darnią, wykonanie "płotu" i znaków nagrob-

nych. Czy prace zostały ukończone - nie wiadomo, ponieważ 

na przełomie października i listopada 1918r. nastąpiło całko-

wite załamanie się austro - węgierskiej machiny biurokratycz-

nej i wojskowej na terenie Małopolski, zaś sami Austriacy 

wkrótce zostali zmuszeni do opuszczenia okupowanych ziem. 

Ponownie cmentarz uporządkowany został wiosną 1930r., ale 

z powodu braku materiałów archiwalnych nie udało się ustalić 

zakresu prac porządkowych. Zdarzenia historyczne i mogiły 

poległych w pierwszej wojnie światowej żołnierzy, często 

ulegają zatarciu i zapomnieniu. Odnowa i utrzymanie grobów i 

cmentarzy wojennych jest próbą upamiętnienia tragicznych 

wydarzeń z minionych czasów, które miały miejsce na na-

szych ziemiach. Świadomość historyczna wpływa na kształ-

towanie naszej tożsamości, tolerancję i właściwe postrzeganie 

wydarzeń o randze lokalnej i globalnej.       
 

 

 

 

 

Informację opracowano na podstawie "Wkładki do karty 

cmentarza z I wojny światowej" założonej w listopadzie 1992 

r. przez ks. Czesława Kiełbonia z Wrzelowca. Z inicjatywą 

rewitalizacji cmentarza wystąpił, na jednej z sesji, radny Rady 

Gminy pan Karol Grzęda. Rada propozycję zaakceptowała. Po 

wykonaniu całego szeregu wymogów formalnych, wyłonieniu 

wykonawców poszczególnych zakresów robót ( Sylwester 

Husa - roboty ziemne, Zakład kamieniarski Albert Bielak - 

wykonanie pomnika, Jarosław Szczucki - usługi brukarskie) 

latem bieżącego roku przystąpiono do prac. Odnowienie 

cmentarza kosztowało 60 000 zł. Wykonanie zadania nie by-

łoby możliwe, gdyby nie partycypacja w kosztach Austriac-

kiego Czarnego Krzyża, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

i  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie .

 2 8  września  2017  roku  odbyła  się  uroczystość  otwarcia  cmentarza. 

 

 

                    
               Cmentarz przed renowacją                                                                            Cmentarz po renowacji 
 

 

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: 

Płk Dieter Alesch- Prezes Austriackiego Czarnego Krzyża w 

Styrii ,                                                                                              

Inż. Peter Sixl- kurator Austriackiego Czarnego Krzyża  

Helfried Grandl- kurator Austriackiego Czarnego Krzyża  

Piotr Majchrzak- konsul honorowy Austrii w Lublinie , 

Agnieszka Sielicka- rzecznik  Marszałka Województwa ,                 

Ks. Kanonik Adam Lemieszek- proboszcz parafii  rzymsko-

katolickiej w Piotrawinie ,                                                                    

Ks. Grzegorz Brudny- proboszcz parafii ewangelicko- augs-

burskiej św. Trójcy w Lublinie ,                                                         

Ks. Jarosław Szczur- proboszcz parafii prawosławnej w Puła-

wach ,                                                                                             

Jerzy Sądel- dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów  Państwo-

wych w Lublinie  ,                                                                          

Andrzej Tyrawski- główny specjalista Służby Leśnej ds. ło-

wiectwa w RDLP w Lublinie ,                                                             

Sławomir Plis- dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli ,                                                              

Waldemar Kuśmierczyk- nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik , 

Elżbieta Batorska- z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik , 

Michał Kosikowski- komendant Posterunku Straży Leśnej                                                                                                                          

w Kraśniku ,                                                                                     

Mirosław Mach- nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik ,                              

Zenon Rodzik- Starosta Opolski ,                                                                 

Adam Krzak- sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lub.,                            

St. bryg. Mariusz Nowak- z-ca komendanta PSP w Opolu  

Podinsp. Marek Kanon- naczelnik Wydziału Prewencji KPP  

w Opolu Lub.,                                                                                 

Daniel Kuś- kierownik oddziału terenowego KRUS ,                             

Dariusz Wróbel- burmistrz Opola Lub. ,                                      

Krzysztof Brzeziński- wójt Gminy Puławy ,                                           

Joanna Kowalska- wójt Gminy Wilków,                                             

Marek Szymczyk- wójt Gminy Solec  

Janusz Witczak- wójt Gminy Chotcza ,                                                 

Artur Szewczyk- wójt Gminy Ciepielów ,                                                          

Jan Majewski- wójt Gminy Chodel ,                                                  

Andrzej Zarębski- sekretarz Urzędu Gminy Józefów                                    

Władysław Mądzik- Regionalne Towarzystwo Powiślan 

Przedstawiciele Gminy Kraśnik ,                                                              

Andrzej Faściszewski- leśniczy leśnictwa Wrzelowiec ,                        

Bożena Watras- kierownik OP w Łaziskach ,                                       

Marzena Śpiewak- kierownik GZOS w Łaziskach ,                                 

Edward Szwed – przedstawiciel Koła Byłych Żołnierzy BCh 

w Opolu Lub.,                                                                                           

Radni Gminy Łaziska na czele z przewodniczącym Rady Hen-

rykiem Kołodziejczykiem ,                                                                     

Wykonawcy :Janusz Biernacki i Sylwester Husa , 

Dyrektorzy szkół: Zbigniew Jackowski, Małgorzata Bidzińska, 

Anna Krzak, Barbara Lipa, Anna Michalik ,                                              

Sołtysi sołectw Gminy Łaziska                                                                                

Poczty sztandarowe strażaków OSP                                                                

oraz poczet sztandarowy  Szkoły Podstawowej w Łaziskach.   

Uroczystość rozpoczęła p. Agnieszka Turska z Referatu Pro-

mocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu 

Gminy Łaziska przedstawiając krótki rys historyczny związa-
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ny z miejscem uroczystości. Następnie wystąpił Wójt Gminy 

p. Roman Radzikowski i zaproszeni goście, po czym nastąpiło 

poświęcenie cmentarza i krótkie modlitwy ekumeniczne. Ko-

lejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń oso-

bom, które przyczyniły się do powstania cmentarza. Uroczy-

stość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod 

pomnikiem cmentarnym.                                                                       

                                            Agnieszka Turska, Radosław Dolak 
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 Podwójny dramat Janiszowa  - 1945r.  Ocalić przed zapomnieniem. 
Jestem jednym z nielicznych, którzy 

pamiętają dramatyczne wydarzenia, 

które się rozegrały w naszej okolicy, 

zaraz po wejściu Armii Czerwonej w 

lipcu 1944 roku. Armia zatrzymała się 

na kilka miesięcy na prawym brzegu 

Wisły, a specjalne organy zaczęły 

wprowadzać siłą ustrój komunistyczny. 

Chcę przypomnieć te wydarzenia, ginące 

już w mroku przeszłości, aby współcze-

śni, przede wszystkim tam żyjący, wie-

dzieli więcej o swoich poprzednikach, 

ich poświęceniu dla ojczyzny i o naj-

wyższej cenie, jaką dla niej zapłacili. 

Wspomnienie oparte jest na tym, co 

widziałem jako 9- letni chłopiec, na 

opowieściach rodziców oraz na doku-

mencie „Postanowienie Prokuratury 

Wojewódzkiej w Lublinie z 28 marca 

1991 roku”. Cennych informacji z 

pierwszej ręki udzielił mi Stanisław 

Kwiatkowski „Mściciel” — żołnierz 

Armii Krajowej w miejscowej drużynie. 

Stanisław liczący obecnie 92 lata obda-

rzony jest doskonałą pamięcią. W czasie 

działań konspiracyjnych wyróżniał się 

odwagą i pomimo młodego wieku, wiel-

ką odpowiedzialnością. Wydarzenia 

miały miejsce w Janiszowie — małej 

wiosce położonej 3 km od Wisły, na 

trasie Opole Lubelskie- Piotrawin. Wio-

ska należała wówczas do gminy Kamień  

powiatu puławskiego. W czasie okupacji 

niemieckiej była to silna placówka Armii 

Krajowej. Spośród niespełna 200 miesz-

kańców powstała tzw. lotna drużyna 

Kedywu, licząca 18 młodych mężczyzn. 

Drużyną tą dowodził Aleksander Sochal-

ski „ Duch”, który przeszedł następnie 

do oddziałów Hieronima Dekutowskiego 

„ Zapory” w Inspektoracie Lubelskim, 

gdzie był również dowódcą drużyny. 

Dowódcą lotnej drużyny w Janiszowie 

został Michał Szkutnicki „ Grzmot”, a 

jego zastępcą Bolesław Strachacki „ 

Bór”.  

      
„Grzmot”            „Bór”            „Duch”       

Powyższy wstęp stanowi tło tego wspo-

mnienia. Chcę przedstawić trzy wyda-

rzenia obrazujące losy miejscowych 

żołnierzy AK w pierwszych miesiącach 

„wyzwolenia" oraz metody, jakie stoso-

wano wprowadzając system komuni-

styczny. Pierwsze jednostki Armii 

Czerwonej weszły na opisywany teren 

26 lipca 1944 roku. Żołnierze rozloko-

wali się w domach i w tzw. ziemiankach, 

a w pobliskim zagajniku ustawiła się 

bateria artylerii ciężkiej. Wraz z woj-

skiem frontowym przybyły formacje 

NKWD. Pamiętam ten charakterystycz-

ny ciemnoniebieski kolor otoków i 

gwiazdy na uprzężach koni. Już w ostat-

nich dwóch dniach lipca oddziały 

NKWD, znające nazwiska i adresy, od-

nalazły i schwytały większość miejsco-

wych żołnierzy AK, którzy nie stawiali 

żadnego oporu. Zostali oni przewiezieni 

do poniemieckiego obozu „Majdanek" w 

Lublinie. Dowódca drużyny Michał 

Szkutnicki „ Grzmot” i jego zastępca 

Bolesław Strachacki „ Bór” znaleźli się 

pod silnym nadzorem, a pozostałych 

umieszczono na strzeżonym, ale otwar-

tym polu otoczonym drutami kolczasty-

mi. Ci słabiej pilnowani, pod osłoną 

nocy, korzystając  z istniejącego bałaga-

nu, wykonali podkop pod drutami kol-

czastymi w dolinie rowu odwadniające-

go i uciekli z obozu. Skorzystali z pomo-

cy pobliskich mieszkańców, a następnie 

własnymi siłami dotarli najpierw do 

swoich domów, a następnie chronili się 

w różnych kryjówkach. Niektórzy nie 

długo cieszyli się wolnością, a czekały 

ich tragiczne losy, co będzie opisane w 

dalszej części wspomnienia. Natomiast 

dowódcy, surowo pilnowani, zostali 

niebawem wywiezieni w głąb Rosji. 

Bolesław Strachacki „ Bór” uwięziony w 

obozie (nie znam miejsca) spędził tam 

około 1,5 roku. Michał Szkutnicki „ 

Grzmot” został osadzony w łagrze w 

Riazaniu wśród setek   takich jak on, 

żołnierzy AK . Riazań, położony na 

południowy wschód od Moskwy, był 

miejscem różnego typu obozów. Osa-

dzano w nich żołnierzy z całego okresu 

wojny. Michał przeszedł tam gehennę, o 

czym niechętnie opowiadał. Wrócił do 

Polski po 3 latach z mocno nadszarpnię-

tym zdrowiem.  W ostatnich miesiącach 

1944 roku Armia Czerwona przygoto-

wywała  „ nastuplenie” i forsowanie 

Wisły, a NKWD współtworzyło komórki 

bezpieczeństwa publicznego i milicji. 

Żołnierze AK ukrywali się w melinach. 

Pozbawieni byli kierownictwa. Ich do-

wódcy znaleźli się w łagrach, a do przy-

frontowej wioski informacje i instrukcje 

przełożonych docierały z opóźnieniem. 

Panował lęk i niepewność. Nie bardzo 

wiedzieli , dlaczego ich ścigają i dlacze-

go muszą się ukrywać. W dwa miesiące 

po sforsowaniu Wisły, kiedy trwały 

jeszcze działania wojenne, 19 * marca 

1945 roku, pojawił się w Janiszowie 

uzbrojony, polski oddział milicji i sił 

bezpieczeństwa. Otoczyli wieś poszuku-

jąc ukrywających się zbiegłych z Maj-

danka żołnierzy AK. Udało im się poj-

mać 37- letniego Mieczysława Sochal-

skiego , brata” Ducha”. Był on żołnie-

rzem AK, ale jako starszy od swoich 

kolegów mniej uczestniczył w akcjach w 

czasie okupacji. Stanisław Strawa, na-

oczny świadek, opowiedział Stanisła-

wowi Kwiatkowskiemu „Mścicielowi”, 

dalszy przebieg wydarzeń. Mieczysław 

Sochalski został doprowadzony na jego 

podwórko i pozostawiony pod strażą. 

Pozostali ubowcy rozbiegli się licząc, że 

schwytają innych, ukrywających się 

żołnierzy AK. Mieczysław postanowił 

ratować się ucieczką. Korzystając z 

chwili nieuwagi zaczął biec w kierunku 

pobliskiego zagajnika. Pilnujący ubo-

wiec otworzył ogień i zranił go w nogi. 

Mieczysław upadł i kiedy ubowiec pod-

biegł do niego, ranny podniósł ręce do 

góry. Nie wiadomo czy prosił aby nie 

strzelać, czy też odruchowo się osłaniał. 

Ale ubowiec bez wahania, z bliskiej 

odległości, przeszył go serią z karabinu 

maszynowego . Mieczysław Sochalski 

pozostawił żonę Anielę  i kilkuletnią 

córkę Krysię praktycznie bez środków 

do życia. W kilka chwil po tym morder-

stwie byłem świadkiem wstrząsającej 

sceny. Oddział ubowców „po wykonaniu 

zadania", nie znalazłszy żadnego z żoł-

nierzy AK, odjechał. Sąsiedzi przynieśli 

ciało zamordowanego i ułożyli na po-

dwórku. Do dziś pamiętam na jego piersi 

krwawe ślady serii kul, niczym korale. 
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Żona Aniela spazmowała, dziecko płaka-

ło, a mama staruszka rzuciła się na ciało 

syna i zemdlała. Panowało ogólne prze-

rażenie i zgroza. Mieszkańcy nie widzie-

li czegoś takiego w czasie okupacji nie-

mieckiej. Mieczysław Sochalski został 

pochowany na parafialnym cmentarzu w 

Piotrawinie. Do dziś istnieje jego grób, 

na którym składane są nieraz kwiaty i 

zapalane znicze. Być może jego córka 

Krystyna, mieszkająca gdzieś daleko 

odwiedza miejsce wiecznego spoczynku 

swego zamordowanego ojca. Może rów-

nież żyjący, nieliczni Akowcy przycho-

dzą na grób swego kolegi. Napis na pły-

cie nagrobnej z błędami, o niezbyt 

zgrabnym charakterze, wykonany nie-

wprawną ręka kamieniarza oddaje smu-

tek i ponury nastrój tamtego okresu: 

„Zmarł śmiercią tragiczną". Nic więcej 

nie można było wówczas napisać. 

Oprawcy nigdy nie ponieśli odpowie-

dzialności za ich zbrodniczy czyn.  

           
Zdjęcie ślubne Mieczysława Sochalskiego     
i Anieli z  domu Fota.    
 

 

 

Najbardziej tragicznym wydarzeniem w 

Janiszowie było zabójstwo 3 żołnierzy 

AK, dokonane przez funkcjonariuszy  

Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 

Puławach. Mord ten opisany jest we 

wspomnianym Postanowieniu Prokuratu-

ry Wojewódzkiej w Lublinie. Prokurator 

śledztwo umorzył , ponieważ w czasie 

wydawania orzeczenia sprawcy już nie 

żyli, a ich czyn uległ przedawnieniu. 

Postanowienie sporządzone jest na pod-

stawie zeznań licznych świadków. 

Przedstawiony jest w nim szczegółowy 

opis zabójstwa, motyw czynu i identyfi-

kacja sprawców. Prokurator stwierdził, 

że jedynym powodem zabójstwa była 

przynależność zamordowanych do Armii 

Krajowej. Podając nazwiska sprawców 

Prokurator wskazał również, te ci sami 

mordercy wykonywali egzekucję w 

imieniu Armii Ludowej już czasie oku-

pacji niemieckiej. Pomińmy nazwiska 

sprawców bo są oni od dawna pod inną 

jurysdykcją, a przypomnijmy przebieg 

wydarzenia. W nocy z 15 na 16 listopada 

1945 oddział ubowców, uzbrojonych w 

broń automatyczną, wtargnął do domów 

i uprowadził żołnierzy AK. Byli to: Wa-

cław Kręcisz „Pająk”, Ignacy Łach — 

pseudonim nieustalony ** i Stanisław 

Stola „ Gałązka”. Akcję tę zaplanowano 

z góry. Sprawcy mieli wyraźny cel i 

wiedzieli po kogo przyszli. Zaprowadzili 

pojmanych do lasu około 2km od ich  

mieszkań i dokonali egzekucji strzałami 

w potylicę. Zwłoki zakopali i zamasko-

wali to miejsce. Od wczesnych godzin 

rannych 16 listopada rodziny rozpoczęły 

poszukiwania krewnych. Wielką deter-

minację wykazały siostry zamordowa-

nych Lucyna Kręcisz i Kunegunda Ste-

fanek. Przekazały one swoje podejrzenia 

na posterunku milicji w Opolu Lubel-

skim, gdzie niechętnie i z niedowierza-

niem przyjęto doniesienie. Poszukiwania 

mimo wszystko trwały. Na podstawie 

różnych informacji o odgłosach strzałów 

z pobliskiego lasu i o spostrzeżonej tam 

grupie umundurowanych, uzbrojonych 

mężczyzn, odnaleziono miejsce z roz-

rzuconymi łuskami i śladami krwi. Za-

wiadomiono ponownie milicję skąd 

otrzymano polecenie aby czekać na 

przyjazd prokuratora i lekarza. Przyje-

chał jednak tylko lekarz , który nakazał 

wydobycie zwłok i stwierdził, że jeden z 

zamordowanych zginął na miejscu, a 

dwóch pozostałych najprawdopodobniej 

zakopano rannych, ale jeszcze żywych. 

Trudno opisać nastrój jaki panował w 

wiosce po przywiezieniu zwłok do ich 

domów. Pamiętam ułożone na ziemi, 

oblepione piaskiem i krwią ciało Wa-

cława Kręcisza. Płacz i rozpacz towarzy-

szyły przygotowywaniu pogrzebów 

.Mieszkańcy, nieprawdopodobnie wy-

straszeni, pytali między sobą co to jest za 

władza wydająca takie wyroki? Z jakie-

go ona jest nadania? Kto może być ko-

lejnym zamordowanym? Pogrzeb był 

swego rodzaju manifestacją. W ponury 

listopadowy dzień, wozy konne wiozły 

trzy białe trumny do odległego 6 km, 

parafialnego cmentarza w Piotrawinie. 

Nieomal wszyscy mieszkańcy uczestni-

czyli w tym kondukcie. Zamordowani 

żołnierze AK spoczęli we wspólnej mo-

gile blisko zgładzonego wcześniej Mie-

czysława Sochalskiego.  

   
Napis, nie w pełni wyrażający okolicz-

ności całej tragedii - ,zginęli śmiercią 

tragiczną" - widnieje do dziś na ich 

cmentarnym pomniku. Opisane wyda-

rzenia pokazują rozmiar ofiary jaką zło-

żyła mała wioska Janiszów. Bo trzeba tu 

jeszcze dodać wieloletnie więzienie 

niektórych żołnierzy AK ,w tym Alek-

sandra Sochalskiego „ Ducha” . A ci 

skromni, młodzi mężczyźni zostali zgła-

dzeni dlatego, że byli żołnierzami AK. 

Przysięgali Bogu i Ojczyźnie, bez waha-

nia i z narażeniem życia wypełniali pa-

triotyczny obowiązek w czasie okupacji 

niemieckiej. Zdezorientowani i bezbron-

ni stali się ofiarą nowej przemocy. Nie 

zdążyli nawet się skryć. Może nie wi-

dzieli już takiej potrzeby. Nie zdążyli się 

włączyć w ruch „społecznej samoobrony 

koniecznej". Nie zdążyli zostać „Żołnie-

rzami wyklętymi". Ale losy wszystkich 

tu opisanych są jednym z przykładów 

,jakie były powody wybuchu kolejnego 

polskiego powstania, w imię niepodle-

głości.                                                           

Jerzy Szkutnicki  - Łomianki/Janiszów      

-maj 2013                                                                               

*   faktyczna data zdarzenia to 17 marca-

zgodnie z aktem zgonu nr 23 z 1945r.  z 

parafii Piotrawin          **  ps. Poręba  

 

 

PS. Kręcisz Wacław Jan s. Józefa i Ma-

rianny z d. Duda , lat 30,ps. Pająk  ;  

Łach Ignacy s. Michała i Marianny z d. 

Kulig  l.30  ps. Poręba  ;                                   

Stola Stanisław s. Józefa i Wiktorii z d. 

Bełcik  l.25  ps. Gałązka –przyp. Wł. 

Mądzik .  
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                                                                                *****                                                                                                                             

                                                          Tragedia mojego Ojca .
W małej wiosce nad Wisłą                                                                                                                                                                           

co wojnę poznała                                                                                                                                                                  

wpadła banda do domu                                                                                                                                                               

Jej męża zabrała                                                                                                                                                                                                                                             

Wyprowadziła go za mieszkanie                                                                                                                                                             

Rozprawimy się z Tobą                                                                                                                                                                 

nim dzionek nastanie                                                                                                                                                        

Człowiek skromny, spokojny                                                                                                                                                        

o ratunek prosi                                                                                                                                                                      

Banda strzela mu w nogi                                                                                                                                                    

choć on Boga prosi                                                                                                                                                              

Upada na ziemię                                                                                                                                                                      

nie rewidowany                                                                                                                                                                                   

i dostaje serię                                                                                                                                                                            

kul naładowanych                                                                                                                                                                

Banda rewiduje                                                                                                                                                                       

ciało krwią zbroczone      

To nie ten ,pomyłka 

i odchodzą w inną stronę                                                                                                                                                                                   

Wybiega staruszka                                                                                                                                                               

krzyczy , lamentuje                                                                                                                                                                     

a bandyta w serce                                                                                                                                                                          

kule jej szykuje                                                                                                                                                                          

Córeczka nad ojcem                                                                                                                                                               

łzami się zalewa                                                                                                                                                                                

i wraz z matką klęka                                                                                                                                                                 

prosząc Boga z Nieba                                                                                                                                                      

Na pogrzeb Jego                                                                                                                                                               

końmi przyjechali                                                                                                                                                                               

i weszli na cmentarz                                                                                                                                                            

trumnę zabierali                                                                                                                                                                 

Płacze matka nad grobem                                                                                                                                                           

syna swojego                                                                                                                                                                                       

a bandyta wjeżdża                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

koniem wprost na niego. 

Matka prosi                                                                                                                                                                              

zabij mnie przy Jego grobie                          

a bandyta krzyczy                                                                                                                                                               

Niech pocierpi sobie.                                                                                                                                                                  

To byli Polacy                                                                                                                                                                                  

tymi bandytami                                                                                                                                                                                                         

Strzelali jak Niemcy                                                                                                                                                            

nie licząc się z nami                                                                                                                                                                 

Całą wioskę zaraz                                                                                                                                                                    

z cmentarza zabrali                                                                                                                                                                             

kantując ich strasznie                                                                                                                                                                                              

o brata pytali.                                                                                                                                                                                    

A na jego grobie                                                                                                                                                                        

jest dziś napisane,                                                                                                                                                                 

że  zginął tragicznie                                                                                                                                                                      

niewinnie nad ranem.                          

                                                                                           

-  Krystyna  Sochalska - 4.07.1981r. 

   
==============================================================================================

Odeszli  ostatni  kombatanci .                                                          
Druga wojna światowa była jednym z 

najbardziej tragicznych  wydarzeń w 

historii ludzkości. Jej cechą szczególną 

był ogrom zbrodni dokonywanych na 

ludności cywilnej i cierpień jej zadanych 

zwłaszcza przez  niemieckich nazistów, 

które ogólnie zdefiniowano jako zbrod-

nie przeciwko ludzkości  . Od  zakoń-

czenia okupacji niemieckiej w Polsce 

minęło już ponad 70 lat i z roku na rok 

jest coraz mniej świadków tamtych tra-

gicznych lat. Z każdym rokiem ubywa 

także tych , którzy w tak niebezpiecz-

nych warunkach okupacji nie kierowali 

się bezpieczną biernością  i pokonując 

swój wewnętrzny strach przed ewentual-

nymi konsekwencjami przystąpili do 

konspiracyjnych  struktur  ruchu oporu . 

Podejmując się takiego świadomego 

wyboru drogi życiowej zdawali sobie 

sprawę , jak niebezpieczna nie tylko dla 

nich samych ,ale także dla ich rodzin jest 

podjęta decyzja o wypowiedzeniu party-

zanckiej wojny niemieckiemu okupan-

towi.                                                                                                                                                 

Tak się stało ,że w okresie ostatnich 

dwunastu miesięcy z tego ziemskiego 

świata odeszło troje świadków i jedno-

cześnie aktywnych uczestników okupa-

cyjnych wydarzeń na naszym Powiślu . 

Najpierw 25 grudnia 2016r. zmarła w 

Warszawie Maria Łopatko , urodzona 

28 stycznia 1927r. w Braciejowicach, 

pedagog  i pisarka , znana przed laty 

działaczka społeczna .                       

                    
W latach 1948-1952 studiowała na Wy-

dziale Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Łódzkiego, w 1968 uzyskała stopień 

doktora pedagogiki na Uniwersytecie 

Warszawskim. Po studiach przez 9 lat 

pracowała jako nauczyciel w szkole 

wiejskiej w Modlicy , a następnie  zosta-

ła kierownikiem szkoły podstawowej w 

Ołtarzewie. Przez wiele lat czynnie an-

gażowała się w działania na rzecz ochro-

ny praw dziecka. Była dyrektorem Ze-

społu Ognisk Wychowawczych w War-

szawie. Współtworzyła, a następnie w 

latach 1981–1993 kierowała Komitetem 

Obrony Praw Dziecka. W 1988 powołała 

także Towarzystwo Pomocy Młodzieży. 

Była autorką licznych pozycji literatury 

współczesnej oraz publikacji naukowych 

z zakresu pedagogiki. Uważana za pre-

kursora nurtu wychowawczego zwanego 

„pedagogiką serca”.W latach 1972–1980 

sprawowała mandat posłanki na Sejm 

PRL VI i VII kadencji z listy Zjedno-

czonego Stronnictwa Ludowego. W 

1981 podjęła jako ekspert współpracę z 

„Solidarnością”. Była członkinią rady 

krajowej PRON.W 1993 zainicjowała 

powstanie Partii Dziecka, przekształco-

nej później w Partię Dzieci i Młodzieży, 

która nie podjęła jednak czynnej działal-

ności politycznej (przestała istnieć w 

2010). Z ramienia Polskiego Stronnictwa 

Ludowego sprawowała mandat senatora 

III kadencji (z województwa warszaw-

skiego w latach 1993–1997). Jej pogrzeb 

odbył się 11 stycznia 2017 na Cmentarzu 

Wojskowym na Powązkach. Te podsta-

wowe dane można przeczytać na bardzo 

wielu stronach internetowych, ale bez 

doprecyzowania lokalizacji miejscowo-

ści Braciejowice. Jednak największe 

zastrzeżenia dotyczą braku w biografii 

Marii Łopatko bardzo istotnych informa-

cji z okresu okupacji , a dotyczących  jej 

przynależności do LZK i Zielonego 

Krzyża. LZK- Ludowy Związek Kobiet 

–konspiracyjna organizacja niepodległo-

ściowa ruchu ludowego powstała w cza-

sie II wojny światowej. Współpracował 

ściśle z Rochem  i Batalionami Chłop-

skimi. Związek powstał w styczniu 1942 

r., zajmując się obsługiwaniem konspira-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_%C5%81%C3%B3dzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_%C5%81%C3%B3dzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_%C5%81%C3%B3dzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_%28stopie%C5%84_naukowy%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_PRL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_PRL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_PRL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_na_Sejm_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej_VI_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_na_Sejm_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej_VII_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Stronnictwo_Ludowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Stronnictwo_Ludowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyczny_Ruch_Odrodzenia_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyczny_Ruch_Odrodzenia_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyczny_Ruch_Odrodzenia_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyczny_Ruch_Odrodzenia_Narodowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Stronnictwo_Ludowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Stronnictwo_Ludowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Stronnictwo_Ludowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senatorowie_III_kadencji_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_wyborczy_wojew%C3%B3dztwo_warszawskie_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_%281989%E2%80%932001%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_wyborczy_wojew%C3%B3dztwo_warszawskie_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_%281989%E2%80%932001%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Wojskowy_na_Pow%C4%85zkach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Wojskowy_na_Pow%C4%85zkach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Wojskowy_na_Pow%C4%85zkach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_ludowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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cyjnej sieci łączności, kolportażem wy-

dawnictw  oraz opieką nad rodzinami 

pomordowanych i więzionych przez 

Niemców. Organizacja zajmowała się 

również zaopatrywaniem w żywność 

niektórych oddziałów BCh i prowadziła 

pracę kulturalno-oświatową. W sumie 

Ludowy Związek Kobiet liczył około 12 

000 kobiet ,z czego aż 8000 działało w 

Zielonym Krzyżu.                                              

Zielony Krzyż – konspiracyjna służba 

sanitarna działająca w okresie II wojny 

światowej, powołana do opieki nad ran-

nymi i chorymi żołnierzami Batalionów 

Chłopskich oraz ludnością cywilną. Za-

łożony został w 1942 r. w ramach Lu-

dowego Związku Kobiet. 

       Tu należy zdecydowanie podkreślić, 

że pominięte czy zapomniane lata oku-

pacji to bardzo chlubny  okres w życiu 

wiejskiej dziewczyny. Młoda Maria jako 

sanitariuszka i łączniczka została zaprzy-

siężona i przybrała pseudonim „Zboż-

na”. W czerwcu 1943r., 16-letnia wów-

czas Maria wraz ze swoją matką zostaje 

obdarzona wielkim zaufaniem przez  

okolicznych partyzantów i to właśnie im 

bechowcy powierzają opiekę nad Janem 

Łukasikiem „Stalowym” , żołnierzem 

BCh z Rogowa, rannym w jednej z akcji 

bojowych w Kazimierzu Dolnym.  W 

swoim rodzinnym domu z narażeniem 

własnego życia  opiekowały się rannym i 

skutecznie wypełniały zalecenia lekar-

skie doktora Aleksandra Ossendowskie-

go z Zagłoby. Tego, co „w dzień leczy 

Niemców, a w nocy –partyzantów” , jak 

napisała o doktorze w swoim „Dzienniku 

Elzetki”,  opublikowanym przez Stefana 

Rodaka „Rolę” w jego książce „ Masze-

rują Chłopskie Bataliony” [LSW ,1960 ].                                                                                                                                         

Maria ( w dokumentach parafii Zagłoba 

zapisana jako Marianna Kręcisz ) była 

córką Stanisława Kręcisza z Braciejowic 

i Heleny Soboń z Kępy Soleckiej. Jej 

ojciec ,syn Feliksa i Antoniny z Bigosów  

zmarł zaledwie po 15 miesiącach od 

urodzin jedynej córki i jej wychowanie 

spadło na młodą dwudziestoletnią matkę 

Helenę ,córkę Pawła i Katarzyny z Or-

łów. Owdowiała matka w 1919r. po-

nownie wyszła za mąż za Stanisława 

Pastwę z Braciejowic, syna Tomasza i 

Filipiny z Garbarczyków, stąd też była 

bardziej znana pod tym nazwiskiem i po 

wojnie niektórzy partyzanci z BCh 

przedstawiali ją jako Pastwinę z Bracie-

jowic , jak np. wcześniej wspomniany 

Stefan Rodak „Rola”- komendant obwo-

du Puławy Okręgu Lublin Batalionów 

Chłopskich .

                                                                                                    *******   

22 lipca 2017r. zmarł w Kłodnicy 97 –

letni Władysław Przepiórka , ostatni 

kombatant Batalionów Chłopskich z 

gminy Wilków .Urodził się 10 lipca 

1920r. w  rodzinie Józefa Przepiórki  i 

jego małżonki Agnieszki z domu Giza. 

Ojciec Władysława przybył do Kłodnicy 

z Parchatki k. Puław, gdzie od wieków 

mieszkała liczna rodzina Przepiórków 

.W latach dwudziestych ub. wieku  Prze-

piórkowie przenieśli się do miejscowości 

Kolonia Zbędowice , w której większość 

mieszkańców stanowili osadnicy woj-

skowi, którzy otrzymali gospodarstwa w 

latach dwudziestych  XX w. za udział w 

wojnie polsko-bolszewickiej. Niestety,  

w czasie drugiej wojny światowej prawie 

cała rodzina tragicznie zginęła. W czasie 

pacyfikacji wsi Kolonii Zbędowice , 

przeprowadzonej w niedzielę 22 listopa-

da 1942r. jako kontynuacja tzw. Krwa-   

 

 
Władysław Przepiórka –pierwszy z prawej- 
podczas uroczystości 70 rocznicy zatopie-
nia statku „Tannenberg” - 2014r.     
 

wej Środy z 18 listopada , wśród  roz-

strzelanych  88 mieszkańców tej miej-

scowości była prawie cała rodzina Anto-

niego i Andrzeja Przepiórków (stryjeczni 

bracia Władysława ) . Z 13 - osobowej 

rodziny  uratował się 8-letni wówczas 

Zygmunt-wnuk Andrzeja, syn Jana , 

który ze swoją babcią wcześniej wybrał 

się do kościoła w Kazimierzu Dolnym . 

Pozostali dorośli(6 osób) i pięcioro dzie-

ci w wieku 1-5 lat zginęli w zbiorowej 

egzekucji. Te wydarzenia m.in. spowo-

dowały, że Władysław postanowił o 

przystąpieniu do konspiracyjnych struk-

tur niepodległościowych, które w Kłod-

nicy zaczął tworzyć kapral Bronisław 

Wosik, żołnierz września 1939r.w Kor-

pusie Ochrony Pogranicza i obrońca 

Warszawy, później żołnierz SZP i 

ZWZ/AK , zaś od 1942r. członek Bata-

lionów Chłopskich i późniejszy komen-

dant gminny Oddziału Bojowego w 

Szczekarkowie o pseudonimie party-

zanckim „Szmer”.  

                                                         

 
Podczas  rozmowy z mjr. Antonim Matu-
szewskim z Wąwolnicy - Wilków 2014r 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bataliony_Ch%C5%82opskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bataliony_Ch%C5%82opskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bataliony_Ch%C5%82opskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludowy_Zwi%C4%85zek_Kobiet
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Oprócz niego (r.1913) i Władysława 

Przepiórki do Placówki BCh w Kłodnicy 

należeli :  Władysław Dacka(r.1921) ,Jan 

Dzierżak (r.1918), Stefan Kosik(r.1924, 

Stanisław Lasota (r.1912), Władysław 

Mądzik (r.1917) , Edward Śliwa (r.1919) 

, Stanisław Wosik (r.1911) i Czesław 

Stępniewski (r.1927), który wcześniej 

był w zgrupowaniu „Ośki” Jana Sońty z 

Kieleckiego. Placówka BCh w Kłodnicy 

na początku 1944r. została przyłączona 

do nowo powstałego oddziału  Włady-

sława Gizy ze Szkucisk  ps.„Kalina” , 

który składał się z żołnierzy pochodzą-

cych z Lubomirki, Kępy Choteckiej, 

Machowa, Szkucisk, Kłodnicy i Wilko-

wa. Partyzanci z tego oddziału mieszkali 

w swoich domach, a tylko w razie po-

trzeby byli koncentrowani na kilka dni 

albo byli wzywani do wykonania okre-

ślonych zadań, jak to miało miejsce np. 

w przypadku  partyzanckich działań 

związanych z przygotowaniem i prze-

prowadzeniem akcji zatopienia niemiec-

kiego statku „Tannenberg. M.in. w jed-

nej z nocnych akcji bez bezpośredniego 

użycia broni, Władysław Przepiórka 

został ranny w nogę przez upadające 

drzewo, ścinane w celu zablokowania 

torów kolejki wąskotorowej w lesie na-

przeciwko Polanówki. Niewyleczona 

wówczas rana była później przez całe 

życie uciążliwą dolegliwością . Należy 

także dodać, że starszy brat Władysława, 

Stanisław Przepiórka (r.1915) walczył w 

Wojsku Polskim w czasie kampanii 

wrześniowej 1939r. i został wzięty do 

niewoli przez Sowietów, a później w 

ramach wymiany jeńców przekazany 

Niemcom. Po zwolnieniu ze stalagu 

został skierowany do pracy przymusowej  

w gospodarstwie u bauera. Po zakończe-

niu wojny wyjechał do USA i tam zało-

żył rodzinę.

                                                                                         *******                                                          

12 sierpnia zmarł w Wojciechowie, para-

fia  Piotrawin , 96-letni Stanisław 

Kwiatkowski ,ostatni kombatant Armii 

Krajowej z gminy Łaziska , partyzancki 

pseudonim „Mściciel”.                              

  
Urodził się 16 kwietnia 1921r.w Jani-

szowie w rodzinie Franciszka i  Wiktorii 

z d. Śpiewak. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej w Łaziskach pracował wraz 

z rodzicami na gospodarstwie. W grud-

niu 1940r. przystąpił do Związku Walki 

Zbrojnej na placówce Kamień i po za-

przysiężeniu przez Eugeniusza Fotę 

„Eufrata” został skierowany do konspi-

racyjnej szkoły podoficerskiej , w której 

„Eufrat” był instruktorem. Po jej ukoń-

czeniu został przydzielony do drużyny 

dywersyjnej w Janiszowie dowodzonej 

przez Michała Szkutnickiego  ps. 

Grzmot. W kwietniu 1941r. jego ,ojciec 

Franciszek (ur.29.09.1887r. syn Jana i 

Małgorzaty z d. Strachacka) oskarżony o 

ukrywanie broni został aresztowany 

przez Niemców i wywieziony do obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu ( nr 

obozowy 17636), w którym  zginął 4 

września 1941r. w wieku 54 lat. Po 

aresztowaniu ojca ,Stanisław musiał 

ukrywać się poza domem prawie do 

końca lipca 1944r., czyli do   

 
 

opuszczenia przez Niemców Lubelsz-

czyzny. Fakt śmierci ojca jeszcze bar-

dziej zdeterminował Stanisława do pod-

jęcia walki z okupantem-stąd też zapew-

ne przyjęty pseudonim „Mściciel”.  

Wraz z drużyną z Janiszowa bierze 

udział m.in. w akcji uwolnienia więź-

niów z aresztu w Kamieniu w 1941r. i  

zdobyciu biura niemieckiego landkomi-

sarza  w Opolu Lub. W sierpniu 

1943r.podczas nieudanej akcji na załogę 

niemieckiego posterunku stacjonującą w 

majątku Piotrawin został postrzelony w 

plecy– kulę nosił w ciele do końca życia. 

Później brał udział w innych akcjach 

dywersyjnych , m.in. w rozbrojeniu po-

sterunku policji granatowej w Józefowie 

oraz zniszczeniu w budynku gminy  

Szczekarków listy ludności, niezbędnej 

dla sporządzania wykazu osób wyzna-

czonych na roboty do Niemiec . 

Po wkroczeniu wojsk radzieckich Stani-

sław ponownie musiał się ukrywać , 

gdyż groziły mu jako żołnierzowi AK 

represje nie tylko ze strony radzieckiego 

NKWD, ale także ze strony polskich 

komunistów. O ich metodach walki z 

„reakcyjnym podziemiem” mógł się 

przekonać już w 1943r., kiedy to 26 

sierpnia w Kamieniu o pierwszej w nocy 

„nieznani sprawcy” w bestialski sposób 

zamordowali małżeństwo  Piotrowskich. 

45-letni Jan Piotrowski ,syn Andrzeja i 

Łucji z Banasiów oraz jego żona,42-

letnia Marianna z d. Jarska ,córka Anto-

niego i Agnieszki z Frączków byli 

członkami AK z placówki Kamień o 

pseudonimach „Lech”i „Maja”. Oprawcy 

poszukując Bolesława Piotrowskiego, 

brata Jana, także akowca, swoją agresję 

skierowali przeciwko małżeństwu, 

okrutnie ich masakrując. W ten tragiczny 

sposób Stanisław stracił swoich przy-

szłych teściów, bowiem rok później 

poślubił Julię Piotrowską, koleżankę z 

podziemia, członkinię  Wojskowej Służ-

by Kobiet-wydzielonej formacji AK  ( 

liczyła kilkadziesiąt tys. kobiet -

żołnierzy, które kierowane były do pracy 

w sztabach, łączności, służbie sanitarnej, 

a także w wywiadzie i dywersji). Po 

śmierci swojej żony Julii w 1978r., kilka 

lat później poślubił wdowę Zofię Czyż z 

d. Belon, byłą członkinię AK  ps. Sto-

krotka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Opracował :  Władysław Mądzik       
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Placówka AK Janiszów ( lista imienna wg Kroniki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Opole Lub.) : 
 
 

1.Fota Eugeniusz – ps. Eufrat                         9.Kwiatkowski Stanisław –Mściciel             17.Kwiatkowska Zofia – Stokrotka    

2.Jurkowska Marianna – Fala                       10.Jakubczyk Józef – Myśliwy                       18.Kania Stanisław-Wodnik                                       

3. Kręcisz Lucyna – Lilia                              11. Sochalski Longin-Sokół                           19.Słowik Marceli- Beton                                        

4.Słowik Tadeusz – Dąb                                12.Strawa Bronisław-Guzik                           20. Strachacki Bolesław- Bor                                      

5.Rożek Bolesław-Choina                             13. Sochalski Mieczysław – Sokół                 21. Kręcisz Wacław-Pająk                                   

6.Łach Ignacy- Poręba                                   14.Stola Stanisław- Gałązka                           22. Piotrowski Jan-Lech                                                  

7. Piotrowska Maria- Maja                            15.Drzymała Czesław –Janczar                      23. Kwiatkowski Franciszek-Głaz                                        

8. Strachacki  Władysław-Babinicz              16. Lewański Sławomir – Biegły 

                                                               
„Eufrat”      „Janczar”     „Stokrotka”         „Wodnik”         „Biegły”        „ Babinicz”      Kwiatkowski Franciszek-„Głaz”                                                  
==============================================================================================  

Krzyż we Wrzelowie – historia wyjaśniona . 
We Wrzelowie k. Zagłoby w pow. opol-

skim , na skraju wsi znajduje się b. stary 

charakterystyczny krzyż przydrożny ,   

nie spotykany w naszym regionie , z  

licznymi elementami Męki Pańskiej.                                                          

                      
W 2012 r., gdy wykonywałem załączone 

zdjęcia, nie udało mi się uzyskać żad-

nych konkretnych informacji odnośnie 

okresu, w którym ten krzyż powstał. 

Jedna z tez zakładała, że mógł on być z 

okresu powstania styczniowego, co mia-

ło potwierdzenie w faktach niszczenia 

krzyży w okresie popowstaniowym, 

kiedy to władze carskie  pozwalały tylko 

na jeden krzyż we wsi. Druga teza za-

kładała, że próby ścięcia krzyża dokona-

no w 1914r., kiedy to Rosjanie na tym 

terenie walczyli z Austriakami. Od tam-

tego czasu udało mi się ustalić bardzo 

prawdopodobne fakty :                                                                                  

1. Krzyż postawiono tuż po I w. św.  

Dowód a) : na podstawie obwodu pnia 

oszacowano wiek dwóch rosnących obok 

akacji ( robinii akacjowych) na ok. 90-

100 lat ;  dowód  b) : na podstawie stanu 

krzyża wykonanego z drzewa iglastego 

(sosny)  oszacowano jego wiek na 

ok.100 lat .                                                        

2. Próby ścięcia krzyża dokonali  żołnie-

rze radzieccy na przełomie lipca/sierpnia 

1944r. chcąc wykorzystać go jako  mate-

riał do budowy tratwy potrzebnej do  

przeprawy przez Wisłę w czasie walk 

frontowych. Tak twierdzi mieszkający w 

pobliżu krzyża Jarosław Zięba, powołu-

jąc się na przekazy rodzinne. 

        
Sowieci  wcześniej ścięli inny krzyż 

znajdujący się w środku wsi, więc 

mieszkańcy chcąc nie dopuścić do znisz-

czenia kolejnego, ubłagali żołnierzy i 

nadcięty krzyż pozostawiono. Inną cie-

kawą wzmiankę przytacza sąsiad Zięby, 

Bogdan Kalita .Wg przekazu jego dziad-

ka ,Józefa Wrony ( 1896-1981) , w po-

bliżu krzyża był kiedyś pochowany jakiś 

żołnierz, ale bliższych szczegółów  nie 

znał. Potwierdzenie tej wersji znalazłem 

w książce Feliksa Piłata „Moje wspo-

mnienia", wydanej w 1993r. w Toruniu . 

Autor , urodzony we Wrzelowie w 

1903r.,  na stronie 10 tak pisze : W cza-

sach I wojny światowej przez naszą Oj-

czyznę przetaczały się fronty, a żołnierze 

Polacy w armiach zaborców walczyli 

przeciwko sobie. Było to dla nas żyją-

cych w tym czasie widoczne i bardzo 

smutne, np. na granicy naszej wsi carski 

żołnierz Polak zabił z zasadzki austriac-

kiego ułana Polaka  i płakał przy umie-

rającym. Zabitego pochowała wieś i 

opiekowała się jego samotnym grobem  

przy drodze.                                                 

To kolejny dowód naszej tragicznej hi-

storii , jakże często z poplątanymi losami 

pojedynczych osób. Uznając zapisane 

powyższe wspomnienia za bardzo wia-

rygodne , można z wielkim prawdopo-

dobieństwem stwierdzić, że opisywany 

krzyż mógł być wykonany i postawiony 

po 11 listopada 1918r, czyli  już w odro-

dzonej  Polsce.                                                                  

5 grudnia br., w 150 rocznicę urodzin 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, w Zgro-

madzeniu Narodowym z udziałem Pre-

zydenta Andrzeja Dudy zainaugurowano 

obchody jubileuszu 100-lecia Niepodle-

głości. To najodpowiedniejsza i najbar-

dziej godna okazja, aby odrestaurować 

ten niszczejący krzyż we Wrzelowie. 

Wypada mieć nadzieję, że społeczność 

lokalna przy wsparciu samorządowych 

władz gminy Łaziska stanie na wysoko-

ści patriotycznego zadania. Byłoby to nie 

tylko oddanie hołdu temu nieznanemu 

żołnierzowi- Polakowi ,ale wszystkim 

naszym Rodakom , którzy w czasie I 

wojny światowej walczyli i zginęli w 

szeregach zaborczych armii .  Zapewne 

byłby to wprawdzie mały i lokalny,  ale 

jakże ważny element patriotyczny w 

przyszłorocznych obchodach 100-lecia 

odzyskania Niepodległości. A więc , do 

zobaczenia w niedzielę 11 listopada 

2018r. we Wrzelowie przy naszym 

Nadwiślańskim Grobie Nieznanego Żoł-

nierza !                                                                                                                                                                         Władysław Mądzik. 
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                                                         ZIEMIA JAKO WŁASNOŚĆ.  

Ziemi nigdy dość. Wprawdzie 

Stanisław Staszic przestrzegał, że wielkie 

włości nie są zgodne z dobrem kraju, 

lecz chyba nie ma rolnika, który nie 

chciałby powiększyć  gospodarstwa o 

kolejną morgę lub mórg kilkadziesiąt. 

Łaknienie ziemi jest przeogromne i 

przypomina swą siłą popęd seksualny.  

Zapewne dałoby się wyznaczyć opty-

malną granicę kumulacji gruntu, poza 

którą ryzykowne byłoby się posunąć w 

tym szczególnym ciułaniu. Areał powi-

nien odpowiadać wydajności maszyn i 

pracowników, będących w dyspozycji 

rolnika, gdyż inaczej nie obejmie on 

starannością uprawy całego gospodar-

stwa i część posiadanej ziemi zmuszony 

będzie pozostawić odłogiem. Odłóg 

zakwalifikować można jako postać grze-

chu równie ciężkiego, jak wykluczenie 

spod rodzicielskiej opieki części potom-

stwa. Skoro więc ojciec i matka troszczą 

się o  wszystkie  swoje dzieci, rolnik 

ogarnia opieką cały będący jego własno-

ścią areał. Kupno ziemi tożsame jest z 

deklaracją opieki nad nią. Chyba że 

przyjmiemy, że wymóg troski o ziemię i 

fakt posiadania ziemi nie są ze sobą 

najściślej spojone, to znaczy posiadanie 

odłogu nie jest niczym nagannym i dys-

kwalifikującym rolnika. Przyjęcie takie-

go założenia byłoby jednak równoznacz-

ne z rewizją, a właściwie podważeniem 

całej dotychczasowej tradycji agrarnej *. 

 Jakim zatem rodzajem własności 

jest ziemia? Pytanie o tyle zasadne, iż 

każdy wyczuwa, że ziemia ma w sobie 

coś specyficznego i że nie można posia-

dania ziemi stawiać na jednej płaszczyź-

nie z posiadaniem na przykład fabryki 

czy budynku mieszkalnego. Jeden z 

posłów w dawnej rosyjskiej Dumie, 

książę Hieronim Drucki-Lubecki, zasły-

nął pod przezwiskiem „Bożyj czeło-

wiek”**, przezwisko zaś wzięło się stąd, 

iż wedle jego mniemania ziemia nie jest 

własnością kogokolwiek, a tylko Bożą 

(Mieczysław Jałowiecki Na skraju impe-

rium).  Książę nawiązywał zapewne do 

biblijnego kanonu stworzenia nieba i 

ziemi (Księga Rodzaju). W kanonie tym 

zostało upamiętnione, że ziemia była 

najpierw bezładem i pustkowiem, czyli 

według naszych pojęć ziemia leżała 

odłogiem. Bóg, niczym troskliwy a za-

pobiegliwy rolnik, nie mogąc przecier-

pieć odłogu rzekł: Niechaj ziemia wyda 

rośliny zielone: trawy dające nasiona, 

drzewa owocowe rodzące na ziemi we-

dług swego gatunku owoce, w których są 

nasiona. I stało się tak. 

 Powyższe znane powszechnie 

słowa układają się w znamienny ponad-

czasowy wzorzec kulturowy: ziemia 

poprzez sam fakt swojego zaistnienia 

rzuca wyzwanie, apeluje, zwraca się z 

prośbą, która mogłaby brzmieć mniej 

więcej tak: „Zaopiekuj się mną, ja pra-

gnę rodzić!”. Na pewno szczególną 

wrażliwością na taki rodzaj apelu odzna-

czał się Bogumił Niechcic, bohater Nocy 

i dni Marii Dąbrowskiej, który przejmu-

jąc spustoszony i zdewastowany Serbi-

nów ujrzał siebie w roli natchnionego i 

wszechmocnego kreatora: Pomyśl, co to 

za zadanie doprowadzić taki majątek do 

kwitnącego stanu. To mi dopiero robota, 

co mnie nęci. Wszystko na to wskazuje, 

że wypowiadając tę kwestię dobrze pa-

miętał jako mieszkaniec śródziemno-

morskiego kręgu kulturowego o tamtym 

pierwotnym Bożym dokonaniu. *** 

 Dokładnie w tej samej perspek-

tywie spoglądał na ziemię Stanisław 

Staszic, gdy pisał w Przestrogach dla 

Polski o wydoskonalaniu ziemi przez 

rolnictwo. Człowiek zmieniając bagni-

ska, nieużytki, leśne odstępy, niedostęp-

ne lądy w płachcie uprawne i żyzne jest 

pomocnikiem samego Bóstwa. Staszico-

wi bliska była wizja przeobrażenia  całej  

ziemi w wydające obfity plon gospodar-

stwo, bo nawet lasy miały przypominać 

według niego  ze starannością utrzymy-

wane sady. Celem jest wydoskonalenie 

całej natury. Agrarny imperatyw przyj-

muje tu zatem postać wymogu prze-

kształcenia chaosu w ład, pustki w kwit-

nienie, braku urodzaju w obfitość plonu. 

 Nie sposób w tym miejscu nie 

zauważyć, że imperatyw ten wchodzi w 

kolizję z klasycznym pojęciem własno-

ści. Będąc właścicielem czegokolwiek 

mam prawo użycia i nadużycia rzeczy 

posiadanej. Dom mogę w miarę potrzeby 

remontować, lecz równie dobrze mogę 

pozwolić, by popadł w ruinę. Nic mnie 

przedustawnie nie obliguje  do tego, bym 

utrzymywał budynek w dobrym stanie 

technicznym.  Otóż z ziemią sprawy się 

mają nieco inaczej. Tak wyśmiewany 

przez innych posłów z Dumy książę 

Drucki-Lubecki zwrócił uwagę na nie-

zmiernie ważny aspekt posiadania ziemi. 

Ziemia jest i zarazem nie jest do końca 

moją własnością. Na własnej ziemi pra-

cuję poniekąd  jako jej rządca czy admi-

nistrator, i odwrotnie, pracując na cudzej 

ziemi mogę utożsamiać się z nią i po-

czuwać do jej posiadania, a jest to przy-

padek Bogumiła Niechcica i jemu po-

dobnych. Ziemia bowiem została stwo-

rzona  i jako taka dana do użytku czło-

wiekowi, podczas gdy to ja wybudowa-

łem mój dom (odziedziczyłem, naby-

łem). Ziemi należny jest większy szacu-

nek niż dziełom rąk ludzkich. 

 Gdy mieszkaniec dawnego im-

perium rosyjskiego wyjeżdżał na Za-

chód, powiedzmy, do Niemiec, uderzał 

go jaskrawy kontrast oglądanych pól z 

polami rdzennej Rosji.  Różnica poziomu 

między niemieckim bauerem a rosyjskim 

mużykiem była niewyobrażalna (M. Ja-

łowiecki, j.w.), oczywiście na korzyść 

tego pierwszego. Kluczem do wyjaśnie-

nia tej różnicy był zakres wolności, od-

mienny w obu tych przypadkach, ale nie 

tylko. Niewolnik jest zaprzeczeniem 

rolnika, to prawda, lecz nadto u pewnych 

narodów pozostała nieusuwalna skaza 

koczownictwa i wypasania traw. Ko-

czownik pędzi przed sobą stado w po-

szukiwaniu wciąż nowych naturalnych 

pastwisk. Nie przywiązuje się do spłach-

cia ziemi na pokolenia jak rolnik, tylko 

przemieszcza się z miejsca na miejsce w 

przeświadczeniu, że to, co najważniejsze 

(dziewicze pastwisko), znajduje się zaw-

sze przed nim. Z czasem przeradza się 

taka postawa w nieuhamowane zagar-

nianie ziemi przy równoczesnym lekce-

ważeniu ziemi już posiadanej. Tym więc 

chyba również należałoby tłumaczyć 

odwiecznie niski poziom rosyjskiego 

rolnictwa przy megaobszarze tego pań-

stwa . 

 Wizja ziemi Stanisława Staszica 

jako wydajnego i racjonalnie prowadzo-

nego gospodarstwa z uregulowanymi 

rzekami i lasami ukształtowanymi na 

podobieństwo sadów czy parków została 
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w wielu krajach Europy w pełni zreali-

zowana. Okazało się jednak, że przy 

okazji został doszczętnie zniweczony tak 

charakterystyczny dla przyrodniczego 

środowiska element dzikości i naturalno-

ści, zaś ugruntowana w prawie własności 

i prawie dziedziczenia eskalacja nakła-

dów (nawozy sztuczne) doprowadziła w 

wielu miejscach do skażenia gleby. Zie-

mia, która tak się dopraszała o prawo do 

rodzenia, nieoczekiwanie osiągnęła stan 

wyjałowienia. W tej sytuacji odłóg stał 

się naglącą koniecznością i na przykład 

połowa ziemi uprawnej w Anglii leży 

odłogiem, to znaczy zasiana jest trawą. 

Pamiętamy ową trawę z trzeciego dnia 

Stworzenia. Może więc być i tak, że 

wszystko wróci do swego prapoczątku i  

znów człowiek zacznie wyszlachetniać 

trawę w bogate w białko i węglowodany 

zboże.                               * Tendencję do 

rozłączenia posiadania od troski widać w 

aktualnej polityce rolnej Unii Europej-

skiej, promującej dopłatami samo posia-

danie. Więc przypomnijmy: „ma się 

prawo posiadać to, co się jest w stanie 

ogarnąć swoim sercem i swoją pracą” 

(M. Dąbrowska Noce i dnie).  **„Dobry 

książę” u ks. Waleriana Meysztowicza w 

jego Gawędach o czasach i ludziach. 

***  Niechcicem Powiśla był Jan Kle-

niewski. Majątek, który odziedziczył - 

pisze Maria Kleniewska – posiadał „ma-

sę nieużytków. Były w tym wydmy, 

bagna, ‘wiśliska’, pustkowia i mokradła 

[...]. Podjąć trzeba było niesłychanie 

wiele wysiłku, aby te rozległe, olbrzymie 

przestrzenie wykarczować, osuszyć, 

kopać rowy [melioracyjne], sypać wały 

[przeciwpowodziowe].” Kleniewski 

podjął ten wysiłek i dokonał dzieła.   

Janusz Węgiełek – Las Dębowy

=======================================================================================================================================                                                   

Kłodnica  pełna  archeologicznych  bogactw.                                                                                         
W 2017 r. archeolodzy  zakończyli badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Kłodnicy w gminie Wilków. Badania    

archeologiczne w Kotlinie Chodelskiej prowadzone są już siódmy rok w ramach Misji Archeologicznej w Chodliku Instytutu 

Archeologii i Etnologii PAN pod kierunkiem dr Łukasza Miechowicza .

Najciekawsze tegoroczne odkrycia w 

Kłodnicy ?                                                         

ŁM: Z czterech grodzisk położonych w 

Kotlinie Chodelskiej stanowisko w 

Kłodnicy było do tej pory najmniej roz-

poznane. W trakcie prac wykopalisko-

wych odsłonięto relikty wczesnośre-

dniowiecznego budynku znajdującego 

się na majdanie grodu, datowanego za 

pomocą metody radiowęglowej na 

pierwszą połowę XI w. Dokładny zarys 

niewidocznych z powierzchni wałów i 

fos uzyskano podczas kompleksowych 

badań zabytku (zastosowano metody 

nieinwazyjne: magnetyczną i elektroopo-

rową, georadar oraz dokumentację z 

powietrza). Badania geofizyczne sugeru-

ją, iż na majdanie grodu znajdują się 

kolejne budynki. 

 
W nawarstwieniach budynku odkryto 

prawdziwy spichlerz oraz kilka tysięcy 

fragmentów naczyń glinianych, w któ-

rych pierwotnie przechowywano poży-

wienie.                                                                  

 Jest to jak dotąd największy zbiór wcze-

snośredniowiecznych szczątków roślin 

uprawnych odkryty w Polsce. 

  
Równie interesującym znaleziskiem są 

fragmenty spalonego pieczywa- zdj.  

Okryliśmy także pestki owoców. W 

warstwach wypełniających budynek 

odkryto również naszyjnik, który tworzą 

dwa arabskie dirhamy z X wieku oraz 

ponad 80 szklanych paciorków, w tym 

zdobionych złotą i srebrną folią. 

Dirham i paciorki naszyjnika                

Odkopano także kilkadziesiąt zabytków 

metalowych, m.in. żelazne sprzączki, 

okucia pasów, krzesiwo, fragmenty fibul 

i brązowe okucie pasa o analogiach wę-

gierskich. Pokaźny zbiór stanowią groty 

strzał. Znalezisko obejmuje trzy groty 

włóczni, w tym potężny, prawie półme-

trowy grot włóczni skrzydełkowej praw-

dopodobnie importowany z terytorium 

państwa Franków.                                                             

             Grot włóczni skrzydełkowej                                                                                                                                                                                                    
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Na czym polegają  dalsze badania poza 

grodziskiem?                                                

ŁM: Eksplorowane nawarstwienia są 

poddawane flotacji przez system sit o 

zróżnicowanej gęstości – część na bieżą-

co w naszej stacji badawczej mieszczą-

cej się w szkole w Chodliku, część w 

warunkach laboratoryjnych. Szczątki 

roślinne stanowią jedno z najważniej-

szych odkryć na grodzisku w Kłodnicy. 

Analiz dokonuje archeobotanik mgr 

Grzegorz Skrzyński z Muzeum Ziemi 

PAN w Warszawie. Już wstępne analizy 

wykazały, że wśród szczątków dominują 

rośliny bobowate oraz zboża, jak ziarna 

bobiku, grochu, soczewicy, prosa, psze-

nicy, żyta, owsa, a także maku, nato-

miast liczne szczątki chwastów pozwolą 

na wykonanie rekonstrukcji środowi-

skowych. Na pełne opracowanie zbioru, 

zwłaszcza najdrobniejszych makrosz-

czątków trzeba poczekać, ale ich wyniki 

będą z pewnością fascynującym przy-

czynkiem do rekonstrukcji wczesnośre-

dniowiecznej diety mieszkańców Kotli-

ny Chodelskiej.                                           

Czym różni się grodzisko w Kłodnicy od 

Chodlika i Żmijowisk ?                                                                                              

ŁM: Grodzisko w Kłodnicy jest zapew-

ne najmłodszym obiektem tego typu w 

Kotlinie Chodelskiej, powstało zapewne 

już w okresie formowania się Państwa 

Piastów. Jest tym samym jednym z naj-

starszych początków śladów polskiej 

państwowości na Lubelszczyźnie. Nie-

wykluczone, że pełniło ważną funkcję 

administracyjną grodu kasztelańskiego, 

stanowiąc centrum tzw. okręgu grodo-

wego. Wokół niego odkryliśmy bogate 

osady.                                                  

Funkcjonowanie pozostałych grodów, 

wraz z ogromnym, majestatycznym gro-

dem w Chodliku należy odnieść do okre-

su plemiennego. Tym samym Kotlina 

Chodelska stanowi niezwykle interesują-

cy region, gdzie badane są przemiany 

osadnicze i kulturowe ,jakie zachodziły 

w momencie upadku organizacji ple-

miennej i narodzin polskiej państwowo-

ści.                                                        

Jakie plany na przyszły rok- powrót do 

Kłodnicy?                                                       

ŁM: Odkrycie jakiego dokonaliśmy na 

grodzisku w Kłodnicy jest najbogatszym 

jak dotąd w Kotlinie Chodelskiej. Dzięki 

niemu zmienia się pogląd na wczesno-

średniowieczne osadnictwo w Kotlinie 

Chodelskiej. Jest to obszar, na którym 

możemy badać jeden z najbardziej fa-

scynujących momentów w dziejach – 

przejścia od organizacji plemiennej do 

państwowej oraz początki Państwa Pol-

skiego na Lubelszczyźnie.                            

 
Odkryty budynek został przez nas prze-

badany jedynie w 2/3 części. Z pewno-

ścią warto byłoby go zbadać do końca, 

jednak póki co teren grodziska zajęty jest 

przez pole uprawne, więc możliwości 

prowadzenia badań są bardzo ograniczo-

ne. Jako misja naukowa nie mamy środ-

ków finansowych na odszkodowania dla 

właściciela gruntu czy ewentualny wy-

kup stanowiska, a byłoby to najlepsze 

wyjście dla jego ochrony.                                                              

Jakie plany w przyszłości do Kłodnicy ? 

ŁM: Badania geofizyczne, którym pod-

daliśmy cały obszar grodziska, sugerują, 

że tuż obok znajdują się dwa kolejne 

budynki. Być może to, co w sobie skry-

wają, zmieni spojrzenie na Kotlinę Cho-

delską i jej historię, a tym samym na 

początki polskiej państwowości na Lu-

belszczyźnie. Kłodnica miałaby szansę 

stać się jedną z najbardziej rozpozna-

walnych miejscowości w regionie oraz 

przyciągać rzesze turystów. Niestety, 

póki co dalsze badania są zablokowane 

gdyż zabytek jest zajęty przez uprawy, 

które dodatkowo go niszczą. Najlepsze 

wyjście stanowiło by wykup gruntu i 

zamiana grodu w atrakcje turystyczną, 

ale to leży w już gestii konserwatora 

zabytków oraz władz. W przyszłości 

chcemy stworzyć w Kotlinie Chodelskiej 

park kulturowy i prezentować jej arche-

ologiczne dziedzictwo szerszemu gronu 

odbiorców. W ten sposób moglibyśmy 

zarówno ocalić niszczone zabytki, jak i 

uczynić z regionu turystyczną perłę Lu-

belszczyzny. Ale by podjąć w tym kie-

runku konkretne działania potrzebujemy 

partnerów i wsparcia zarówno na pozio-

mie samorządów jak i województwa. 

Sami wiele nie zdziałamy.                                                                   

W czym mogą pomóc, a w czym szko-

dzą poszukiwacze-amatorzy?                                             

ŁM: Tu bywa różnie, wszystko zależy 

od danego człowieka. Prawo w Polsce 

po ostatniej nowelizacji zabrania poszu-

kiwań z użyciem wykrywacza zabytków 

bez pozwolenia konserwatora zabytków, 

jednak mało kto się tym przejmuje. 

Znam poszukiwaczy którzy bardzo po-

magają archeologom, są też tacy którzy 

totalnie niszczą stanowiska archeolo-

giczne, szczególnie groby w poszukiwa-

niu pamiątek z przeszłości. Kilka kurha-

nów w Chodliku zostało przez detekto-

rystów uszkodzonych, podobnie  ślady 

ich działalności znajdujemy na grodzisku 

oraz osadach. Zabytki metalowe z okresu 

wczesnego średniowiecza są bardzo 

rzadkie i bezcenne jeżeli chodzi o wie-

dzę jaką nam przynoszą, zwłaszcza gdy 

znajdujemy je w kontekście archeolo-

gicznym. Tym samym w ogromnym 

tempie tracimy więc wiedzę na temat 

historii regionu. Mamy informacje np. o 

skarbie monet rzymskich z Pomorza, 

który został odkryty przez detektorystę i 

wywieziony za granicę. Tak więc cenne 

zabytki stanowiące nasze dziedzictwo 

kulturowe zamiast do muzeów trafiają 

do kieszeni prywatnych osób lub są 

sprzedawane. Jakiś czas temu nieznany 

detektorysta zniszczył w okolicy Trzciń-

ca grób z okresu wpływów rzymskich, 

szczątki ludzkie wysypując na ziemię. 

Szczególnie stanowiska archeologiczne 

w okolicy Trzcińca i Żmijowisk są pene-

trowane przez tzw. poszukiwaczy skar-

bów – jak wykazały zeszłoroczne bada-

nia powierzchniowe. Jest do dość smut-

ny obraz braku jakiegokolwiek posza-

nowania dla przeszłości oraz prawa. Są 

jednak wyjątki, znajdują się osoby które 

informują nas o swoich odkryciach i 

wyrażają chęć współpracy.                    

Rozmawiał : Władysław  Mądzik
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Upamiętniliśmy ppłk. Adama Lwa Sołtana - naszą czwartą ofiarę Zbrodni Katyoskiej.  
 

 

Regionalne Towarzystwo Powiślan od 

kilku lat upamiętnia osoby pochodzące z 

naszego rejonu, zamordowane w Katy-

niu i Charkowie. Towarzystwo w ten 

sposób przywraca pamięć o lokalnych 

bohaterach w ramach ogólnopolskiego 

programu  „Katyń… Ocalić od zapo-

mnienia”. Jego ideą jest uczczenie pa-

mięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz 

przywrócenie ich sylwetek zbiorowej 

pamięci Polaków. W praktyce ma być to 

realizowane przez posadzenie 21 857 

Dębów Pamięci- każde drzewo dedyko-

wane jest konkretnej osobie. W niedzielę     

1 października  przy kościele parafial-

nym w Wilkowie posadziliśmy Dąb 

Pamięci dla uhonorowania ppłk. kawale-

rii Adama Lwa Sołtana ( 1898 Polanów-

ka – 1940 Charków ).To 4622 osoba 

upamiętniona w ten sposób. Uroczysto-

ści rozpoczęły się mszą świętą, na za-

kończenie której sylwetkę ppłk. Sołtana 

przedstawił Władysław Mądzik- inicja-

tor przedsięwzięcia i regionalny koordy-

nator akcji. W uroczystościach wzięła 

udział najbliższa rodzina bohatera: 84-

letni siostrzeniec Henryk Grocholski z 

Lublina[jednocześnie jest najmłodszym 

bratem zamordowanego w Charkowie 

por. Władysława Grocholskiego 1915-

1940],  oraz  Adam Sołtan z Warszawy [ 

jego żyjący ojciec , 87-letni Aleksander 

to bratanek Adama Lwa] wraz z synem 

Stefanem. Swoją obecnością zaszczyciła 

nas pani Minister Marzena Machałek- 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Eduka-

cji Narodowej, której rodzinne korzenie 

wywodzą się z wilkowskiej parafii. 

Wraz  z rodziną bohatera i Władysławem 

Mądzikiem pani Minister wzięła udział 

w ceremonii posadzenia Dębu Pamięci i 

odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Obecni 

byli także posłowie na Sejm RP : pani 

poseł Elżbieta Kruk i pan poseł Krzysz-

tof Szulowski oraz przedstawiciele 

władz samorządowych szczebla powia-

towego i gminnego. Obecne były także 

poczty sztandarowe : ze Szkoły Podsta-

wowej w Rogowie i ze Stowarzyszenia 

Wolność i Niezawisłość w Poniatowej 

oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej z 

Wilkowa i Wólki Polanowskiej.  Pro-

boszcz parafii w Wilkowie ks. Zbigniew 

Szumiło poświęcił odsłoniętą tablicę i 

wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi 

i gośćmi odmówił modlitwę. Następnie 

zaproszeni goście wygłosili okoliczno-

ściowe przemówienia. Uroczystości 

zakończono wspólnym odśpiewaniem 

Hymnu Polski.   

          
Henryk Grocholski, krewny zamordo-

wanego : Jest to dla mnie bardzo miłe i 

poruszające, że pamięć o moim krewnym 

jest tu kultywowana i że drzewo to posa-

dzono akurat obok kościoła, w którym 

modlili się moi przodkowie. Tu mieszkali 

rodzice mojej matki i ona sama do chwili 

swego zamążpójścia. Do dzisiaj żyją 

ludzie, którzy pamiętają moją rodzinę. 

Myślę, że pomimo podeszłego wieku 

jeszcze niejednokrotnie uda mi się od-

wiedzić to miejsce.   

          
Adam Sołtan, krewny zamordowanego : 

Piękna inicjatywa. Jestem ogromnie 

wdzięczny panu Mądzikowi i zarządowi 

RTP za zaproszenie i możliwość uczest-

nictwa w tak doniosłej dla nas ceremo-

nii. Mamy teraz miejsce, do którego 

będziemy mogli przyjeżdżać ,aby uczcić 

pamięć naszego przodka. Dotychczas 

tylko w kościele św. Boromeusza w War-

szawie na tzw. Tablicach Katyńskich 

widniało jego nazwisko. Dąb w Wilkowie 

wydaje mi się bardziej godnym i praw-

dziwym miejscem, szczególnie że upa-

miętnia również historię rodu, który 

przez 25 lat był związany z Powiślem.         

                               
Marzena Machałek, sekretarz stanu w 

Ministerstwie Edukacji Narodowej :    

Do tego kościoła, przed którym dzisiaj 

jesteśmy ,przyprowadzała mnie przed 

wielu laty moja babcia. Dlatego z wiel-

kim wzruszeniem  uczestniczę w dzisiej-

szej uroczystości , ma bowiem ona dla 

mnie szczególny i symboliczny wymiar 

powrotu do korzeni, historii i pamięci o 

naszych bohaterach. Bardzo się cieszę, 

że pan Władysław Mądzik, animator tego 

przedsięwzięcia ,doszukał się moich 

powiślańskich korzeni i powierzył mi tak 

ważną i zaszczytną funkcję współgospo-

darza tego wydarzenia. To piękne, że tu, 

w Wilkowie, w sposób tak szczególnie 

wymowny kultywuje się pamięć o swoich 

bohaterach. 

Krzysztof Michałkiewicz- poseł na Sejm 

[ list w imieniu pana posła odczytał Da-

niel Kuś ]  : Zebraliśmy się dziś, aby 

poprzez posadzenie dębu-symbolu siły, 

odwagi i prawdy-uczcić pamięć śp. ppłk. 

Adama Sołtana , którego NKWD zamor-

dowało strzałem w tył głowy wiosną 

1940r. Mało kto przypuszczał ,że stali-

nowski terror gotów jest posunąć się aż 

do takich czynów. Gdyby wiedziano, że 

tak się stanie, zapewne każdy z pomor-

dowanych wołałby zginąć z bronią w 

ręku, walcząc do samego końca z tym 

barbarzyńskim najeźdźcą. Życie jest 

największą wartością każdego człowieka. 

Jest bezcennym darem od Boga. Naszym 

obowiązkiem jest wychowywać przyszłe 

pokolenia Polaków tak, aby byli gotowi 

Bronic życia swojego ,swoich bliskich, a 

także „rodziny rodzin” jaką jest Naród. 

Bądźmy zawsze wdzięczni tym ,którzy 

bronili  i będą bronić Polski.                                                                       

Tuż po uroczystościach patriotycznych 

pani Minister Marzena Machałek, pani 

poseł Elżbieta Kruk, pani Wójt Joanna 

Kowalska, pan  Lech Łyjak -Dyrektor 
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Zespołu Szkół w Wilkowie i pan Bogu-

sław Bernacki -Dyrektor Zespołu Szkół 

w Zagłobie w  towarzystwie Władysława 

Mądzika udali się na teren Zespołu Szkół 

w Wilkowie. W trakcie krótkiej wizyty, 

Panie  Minister i Poseł odwiedziły halę 

sportową w budowie .Interesowały się 

też wdrażaniem reformy oświaty w gmi-

nie i remontem wilkowskiej szkoły po 

dwukrotnej powodzi w 2010 r. Zapro-

szeni goście byli pod wrażeniem kulty-

wowania pamięci narodowej i upamięt-

niania lokalnych bohaterów na terenie 

szkoły, a szczególnie zainteresowała ich 

postać młodego lotnika plut. Henryka 

Plisa .                                                                                        

Dziękujemy Nadleśnictwu Kraśnik i   

Leśnictwu z Kluczkowic za przekazanie 

sadzonki dębu.                                                                   

Andrzej Sikora , Władysław Mądzik 

http://lublin.tvp.pl/34217557/ku-czci-zamordowanego-oficera-posadzili-dab-pamieci  

                             
Ofiary zbrodni katyńskiej : por. Władysław Maria Grocholski , ppłk Adam Lew Sołtan i por. Władysław Sołtan . 
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                Gdybym mógł, to bym z końca świata na kolanach do Polski wrócił.                            
W 78-rocznicę dostania się do niewoli 

sowieckiej i w 77 rocznice zbrodni Ka-

tyńskiej wspominamy dziś i oddajemy 

należny hołd naszemu krajanowi . 

Major dyplomowany, awans po-

śmiertny w 2007r.  na stopień podpuł-

kownika - Adam Lew Sołtan, syn Boh-

dana i Marii z Sołtanów, długoletnich 

właścicieli ziemskich z Polanówki. Uro-

dził się 24 września 1898 roku w Pola-

nówce, powiat Puławy(dziś pow. Opole 

Lub.). Absolwent Polskiego Gimnazjum 

Męskiego w Kijowie. W 1917 roku w I 

Korpusie Polskim. Od 1918 roku w 

Wojsku Polskim .W 1920 r. ukończył 

szkołę  podchorążych. 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  Uła-

nów Krechowieckich. W 1921 r. ukoń-

czył Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 

Grudziądzu, a w 1932 r. Wyższą Szkołę 

Wojenną. Wykładowca historii i geogra-

fii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 

Grudziądzu. Od 1933 roku dyrektor nauk 

w Szkole Podchorążych Kawalerii. Od 

1936 roku do wybuchu wojny Komen-

dant Powiatowej Komendy Uzupełnień 

w Jarocinie . We wrześniu 1939 roku 

szef sztabu Nowogródzkiej Brygady 

Kawalerii przez gen. Władysława An-

dersa . 28 września 1939r. dostał się do 

niewoli sowieckiej w okolicach Starego 

Sambora. Przebywał w obozie jenieckim 

w Starobielsku, gdzie był szczególną 

postacią życia kulturalnego.  

Jak wspominał Józef Czapski w „Na 

nieludzkiej ziemi"(cz.1„Wspomnienia 

starobielskie”) :  Już  wtedy spotykałem 

wśród tłumu skupioną i cichą postać 

majora Adama Sołtana. Krążył on wśród 

nas zawsze starannie ogolony , z nieod-

łącznym siostrzeńcem por. Władysławem 

Grocholskim[1915-1940] wysokim blon-

dynem, który mu adiutantował… Jako 

szef sztabu gen. Andersa podczas kam-

panii wrześniowej przemierzył całą Pol-

skę od Mławy po granicę węgierską, 

walcząc nieustannie i szereg razy bijąc 

wojska niemieckie, a potem przebijając 

się przez wojska sowieckie. Nikt wśród 

nas nie mógł mówić o kampanii wrze-

śniowej z takim jak on autorytetem i 

powagą. ... nic tak nie „prostowało” 

jeńców starobielskich jak jego odczyty, w 

których wykazał nie tylko braki i błędy 

naszej kampanii, o których się mówiło 

bezustannie z namiętną goryczą w 

pierwszych tygodniach po katastrofie, 

ale i wkład bohaterstwa dowódców i 

żołnierzy w tej nierównej walce wrze-

śniowej. Znałem go jeszcze w 1920r.jako 

podporucznika 1 pułku ułanów, kiedy w 

bitwie po Żółtańcami, dowodząc pluto-

nem k.m., otrzymał Virtuti Militari. Obaj 

jego dziadkowie byli zesłani przez Ro-

sjan na Sybir, matka jego urodziła się 

nad Bajkałem.… Wykorzystał wolny czas 

w obozie, by z nami wszystkimi mówić o 

sprawach politycznych i społecznych 

Polski, by każde zagadnienie na nowo 

przepracować i przemyśleć, z rzadką 

rzetelnością i dobrą wolą. Walczył on w 

1926 r. przeciwko Piłsudskiemu. Był 

jednocześnie entuzjastą pism Marszałka, 

które wszystkie czytał i znał gruntownie. 

Umiał myśleć obiektywnie i beznamięt-

nie, sądził surowo nie tylko przeciwni-

ków, ale właśnie ludzi politycznie sobie 

bliskich. .. uczył nas myśleć nie pod ką-

tem takiej czy innej partii przeszłości, ale 

pod kątem nowej rzeczywistości polskiej, 

która nas w przyszłości w kraju będzie 

oczekiwać, gdzie pracować razem będą 

musieli ludzie, może jeszcze wczoraj 

skłóceni, należący do różnych partii czy 

ugrupowań, wszyscy, dla których dobro 

Polski będzie naprawdę celem najważ-

niejszym. 

Był głęboko religijny tą religijnością 

cichą, prawie skrytą, nie narzucającą się 

nikomu, a jakby rozświetlającą całą jego 

postać. Opowiadał mi wiele o swej sio-

strze zakonnicy [ Teresa Albertyna 

1901-1973 , urodzona w Polanówce, 

ochrzczona w Wilkowie ], która już od 

kilkunastu lat pracowała w najdzikszych 

prowincjach chińskich i w leprozoriach 

[odosobnienie lecznicze  dla osób dot- 

kniętych trądem- przyp.WM ] Indochin. 

On sam nie wyobrażał sobie życia poza 

Polską. „Całe moje życie przeszło mię-

dzy Brodami a Grudziądzem” - mawiał 

wesoło. Nie znosił słów patetycznych i 

sam nigdy ich nie wypowiadał, ale pa-

miętam, że kiedyś mówiłem mu o znajo-

mym, który wyjechawszy z Polski, nie 

wrócił doń więcej. Adam Sołtan się 

żachnął: „Nie rozumiem - powiedział - 

ja, gdybym mógł, to bym z końca świata 

na kolanach do Polski wrócił”.                                                                                                           

 

Z kolei Władysław Anders  we „Wspo-

mnieniach z lat 1939-1946 ” tak pisał 

[Str.17] : Początkowo należał do grupy 

mjr Sołtan, mój szef sztabu, ale zgubił się 

w czasie przejścia przez lasy. Wspaniały 

typ oficera. Był mi niesłychanie pomoc-

ny, podobnie jak i oficerowie najwyższej 

klasy i odwagi.                                        

[Str.19]:  W jednym z pokojów, dokąd 

mnie następnie wprowadzono, spotkałem 

szereg moich oficerów, m.in. gen. Pli-

sowskiego  … i wreszcie mojego przyja-

ciela mjr. Adama Sołtana… 

Adam Sołtan był  żonaty z Marią Sa-

riusz-Zaleską ( zmarła w roku 1976 we 

Francji ,w wieku  75 lat).Mieli dwie 

córki: Teresę i Marię  .                                          

Teresa Sołtan -   Urodzona w 1924r. 

wywieziona po powstaniu warszawskim 

do Niemiec, po wojnie pozostała we 

Francji i wyszła tam za mąż za Francuza. 

Zmarła w roku 1976 w wieku 52 lat .                                              

Maria Sołtan- Urodzona w 1928r .           

Pisała: ... nigdy bym stąd nie wyjechała. 

Mam taką jakąś dziwną moc, która mnie 
wiąże z Polską, że nigdy w życiu nie 

chciałabym stąd wyjechać. Jak jest, tak 
jest, ale człowiek jest u siebie. Teraz gdy 

kompletnie nie mam swego domu, jesz-

cze bardziej czuję   swoją przynależność 

narodową.                                                          

 
 

 

 
 

                   
Ppłk A.L.Sołtan                    Maria  Sołtan 

                                                                                            

We wrześniu 1947 r. Maria zdała egza-

min na medycynę w Poznaniu. W nie-

dzielę 22 lutego 1948 r. w tłum ludzi 

wracających z kościoła wjechał samo-

chodem pijany  sowiecki kierowca . 

Maria Sołtan została ciężko ranna i dwa 

dni później  zmarła w szpitalu .  
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Wiosną 1940 roku w Charkowie razem z 

dwoma innymi naszymi krajanami : por. 

Władysławem Lasotą z Kłodnicy i por. 

Stefanem Zagozdonem z Lasu Dębowe-

go, ppłk Adam Lew Sołtan został zamor- 

dowany strzałem w tył głowy. Wszyscy 

trzej oraz kpt. Stanisław Kołodziejczyk, 

który zginął w Katyniu-ochrzczeni byli 

w tutejszym kościele parafialnym.          

Oddali dla nas swoją przyszłośd, aby-

śmy my mieli swoją teraźniejszośd.                                                                 

Dziś , po 78 latach, ppłk Adam Sołtan 

powraca w sposób symboliczny do  

Polski , powraca do nas, do parafii, w 

której się urodził i w której poprzez 

chrzest święty stał się dzieckiem Bożym. 

Tym symbolem powrotu niech będzie 

posadzony , Jemu poświęcony Katyoski 

Dąb Pamięci .                                                   

Wieczna cześd i chwała Bohaterom !                                                          

                    Zapraszaliśmy do ceremonii 

posadzenia Dębu Pamięci panią senator 

Annę Marię Anders. Miało  to być bar-

dzo symboliczne : córka generała oddaje 

hołd przyjacielowi Jej Ojca . Niestety,     

 

obowiązki sekretarza stanu – Pełnomoc-

nika Rządu ds. Dialogu Międzynarodo-

wego nie pozwoliły pani minister na 

przybycie do Wilkowa. Dlatego też ser-

decznie dziękujemy pani minister Ma-

rzenie Machałek za obecność na nadwi-

ślańskiej ziemi i zapraszamy , aby w 

imieniu centralnych władz państwowych 

wraz z członkami rodziny uczestniczyła 

w ceremonii posadzenia Dębu Pamięci 

ku czci ppłk. Adama Lwa Sołtana.                                

                          Wł. Mądzik  1.10.2017r.

 

 

   

   

    

***************************************************************************************** 

Wydanie niniejszego kwartalnika zostało             

sfinansowane przez  Urząd Gminy w Łaziskach . 

Dziękujemy . 
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