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                    PADNĄ  ZŁODZIEJE  ?  CZY  BĘDĄ  ZDZIERAĆ  ?  
EURO – ROLNIKI  I  EURO -KUŁAKI  JAK ZAWSZE WYJDĄ  NA  SWOJE !

Polsce grozi głęboka susza, brak żywności i wody pitnej
To nie powodzie, lecz susze najbardziej zagrażają Polsce, ponieważ jednocześnie dotykają wiele 
gałęzi gospodarki i przemysłu. Możemy stracić prąd, wodę pitną, a ceny żywności mogą 
poszybować w górę. Czy stoimy u progu długotrwałej, paraliżującej suszy?

Gdy pół roku temu na naszych łamach pojawił się artykuł ostrzegający, że Polsce grozi susza, brak 
żywności i wody pitnej, niewielu w to uwierzyło. Chłody i częste opady przysłoniły nam wówczas 
pogląd na to, co może nas wkrótce czekać. Po raz kolejny ostrzegliśmy przed początkiem lata, 19 
czerwca opublikowaliśmy artykuł, który grzmiał, że "lato będzie suche, a mocniej popada dopiero 
jesienią i zimą".Jednak ostatnie tygodnie pokazały nam, że aura może się zmienić w oka mgnieniu z
mokrej i chłodnej, w niezwykle upalną i suchą. Z kolei krótka fala upałów, może przeobrazić się w 
wielotygodniową, bijącą kolejne rekordy temperatury. Nie musimy długo szukać porównania tego, 
co może nas czekać.

Wystarczy spojrzeć na sytuację, która ma miejsce w Kalifornii. Dwa lata temu deszcze zaczęły tam 
pojawiać się coraz rzadziej. Stało się to niemal z miesiąca na miesiąc. Początkowo myślano, że to 
przejściowe zjawisko, ale nic bardziej mylnego. Teraz już wszyscy mają świadomość, że stan ten 
znalazł się w najbardziej suchym okresie w historii osadnictwa. Gdyby w tej chwili sytuacja miała 
wrócić do normy, to na kalifornijskie miasta musiałoby spaść tyle deszczu, ile normalnie spada 
przez całe 2 lata. Przy obecnych sumach opadów jest to niemożliwe i jeszcze długo możliwe nie 
będzie. Władze robią co mogą, żeby ratować sytuację, ale ich działania zdają się na marne, bo 
deszcz jak nie chciał padać, tak nadal nie chce. Susza zmusiła mieszkańców do ostateczności, do 
pierwszej w historii na taką skalę, próby odsalania wody z Pacyfiku.

Dawno nie mieliśmy suchego roku

W Polsce susza już jest dotkliwa, bo wpływa na wiele gałęzi gospodarki i przemysłu, od rolnictwa
po energetykę   ale nadal daleko jej do tej z Kalifornii. Historia jednak zna przypadki, gdy bywało
tak sucho, że wszystko trawił ogień.Statystyka mówi sama za siebie, ostatni suchy rok mieliśmy w
Polsce w 1996 roku, prawie 20 lat temu. Ostatnie lata były mokre, a ich apogeum przypadło na
2010 rok. Okazał się on najbardziej mokrym w dziejach polskiej meteorologii. Jednak to się bardzo
szybko  zmieniło.Modele  prognostyczne  wskazują,  że  w  przyszłości,  wraz  ze  zmianami
klimatycznymi,  musimy się  liczyć z  coraz częstszymi  powodziami  i  suszami.  Tych pierwszych
będzie  dwukrotnie  więcej  niż  tych  drugich.  Próbując  się  ochronić  przed  wezbraniami  rzek
budujemy zbiorniki retencyjne, ale zupełnie nie czynimy przygotowań na wypadek nadejścia suszy,
która grozi  nie  tylko szkodami na polach i  problemami z  żywnością,  lecz również poważnymi
ograniczeniami w dostępie do wody.

Pierwsze oznaki suszy przed rokiem

W ubiegłym roku w województwach północnych pojawiły się pierwsze oznaki, że dzieje się coś
niepokojącego, ale władze wówczas wyraźnie zbagatelizowały problem. 2014 rok zapisał się tam
jako  drugi  najbardziej  suchy  począwszy  od  lat  80.  ubiegłego  wieku.  Aż  8  miesięcy  z  rzędu
przyniosło tam znacznie niższe sumy opadów aniżeli powinno.Posucha swe apogeum osiągnęła w
lipcu, gdy nałożyła się na falę upałów. To sprawiło,  że dwa jedyne dopływy jezior mazurskich
zaczęły wysychać. Poziom wody spadł do jednego z najniższych w historii. Efektem było obniżenie
się  lustra  wody  w Wielkich  Jeziorach  Mazurskich. To  jednak  był  dopiero  początek,  bo  sucho
zapisała się również jesień.  W październiku w Białymstoku napadało raptem 3,4 mm wody, co
stanowi 8 procent normy 30-letniej. Tak sucho nie było w stolicy Podlasia od 14 lat.  Susza nie
ustąpiła  również  zimą.  Strefa  niedoboru  opadów  przesunęła  się  w  tym  czasie  z  regionów
północnych na zachód i południe oraz do centrum. 
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Wraz z nadejściem kwietnia susza znacznie się pogłębiła, rozlewając się po całej Polsce. 

Kolejne miesiące były coraz to bardziej suche, tym razem w centralnych regionach kraju.

Susza wędruje po całej Polsce

Obecnie  niedostatek  opadów notowany jest  wszędzie.  Najgorzej  jest  w centrum,  na  południu  i
wschodzie,  a  w szczególności  na  Lubelszczyźnie,  Mazowszu  i  Podlasiu  (czerwone  obszary  na
poniższej mapie). Tam suma opadów jest nawet o 200 mm niższa od normy wieloletniej

Przyjmując,  że  średnia  miesięczna  suma  opadów  dla  wielolecia  to  45  mm,  nadrobienie  tych
zaległości  opadowych  zajmie  co  najmniej  5  miesięcy.  Pamiętajmy  jednak,  że  tradycyjnie
najbardziej  wilgotny  okres  jest  już  za  nami,  a  to  oznacza,  że  każdy  kolejny  miesiąc  będzie
Najlepsza sytuacja panuje obecnie na Pomorzu, gdzie niedostatek opadów sięga około 50 mm. To
tak, jakby jeden miesiąc w ogóle nie przyniósł deszczu. Żeby zminimalizować straty w opadach,
konieczne jest, aby w ciągu następnego miesiąca spadło dwukrotnie więcej deszczu niż powinno, co
raczej  jest  nieprawdopodobne.Sytuacja  hydrologiczna  wróci  do  normy  tylko  wówczas,  gdy
tegoroczna jesień okaże się deszczowa, a przecież nikt nie chce, aby słota nadeszła wcześniej niż
zwykle i popsuła nam krajobrazy słynnej złotej polskiej jesieni. Ale cóż, w pogodzie zawsze jest
coś za coś.

Zagrożenie suszami może wzrastać

Ciężkie  susze,  powodujące  znaczne obniżenie  się  poziomu wód w rzekach  oraz  poziomu wód
gruntowych,  notowano w latach  1969-1970,  1983-1984,  1990-1993 i  2003 roku.  Klimatolodzy
przewidują, że susze regionalne będą coraz częstsze, już w ciągu najbliższych 10 lat. Za 10-20 lat,
gdy definitywnie skończy się okres wilgotny, grożą nam znacznie groźniejsze susze ogólnokrajowe.
Czy będziemy na nie gotowi?Dramatyczne susze zdarzały się w Polsce wielokrotnie, najczęściej w
średniowieczu oraz na początku czasów nowożytnych. Najwięcej wiemy o suszach, które dotykały
ziemie polskie w szesnastym, siedemnastym i osiemnastym wieku, czyli podczas tzw. Małej Epoki
Lodowej.Średnie temperatury powietrza były wówczas na tyle niskie, że parowanie spowolniło, a
na ziemię spadło znacznie mniej deszczu i  śniegu niż obecnie.  Po suchych i  mroźnych zimach
nadchodziły  równie  suche  i  chłodne  okresy  letnie.Badania  przeprowadzone  przez  polskich
naukowców  w  ramach  projektu  "Klimat",  ujawniły,  że  największe  susze  w  skali  lokalnej
nawiedzały ziemie polskie w latach 1801-1850, w skali regionalnej w latach 1701-1750, zaś w skali
ogólnokrajowej w latach 1651-1700. Przynajmniej 10-krotnie w skali 50-lecia susze miały znaczny
zasięg i poczyniły dotkliwe szkody.

Susza, głód, pomór i epidemie

Wyjątkowo suche i upalne lato miało miejsce w 1310 roku. W "Historii naturalnej ciekawa Polski i
Litwy" ks. Gabriel Rzączyński tak pisał o tym lecie: "W tym roku lato było nadzwyczaj gorące, z
przyczyny wielkich upałów, zboża w polu, przeciw zwykłemu porządkowi, już przed św. Janem
Chrzcicielem dojrzały; rzeki tak powysychały, iż ich koryta prawie bez wody pozostały".

W 77 lat później, sytuacja powtórzyła się, lato roku 1387 było wyjątkowo gorące i suche. Podobnie
było w 1433 roku, Jan Długosz tak pisał o tym lecie: "Lato było tak gorące i suche, że paliły się we
wszystkich stronach lasy, krzaki, i zarośla ogniem niepowstrzymałym, który nie dał się ugasić, póki
wszystkie  drzewa  z  korzeniami  nie  strawił".Tak  było  również  w  1539  roku,  wspomniany  ks.
Rzączyński pisał, że Wisłę pod Grudziądzem konno przechodzono, bez pływania, tak niski był stan
wody spowodowany długotrwałą suszą. Susze i upały panowały w latach 1540, 1708, 1718, 1719.
Wypalone zostały zboża, co spowodowało wzrost ich ceny. Sprowadzano żywność, panował głód,
pomór i epidemie.Sytuację pogarszał fakt, że w niektórych przypadkach susze następowały rok po
roku (1539-1540, 1718-1719). Również wiek XIX i XX nie ominęły podobne kataklizmy. W 1894
roku suma opadów wynosiła zaledwie 58 procent normy, a w 1942 roku jeszcze mniej, 54 procent.
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Susze naturalne czy nie?

Obecnie powszechnie istnieje pogląd, że anomalie pogodowe spowodowane są wpływem człowieka
na  środowisko  naturalne.  Z  całą  pewnością  człowiek  wpływa  na  klimat,  ale  trudno  jest  dać
jednoznaczną odpowiedź na to, w jakim stopniu.

Susze prawie zawsze związane są z falami upałów, a  te  występować mogą coraz częściej,  gdy
globalne ocieplenie będzie się nasilać. Jeśli więc w przyszłości będzie coraz cieplej, groźba susz
będzie się zwiększać. Polska systematycznie pustynnieje i jest to naukowy fakt.

WŁADZE  NIE  ZADBAŁY  BO....KRADŁY 
Jednak czy jesteśmy przygotowani na susze? Niestety, nie. Podobnie jest z powodziami. Budowane
właśnie zbiorniki retencyjne nie są przystosowane do zatrzymywania wody na okresu suche.
Tak jest m.in. ze zbiornikiem Racibórz Dolny, który ma  być zbudowany do 2018 roku za
kwotę  ponad  miliarda  złotych,  będzie  zbiornikiem  suchym,  przygotowanym  wyłącznie  do
pochłaniania  wody podczas  powodzi.   Jaki  więc  będzie  z  niego pożytek  w okresach suchych?
Żaden, stanie się zupełnie nieprzydatny, a przecież można byłoby przemyśleć go tak, aby spełniał
swoje zadanie zarówno podczas powodzi, jak i suszy. Podobne błędne decyzje są podejmowane na
niemal każdym szczeblu, co sprawia, że żaden Polak nie będzie się czuć bezpiecznie, ani teraz, ani
też przez wiele następnych lat.

http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/

Co dalej ze zbiornikiem Racibórz Dolny? 
Wykonawca zbiornika Racibórz Dolny opracowuje projekty wykonawcze uwzględniające dane z
dodatkowych badań geotechnicznych przeprowadzonych pod przyszłymi zaporami.  Na razie nie
wiadomo czy i na ile ich rezultaty mogą wpłynąć na harmonogram i koszt prac.Suchy zbiornik
powodziowy  Racibórz  Dolny  o  powierzchni  26  km  kw.  ma  od  2017  r.  chronić  ok.  2,5  mln
mieszkańców dorzecza Odry - od Raciborza do Wrocławia. Wartą ok. 1 mld zł umowę na budowę
zbiornika  podpisano  w  czerwcu  2013  r.  Prace  ruszyły  w  lipcu  2013  r.,  ich  zakończenie
przewidziano wówczas na styczeń 2017 r. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach (RZGW).

W grudniu ub. roku o wynikach kolejnej już kontroli projektu ochrony przeciwpowodziowej dla
Odry  (zbiornik  Racibórz  Dolny  jest  jego  częścią)  informowała  Najwyższa  Izba  Kontroli.  NIK
uznała  wtedy,  że  istnieje  zagrożenie  niedotrzymania  wyznaczonej  na  grudzień  2017  daty
zakończenia całego projektu - głównie z uwagi na problemy związane ze zbiornikiem Racibórz.
Rzeczniczka  gliwickiego  RZGW Linda  Hofman  komentowała  wówczas,  że  choć  inwestor  ma
świadomość  opóźnienia,  na  które  wpływ  miały  m.in.  trudności  związane  z  geologią  podłoża,
oddanie inwestycji do użytku w 2017 r. nie stało się wykluczone, choć trudno oszacować dokładną
datę.Również teraz gliwicki RZGW wskazuje, że nie jest jeszcze możliwe określenie dokładnego
harmonogramu.  Jak  przekazała  PAP rzeczniczka  tej  instytucji,  wykonawca opracowuje  obecnie
projekty wykonawcze,  w których musi uwzględnić dodatkowe dane z przeprowadzonych badań
geotechnicznych w trasie zaprojektowanych zapór.

Chodziło  m.in.  o  dodatkowe  ekspertyzy  i  badania  hydrogeologiczne  podłoża  oraz  określenie
warunków ustabilizowania gruntu pod przyszłą budowlą przelewowo-upustową. Inną kwestią było
uzgodnienie  technologii wzmocnienia  podłoża  pod  zaporą  lewobrzeżną  przez  tzw.  kolumny
żwirowe.
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„Dopiero po ustaleniu szczegółów (projektów wykonawczych - PAP) będzie możliwe określenie
docelowego harmonogramu robót i na tej podstawie - daty zakończenia budowy. Należy pamiętać,
że w przypadku takich inwestycji, pełniących istotne funkcje dla minimalizowania ryzyka powodzi,
to nie czas odgrywa kluczową rolę, lecz gwarancja, że po ukończeniu polder zabezpieczy region na
całe  pokolenia”  -  podkreśliła  Hofman.  Rzeczniczka  RZGW  przypomniała,  że  budowa  jest
prowadzona zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym zgodą wojewody z 2013 r.          
Dotąd  nie  było  konieczności  występowania  do  wojewody  o  wydanie  decyzji  zamiennej  i
zatwierdzenia zmian projektu budowlanego.

„Szczegółowy zakres i technologia robót wynikają natomiast z projektów wykonawczych, które
zatwierdzane  są  przez  inżyniera  kontraktu.  Projekty  wykonawcze  w  niektórych  przypadkach
uzupełniają zakres robót ogólnie zdefiniowanych w projekcie budowlanym. Dotyczy to np. sposobu
posadowienia budowli przelewowo-upustowej” - wskazała Hofman.

Odnosząc się do możliwości wzrostu kosztów przedstawicielka RZGW zaznaczyła,  że chodzi o
inwestycję rządową, ujętą w strategicznych dokumentach państwa i -  co za tym idzie - mającą
zapewnione źródła finansowania. „Gdyby np. zakres robót dodatkowych miał rzutować na koszt
realizacji, wówczas RZGW wystąpi z wnioskiem o zwiększenie budżetu  inwestycji” - zaznaczyła
rzeczniczka.  Zbiornik  Racibórz  Dolny zaprojektowano  jako  polder  (suchy zbiornik  wypełniany
wodą tylko przy powodzi). Jego zapora czołowa będzie miała 4 km długości (znajdzie się tam tzw.
budowla przelewowo-spustowa odprowadzająca wodę do tzw. Odry Miejskiej), zapora lewobrzeżna
- 9,6 km, a prawobrzeżna - 8,8 km. Zapory będą konstrukcjami ziemnymi sięgającymi do ok. 10 m
wysokości.   Obecnie  na  budowie  trwa  wykonywanie  wykopu  pod  kanał  odpływowy  i
doprowadzający do budowli przelewowo-upustowej, powstaje platforma żwirowa, zasypywane są
starorzecza  i  wyrobiska  i  wymieniana  jest  część  gruntu.  Trwają  roboty  żelbetowe  tzw.  niecki
wypadowej  budowli  przelewowo-upustowej;  powstają  budynki  zaplecza  eksploatacyjnego
zbiornika. Poza czaszą polderu wykonywany jest wykop pod koryto rzeki Psiny.

Zbiornik  Racibórz  Dolny  za  936,7  mln  zł  buduje  hiszpańska  firma  Dragados.  Finansowanie
pochodzi z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (109,6 mln zł), Banku Rozwoju Rady
Europejskiej (457,4 mln zł), z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(369,6 mln zł). Koszt budowy nowej wsi dla wysiedlonych z terenu zbiornika mieszkańców (tzw.
Nowych Nieboczów) i wykupu nieruchomości oszacowano na ok. 250 mln zł.
(MP)
http://wiadomosci.onet.pl/slask/ 12  kwietnia  2015.

W 1290 r. książę Przemysław podarował mieszczanom raciborskim, za waleczność, dużą połać
lasu w dolinie nadodrzańskiej. Nazwa Nieboczowy jest topograficzna, zawiera rdzeń: -bok; -bocz -
osada na uboczu lub zboczu rzeki. W 1603 roku wieś zostaje sprzedana Wacławowi Reiswicowi,
następnie  w  1730  przechodzą  Nieboczowy  w  posiadanie  księcia  Lichnowskiego.  W  1840  r.
powstała  pierwsza szkoła,  w 1914 r.  wybudowano remizę strażacką,  w 1929 r.  został  założony
nieistniejący  już  chór  "Chopin",  natomiast  w  1987  roku  powstaje  zespół  folklorystyczny
"Johanki".W  Nieboczowach  znajdował  się  do  1971  roku  drewniany  kościół  parafialny  pod
wezwaniem św.  Józefa  Robotnika,  przeniesiony  początkowo do Kłokocina,  a  w 1995 roku  do
skansenu w Chorzowie. Wieś znajduje się w niecce planowanego zbiornika przeciwpowodziowego
Racibórz  Dolny w  związku  z  czym  została  przeznaczona  do  likwidacji,  od  kilku  lat  trwa
systematyczne wykupywanie gospodarstw przez inwestora i wysiedlanie mieszkańców.  Wieś
od 2012 odtwarzana jest na terenie miejscowości Syrynia – okolice kolonii Szpluchów i Dąbrowy
(miejsce potocznie nazywane Czajką).
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Dla  nowej  osady  planowano  pierwotnie  nazwę  "Nowe  Nieboczowy",  która  jednak  nie  będzie
używana. Przeniesienie miejscowości, którego koszty szacowane są na około 50 mln zł, obejmuje
budowę dróg,  rynku,  sieci  infrastruktury,  placówek handlowych, boiska,  parku  ze  stawem i
wyspą, remizy strażackiej i kościoła. Przeniesione zostaną również przydrożne kapliczki i krzyże
oraz  cały  cmentarz. Nieboczowy są  trzecią  wsią  w Polsce  przeniesioną  w związku z  budową
zbiornika wodnego - wcześniej przeniesione zostały  Maniowy nad  Dunajcem oraz  Mucharz nad
Skawą.

                                  TA  PIĘKNA  WIEŚ JEST JUŻ  LIKWIDOWANA

                   ZLIKWIDOWAĆ  WIEŚ  I  DOMY ZAMIAST  UREGULOWAĆ  RZEKĘ

Ligota Tworkowska (niem. Ellguth Tworkau) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim,
w powiecie wodzisławskim, w gminie Lubomia. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie
należała  do  województwa  katowickiego.Od  2007 w  trakcie  likwidacji  w  związku  z  budową
zbiornika raciborskiego, gdyż cała wieś ma być częścią polderu i w razie powodzi ma być zalana
przez sztuczne jezioro  Racibórz Dolny.Wieś położona nad samą  Odrą, na jej prawym brzegu, w
kierunku na południowy-wschód od Raciborza, na równej Nizinie Nadodrzańskiej.Wspominana już
w 1428 roku, początkowo nosiła nazwę "Lhota".                                                                            

Obecna nazwa miejscowości Ligota Tworkowska wywodzi się od nazwiska  szlacheckiej rodziny
Tworkowskich.Przez  bardzo  długi  czas  związana  z  Tworkowem jako  majątek.  W  XVI  wieku
przechodzi z rąk do rąk, w 1643 r. dostaje się w posiadanie Stanisława von Reiswica. W dniu 27
kwietnia 1841 r. Ligotę Tworkowską wraz z Bukowem i innymi wsiami kupuje hrabia Jan Gustaw
von Saurma-Jeltsch.Z uwagi na bezpośrednią bliskość Odry, wieś narażona jest na bardzo częste
(???)  jakie  częste  ??) powodzie. Szczególnie wielkie nawiedziły Ligotę m.in. w latach:  1854,
1880,  1881,  1903,  1960, zaś w  1997 r. była to  powódź tysiąclecia.Pierwszą jednoklasową szkołę
wybudowano w Ligocie w 1896 r. Obecnie mieści się tam świetlica wiejska.W 1900 r. mieszkańcy
postanowili  wybudować  własną  kaplicę.  Prace  ukończono  w  ciągu  dwóch  miesięcy.  Budynek
poświęcił ks. proboszcz z Tworkowa. Od 1946 r. Ligota przestała istnieć jako samodzielna gmina i
weszła w skład gminy Lubomia. Jeszcze do  1980 roku istniało stałe połączenie wodne (przewóz
łódką) z Tworkowem...
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Kościół w Ligocie Tworkowskiej

Ossoria (Osoria, Osorya, Ossolińczyk, Ossorja, Ossorya, Poświst, Szarza, Sztarza) – herb 
szlachecki.
                                                                             
Opis herbu
W polu czerwonym złote koło wyszczerbione ze srebrnym krzyżem.
W klejnocie nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.
Najwcześniejsze wzmianki
Herb przeniesiony do Polski z Czech. Na Mazowszu pod nazwą Poświst.
W wyniku unii horodelskiej w 1413 herb został przeniesiony na Litwę. Do rodu Ossoriów przyjęty
został bojar (według Semkowicza najprawdopodobniej żmudzki) Twerbud (Twerbuth, Twiributh).
Adoptującym do rodu polskiego był Mikołaj z Korabiewic, który do aktu przywiesił swą pieczęć.
Herbowni
Brochocki,  Bukowski,  Buszkowski,  Ciepliński,  Cierpicki,  Dobiecki,  Krzesławski,  Kondracki,
Tworkowski, Wodecki, Rusecki, Ruszecki, Złotnicki.
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Prześladowany za obronę życia 
Ks. Stanisław Tworkowski (1901-1999) 

  Historią  życia  księdza prałata  Stanisława Tworkowskiego  można  obdzielić  biografie  kilku
postaci,  a  i  tak  każda  z  nich  stanowiłaby fascynujący temat  dla  pisarzy  i  filmowców. Oddany
służbie Bożej kapłan i katecheta przez niemal pół wieku zmagał się z komunistycznym ateizmem,
walcząc o prawo do życia dzieci poczętych i broniąc Kościoła oraz wiernych przed bezdusznością
PRL-owskich urzędników. Wielki patriota, służył Ojczyźnie jako żołnierz i kapelan wojskowy, za
swoje zasługi został mianowany pułkownikiem i odznaczany najwyższymi orderami za dzielność.
Czynny  politycznie  jako  działacz  Stronnictwa  Narodowego,  dzięki  niepospolitemu  talentowi
literackiemu znany był jako pisarz. Wielki przyjaciel młodzieży, harcerz, mimo podeszłego wieku
zawsze znajdował czas na spotkania z młodymi, z którymi umiał znaleźć wspólny język. Niezwykle
skromny  i  cichy  człowiek  o  wielkim  sercu.  
Żartując, mawiał o sobie niekiedy, że był pierwszym Polakiem urodzonym w XX w. - faktycznie
bowiem urodził  się  1  stycznia  1901 r.  jako najstarszy  z  jedenaściorga  rodzeństwa.  Jego ojciec
Ignacy Teofil  był  leśniczym, wywodził  się  ze zbiedniałej  rodziny szlacheckiej  pieczętującej  się
herbem Ossoria. Matka zaś - Anna z domu Kobus, pochodziła z wolnych chłopów kurpiowskich. To
ona zaszczepiła młodemu Stasiowi wielką miłość do ziemi kurpiowskiej, której na zawsze pozostał
wierny. 

Harcerz 
W 1913 r. Stanisław Tworkowski rozpoczął naukę w polskim progimnazjum w Ostrołęce. W marcu
1915 r.,  w czasie  wojennej  ewakuacji  ludności  zarządzonej  przez Rosjan,  został  oddzielony od
rodziny. Zagubiony wstąpił jako ochotnik sanitariusz do 32. Syberyjskiego Pułku Piechoty. Po kilku
tygodniach pobytu na froncie z powodu młodego wieku został zdemobilizowany i ewakuowany w
głąb  Rosji.  Schronienie  znalazł  w Mohylewie,  na  odległych  Kresach  dawnej  Rzeczypospolitej,
gdzie zamieszkał w internacie i uczęszczał do polskiego gimnazjum. Tam w 1916 r. wstąpił do
tworzącego się harcerstwa polskiego - chorągwi im. księcia Józefa Poniatowskiego w Mohylewie.
W tym nielegalnym początkowo ruchu, a później, po rewolucji lutowej 1917 r., działającym już
jawnie,  pełnił  funkcję  zastępowego.  Harcerze,  pełni  patriotyzmu  i  wiary  w odrodzenie  Polski,
przechodzili  intensywne  szkolenie  wojskowe.  Postępujący  rozkład  ówczesnej  Rosji,  który
przyspieszyła  rewolucja  bolszewicka  i  wybuch  wojny  domowej,  sprawiał,  że  te  marzenia  o
odrodzonej Rzeczypospolitej z dnia na dzień zdawały się być coraz bliższe ziszczenia. 

Żołnierz 
W marcu 1918 r. do Mohylewa dotarła wieść, że w nieodległym Bobrujsku, odbitym z rąk 
bolszewików, tworzy się prawdziwe wojsko polskie - I Korpus Polski w Rosji. Dowodzone przez 
gen.  Józefa  Dowbora-Muśnickiego  oddziały  oczyściły  od  bolszewików  znaczny  obszar  nad
Dnieprem i Berezyną, ustanawiając tam polską władzę, po raz pierwszy od 1772 roku. Po latach
jeden z uczestników tych wydarzeń - pisarz Ignacy Oksza Grabowski,                                        
wspominał  ten  moment  następująco:  "Była  to  chwila  osobliwa.  Na  wyspie  otoczone  oceanem
barbarzyńców  z  jednej  strony,  a  z  drugiej  tama  żelaznych  zastępów  Hindenburga,  garść
niepodległego,  niezawisłego  w  sobie  polskiego  wojska...  Nikt  nam  nie  rozkazywał.  Mieliśmy
Polskę wyzwoloną i dumną. Mieliśmy nad sobą tylko Boga, a przy sobie swojego dowódcę". Do
wyzwolonej enklawy zdążali zewsząd rozproszeni wojną Polacy, ochotnicy do wojska. Był wśród
nich też druh Stanisław Tworkowski. Wraz z kolegami ruszył do Bobrujska, aby zamienić mundur
harcerski  na  wojskowy,  i  już  po  kilku  dniach  stał  się  szeregowcem  w  kompanii  karabinów
maszynowych  w 4.  pułku  piechoty.  Z  jednostką  tą  przeszedł  cały  jej  szlak  bojowy,  walcząc  z
bolszewikami i nie mniej okrutnym zbuntowanym, zbolszewizowanym miejscowym chłopstwem.
W chwilach wolnych prowadził wśród żołnierzy działalność oświatową. 
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Za czyny bojowe i  żołnierską postawę został  przedstawiony do odznaczenia Legią Honorową i
Mieczami  Hallerowskimi.  Doświadczenia  rewolucji  rosyjskiej,  obrazy  spustoszonych  świątyń  i
ofiar masowych mordów bolszewickiej Czeki na zawsze ukształtowały jego nieprzejednanie wrogi
stosunek  do  komunizmu.  
 Symbolem I  Korpusu  był  krzyż,  który  żołnierze  Dowbora  stawiali  zawsze  na  wyrwanych  ze
szponów bolszewików obszarach jako znak zwycięstwa nad bezbożnictwem i anarchią. W lipcu
1918  r.  Korpus,  nie  mogąc  prowadzić  walki  na  dwa  fronty  -  z  bolszewikami  i  Niemcami
jednocześnie - został rozbrojony przez wkraczających Prusaków, ale jego żołnierze mogli wrócić do
domów. Po kilku miesiącach, w listopadzie 1918 r.,  większość z nich ponownie znalazła się w
szeregach  Wojska  Polskiego,  walcząc  w  obronie  świeżo  zdobytej  niepodległości.  

Powrócił  również  młody  szeregowy  Tworkowski,  z  krzyżykiem  dowborczyków  na  mundurze;
znakiem,  który  będzie  mu towarzyszył  do  końca  życia.  Dopisało  mu szczęście,  udało  mu  się
odnaleźć  rodzinę,  o  której  od trzech lat  nie  miał  żadnej  wiadomości.  Już we wrześniu 1918 r.
rozpoczął  naukę  w  Warszawie  w  wieczorowym  gimnazjum  dla  młodzieży  wojskowej  im.
Kazimierza Kulwiecia przy placu Trzech Krzyży. Rozpoznał już wówczas swoje powołanie, był
pewien, że chce poświęcić się służbie Bogu. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości we wrześniu
1919 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Niebawem jednak do stolicy
zaczął zbliżać się ten sam wróg, z którym wcześniej walczył na Mohylewszczyźnie. W sierpniu
1920 r., w chwili gdy wydawało się, że nic nie zatrzyma bolszewickiej nawały, alumn Tworkowski
wraz z kolegami z seminarium ponownie przywdział mundur wojskowy, służąc w czasie Bitwy
Warszawskiej  jako sanitariusz w oddziałach Armii  Ochotniczej.  Po zwycięstwie i  demobilizacji
wrócił do przerwanej nauki. Rok później ciężko zachorował, co spowodowało, że znowu musiał
odłożyć studia. Okazał się jednak wytrwały i dzięki wrodzonemu uporowi osiągnął wyznaczony
sobie cel. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1926 r., kilkanaście dni po zamachu majowym. 

Narodowiec i wychowawca młodzieży 

 Ksiądz Tworkowski przebywał wówczas w Warszawie i mógł z bliska obserwować tragedię 
żołnierzy zmuszonych do uczestnictwa w bratobójczych walkach. Było to kolejne traumatyczne 
doświadczenie w jego życiu. Stał się wówczas zdecydowanym przeciwnikiem rządów Józefa 
Piłsudskiego i obozu sanacyjnego. Był niezwykle czynnym działaczem politycznym i społecznym. 
Związał się ideowo i politycznie z Narodową Demokracją, obozem programowo zwalczającym 
sanację. Uważał, że jego obowiązkiem jako kapłana i patrioty jest walka o wielką i katolicką 
Polskę, kraj nowoczesny, ale zarazem wierny Chrystusowi - a właśnie te ideały wypisali na swoich 
sztandarach narodowcy. Należał do Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego. W latach 30.
publikował na łamach czasopism narodowych - "Warszawskiego Dziennika Narodowego" i "Myśli 
Narodowej". Należał także do skupiającego weteranów Stowarzyszenia Dowborczyków "Ku 
chwale Ojczyzny" oraz do Komitetu Historycznego I Polskiego Korpusu. 
Był jednym z kapelanów Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. 

Przede wszystkim był jednak duszpasterzem i wychowawcą młodzieży. Od 1927 r. jako prefekt
szkół ogólnokształcących państwowych i prywatnych wykładał religię w Mińsku Mazowieckim,
Pruszkowie, Nowym Dworze, Radzyminie i Warszawie. Wpajanie młodzieży wartości narodowo-
katolickich  nie  spodobało  się  władzom.  20  czerwca  1934  r.  w  ramach  szerokiej  fali  represji
przeciwko  narodowcom  został  pozbawiony  prawa  nauczania  religii  w  szkołach  państwowych.
Sanacyjni biurokraci z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarzucali mu
"wywoływanie nienawiści wśród dzieci katolickich do dzieci wyznania mojżeszowego". 
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Od tej pory nauczanie religii prowadził już tylko w szkołach prywatnych i samorządowych. Podjął 
się również prowadzenia działalności duszpasterskiej wśród więźniów, m.in. w więzieniu na 
Pawiaku. 

KAPELAN   ARMII  KRAJOWEJ   

 Podczas walk we wrześniu 1939 r. ks. Tworkowski służył jako kapelan wojskowy, biorąc czynny
udział m.in. w obronie Warszawy. Pracował jako sanitariusz w Wojskowym Szpitalu Okręgowym
przy ul. 6 Sierpnia. Za ofiarną i bohaterską postawę został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po
wkroczeniu wojsk niemieckich trafił do niewoli. Jak wspominał, został wezwany wraz z innymi
księżmi przez niemieckiego komendanta obozu, który stwierdził, że nie muszą być jeńcami i może
ich  zwolnić  pod warunkiem,  iż  dadzą  słowo honoru,  że  nie  będą  brali  udziału  w działalności
politycznej. Przysięgę złożył i do końca wojny stronił od polityki - brał jednak czynny udział w
konspiracji niepodległościowej. "Dla nas walka o niepodległość to nie była żadna polityka, myśmy
nie  walczyli  z  jakimiś  faszystami  czy  innymi hitlerowcami,  myśmy walczyli  z  Niemcami jako
odwiecznym wrogiem Polski" - wspominał w latach 90. 

Nieoczekiwanie ta przysięga bardzo mu się jednak przydała. W 1941 r. ks. Tworkowskiemu złożyło
wizytę  dwóch  elegancko  ubranych  panów  z  zapytaniem,  czy  zgodzi  się  na  reedycję  swojej
przedwojennej  książki  "Polska  bez  Żydów".  Praca  ta  napisana  i  wydana  w  zupełnie  innych
warunkach omawiała trudne relacje polsko-żydowskie w Polsce przed wojną i stawiała tezę, że
ludność  żydowska powinna emigrować do własnej  ojczyzny.  Ksiądz  Tworkowski,  zdając  sobie
sprawę z tego, że jego zgoda na wznowienie tej książki przez Niemców będzie oznaczała, iż stanie
się ona argumentem w rasistowskiej propagandzie antysemickiej, z którą jako Polak i ksiądz nie
może mieć nic wspólnego, odmówił, przypominając swoją przysięgę apolityczności. Zaskoczeni
Niemcy wyszli z mieszkania kapłana. Ksiądz Twardowski również je opuścił i na wszelki wpadek
zmienił adres zamieszkania.  Działalność duszpasterską kontynuował w czasie okupacji niemieckiej
w parafii św. Floriana na Pradze.

 Był  również  kapelanem VI  Obwodu Armii  Krajowej  Warszawa Praga,  gdzie  występował  pod
pseudonimem  "Paweł".  Brał  udział  w  tajnym  nauczaniu,  wykładając  religię  m.in.  w
konspiracyjnym liceum działającym pod nazwą Zakłady Naukowe Heleny Grabowskiej przy ul.
Królewskiej  16.  W czasie  Powstania  Warszawskiego  był  kapelanem  oddziałów  powstańczych
Zgrupowania "Północ" i pracował w szpitalach w Śródmieściu i na Powiślu. Odznaczony Krzyżem
Wojennym Virtuti Militari V klasy za - jak napisano w uzasadnieniu wniosku - "wyróżniające się
męstwo  w  akcjach  bojowych  w  okresie  konspiracji,  a  szczególnie  w  okresie  Powstania
Warszawskiego".  Był  także  odznaczony czterokrotnie  Krzyżem Walecznych  i  Złotym Krzyżem
Zasługi z Mieczami.  Służbę wojskową w Armii Krajowej zakończył symbolicznie w latach 90.
awansem do stopnia pułkownika. 

Obrońca  dzieci  poczętych 
 Po  wojnie  pracował  jako  wikary  w  parafiach  św.  Jakuba  i  Matki  Bożej  Loretańskiej  na
warszawskiej  Pradze.  W  tym  czasie  wydawał  pisemko  dla  młodzieży  "Kółko  Różańcowe",
samodzielnie zapełniając poszczególne numery i kolportując je następnie w szkołach,
 w  których  nauczał  religii.  Publikował  także  w  prasie  katolickiej,  zwłaszcza  w  "Rycerzu
Niepokalanej".  Okres  powojenny  był  dla  niego  szczególnie  trudny,  kiedy  patrzył  bezsilnie  na
Ojczyznę  zniewoloną  przez  Sowietów  i  ich  komunistycznych  kolaborantów  na  postępującą
degradację moralną oraz cywilizacyjną Narodu. 
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W 1949 r.  został  usunięty  ze  stanowiska  prefekta  szkół  warszawskich  bez  prawa doświadczeń
emerytalnych.  I  tak  mógł  mówić  o  szczęściu,  że  nie  został  wówczas  aresztowany.  
 Gdy w 1956 r. władze komunistyczne wprowadziły ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży,
ks. Tworkowski rozpoczął antyaborcyjną krucjatę. Między innymi w 1957 r. bez zgody cenzury i
pod pseudonimem "Tworzykowski" wydał nielegalnie, w nakładzie 500 egzemplarzy, powieść pt.
"Kainka". Książka, w której potępiał proceder zabijania dzieci poczętych, była pierwszą pozycją
polskiej literatury "drugiego obiegu" po 1956 roku. Służba Bezpieczeństwa szybko ustaliła, kto był
jej  autorem. Za przygotowanie tej  publikacji  ks.  Tworkowski  został  aresztowany i  spędził  dwa
miesiące w areszcie. 

Sprawa znalazła finał w sądzie: 11 stycznia 1960 r. ks. Tworkowski został skazany na 6 tygodni
więzienia.  "Kainka"  została  uznana  przez  komunistyczne  władze  za  publikację  szkodliwą  dla
interesów państwa. W opinii cenzora z Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
napisano: "Powieść napisana jest dość sugestywnie i na niektóre środowiska naszego społeczeństwa
może  wywrzeć  duży  wpływ.  Napisana  z  pozycji  wojującego  klerykalizmu.  Aczkolwiek  akcja
powieści toczy się w okresie międzywojennym, wszystkie poruszane zagadnienia w chwili obecnej
są dla Kościoła nad wyraz aktualne. Rozwinięte w tej książce problemy mają znaczenie nie tylko
dla wojującego klerykalizmu, mają one oczywistą i aktualną wymowę polityczną, ostrzem wyraźnie
skierowaną  przeciwko  naszym  zasadom  etycznym,  moralnym  i  politycznym.  I  dlatego
publikowanie i rozpowszechnianie tej książki jest z punktu widzenia interesów naszego państwa
szkodliwe" (materiały ks. S. Tworkowskiego, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Warszawie). 

Kapłan  niepokorny 

 Ksiądz Tworkowski stał  się jednym z najbardziej  znanych, obok Walentego Majdańskiego i  o.
Krzysztofa Kotnisa, paulina, obrońców życia poczętego w PRL. Za swoją konsekwentną postawę
sprzeciwu  wobec  proaborcyjnej  polityki  komunistów  był  szykanowany  przez  Służbę
Bezpieczeństwa  i  Urząd  ds.  Wyznań,  m.in.  wielokrotnie  przesłuchiwany  pod  zarzutem
występowania przeciwko porządkowi prawnemu Polski Ludowej otrzymywał domiary podatkowe,
mandaty karne, do 1970 r. ciążył na nim zakaz obejmowania jakiegokolwiek probostwa. Od 1959 r.
mieszkał jako rezydent w parafii św. Jadwigi w Milanówku. W czasie jednej z wielu tzw. rozmów
ostrzegawczych, na które musiał się zgłaszać do SB, w momencie gdy przesłuchujący wzywał go
do "opamiętania się", ks. Tworkowski odpowiedział: "Między panem a mną jest barykada nie do
przebicia.  Tylko  jedno  nas  łączy:  polska  święta  ziemia,  bo  i  pana,  i  mnie  w  niej  zakopią".  

 Ostatecznie zakaz obejmowania stanowisk kościelnych został wobec ks. Tworkowskiego cofnięty i
1971 r. otrzymał on probostwo kościoła św. Jadwigi w Milanówku. Pracował tam do 1983 roku. Nie
zaprzestał swojej krucjaty w obronie dzieci poczętych, do której wciągał młodzież. Miał znaczący
wpływ na duchową i intelektualną formację członków Straży Pokoleń - antyaborcyjnej organizacji
powstałej w Warszawie w 1980 r. i skupiającej młodzież inteligencką. W 1981 r. otrzymał tytuł
kapelana  honorowego  Papieża  Jana  Pawła  II.  Gdy  w  1983  r.  przeszedł  na  emeryturę,  Zakład
Ubezpieczeń  Społecznych  nie  uznał  jego  wniosku  i  pozbawił  ks.  Tworkowskiego  prawa  do
otrzymywania świadczeń.  Nie wierzył w ostateczny upadek komunizmu. "Ten diabelski system nie
upadł, ale się przepoczwarzył. Wczoraj mieliśmy sekretarzy, dziś są inni manipulanci: maklerzy i
dziennikarze"  -  mówił  w  1992  roku.  I  dodawał:  "Nie  umiem  sobie  wyobrazić  Polski  bez
katolicyzmu. Nie umiem sobie wyobrazić Polski bez Jezusa Chrystusa. Dziś społeczeństwu trudno
jest to pojąć. Okrągły Stół obsiedli ludzie, którzy dziś za wszelką cenę chcą zepchnąć religię do
kościoła. Zapominają, że Jezus jest Prawdą, Drogą i Życiem.
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 Tylko z Nim można stać się w pełni człowiekiem, w pełni Polakiem".  Do końca życia mieszkał 
jako rezydent w domu rekolekcyjnym w Kaniach Helenowskich pod Warszawą. Zmarł 7 marca 
1999 r. w klasztorze w Dąbrówce koło Kadzidła, został pochowany na cmentarzu w Kadzidle, na 
ukochanych przez niego rodzinnych Kurpiach. 
                                                                   
Wojciech Muszyński, IPN Warszawa 

                                                    Ossolineum 
jest najstarszą polską oficyną, działającą nieprzerwanie od 1817 r. Niezależnie od burzliwych losów
Europy  zawsze  staraliśmy  się  oddawać  w ręce  czytelników  książki  wzorowo  opracowane.  Od
blisko  dwóch  stuleci  przygotowujemy  dla  Państwa  interesujące  publikacje  naukowe  i
popularnonaukowe,  głównie  z  historii,  literaturoznawstwa,  filozofii,  kulturoznawstwa.  W naszej
ofercie znajdą Państwo również literaturę piękną oraz jej opracowania krytyczne. Zachęcamy więc
Państwa do odwiedzenia naszej strony. 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO,  Ossolineum) –  polski instytut naukowy i kulturalny
we  Wrocławiu.Był  jednym  z  najważniejszych  ośrodków  kultury  polskiej,  o  czym  decydowały
przede wszystkim bogate zbiory biblioteczne, pod względem wartości drugie w kraju po Bibliotece
Jagiellońskiej.  Źródłem utrzymania Zakładu stały się dochody z majątków ziemskich fundatora,
zarządzanych przez dożywotnich kuratorów.Po wysiedleniu Polaków ze Lwowa i odłączeniu miasta
od Polski w 1945 Ossolineum zostało przeniesione do Wrocławia, gdzie znajduje się do dzisiaj. W
gmachu obecnego Ossolineum przed II  wojną  światową mieściło  się  gimnazjum katolickie  św.
MaciejPowstanie i rozwój do 1939 roku

Lwowska siedziba Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie                                                                           

Gmach lwowskiego Ossolineum
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Zabytkowy piec

Logo ZNiO (1925)

W myśl intencji założyciela stało się ono jednym z najważniejszych ośrodków badań nad dziejami i
literaturą polską, tym bardziej, że rozporządza jednym z największych  księgozbiorów w Polsce a
także  ogromnym  zbiorem  rękopisów  i  autografów,  w  tym  rękopisów  średniowiecznych  i
najstarszych  druków.Z  Ossolineum  wiążą  się  także  mniejsze  archiwa  i  księgozbiory:
Jabłonowskich,  Ponińskich,  Pawlikowskich,  Skarbków,  Balzera,  Sapiehów,  Lubomirskich,
Mniszków.

Okupacja niemiecka

Po  zagarnięciu  Lwowa  przez  ZSRR we  wrześniu  1939  roku  Ossolineum  przeszło  poważną
reorganizację.  W 1940 roku status  prawny Zakładu Narodowego im.  Ossolińskich  został  przez
sowieckich okupantów zlikwidowany, zbiory znacjonalizowano, a sam zakład został zarządzeniem
radzieckim wchłonięty przez Akademię Nauk ZSRR i stał się jej filią. 
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W czasie  pierwszej  okupacji  sowieckiej  Lwowa,  zarekwirowano  w  Ossolineum  m.in.  polskie
depozyty przedmiotowe złota i srebra umieszczone tutaj przez polską arystokrację i ziemiaństwo.
Po  ponownym  zajęciu  Lwowa  przez  wojska  sowieckie,  od  sierpnia  1944  roku  Ossolineum
funkcjonowała jako tzw. Sektor Polski do Lwowskiej Biblioteki Akademii Nauk USRR. W tym
roku  rozpoczętą  po  raz  pierwszy  we  Lwowie  tzw.  akcję  oczyszczania  zbiorów  muzealnych  i
bibliotecznych z dzieł szkodliwych, którą kierowali Ukraińcy z Muzeum Sztuki Ukraińskiej. Akcja
to  polegała  na  zacieraniu  600  letniej  obecności  kultury  polskiej  na  tych  ziemiach,  poprzez
gromadzenie różnego rodzaju zbiorów i eksponatów niepoprawnych ideologicznie. W następnych
latach zabytki te zostały w większości trwale zniszczone.

Podział zbiorów

Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, dawna biblioteka 
Ossolineum

Czytelnia
                                                      

Czytelnia

Czytelnia                                                       13.
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Katalogi
W latach 1946-1947  Ukraińcy dokonali podziału zbiorów lwowskich Ossolineum. Przyjętą przez
nich generalną zasadą było, że wszystkie materiały pochodzące lub odnoszące się do ziem leżących
na wschód od  linii  Curzona,  a zwłaszcza materiały związane (w pojęciu komisji  ukraińskiej)  z
historią i kulturą zachodniej Ukrainy, a także w jakikolwiek sposób wiążące się z Rosją, Białorusią,
Podolem, Wołyniem, Litwą, Turcją itd. miały pozostać we Lwowie. Zasady tej przestrzegano nawet
w stosunku do materiałów, w których była choćby jedna wzmianka dotycząca terenów "zachodniej
Ukrainy".W latach 1949-1952 decyzją sekretarza partii  we Lwowie – Z.  Litwina,  "niewygodne
eksponaty polskie", które były gromadzone w ramach "oczyszczania zbiorów" od 1944 roku, i które
mieściły  się  w  70  skrzyniach,  zostały  trwale  unicestwione,  najprawdopodobniej  na  terenie
Ossolineum, nie pozostał także oficjalnie po nich żaden spis.

Z  Biblioteki  Ossolineum Ukraińcy planowali  pierwotnie  przekazać  zaledwie  30  tysięcy  tomów
książek.  Liczba  ta  była  kilkakrotnie  podwyższana,  aby  wreszcie  ostatecznie  w  maju  1946  r.
osiągnąć 150 tysięcy starych druków, druków XIX i XX w. i rękopisów, co stanowiło zaledwie ok.
15-20%  całości  zbiorów,  przy  czym  nie  uwzględniono  w  ogóle  zbiorów  graficznych,
kartograficznych oraz praktycznie całego zbioru czasopism polskich z XIX-XX w.

Personel  polski  wykonywał  prace  tylko  techniczne,  natomiast  decyzja,  kierownictwo  i
kontrola została powierzona (  rzekomym  jak się utarło przedstawiać ) ''Ukraińcom''. 

Lokale,  w których odbywało się pakowanie,  były zamykane i personel polski nie miał do nich
dostępu, a cała praca odbywała się w ogromnym pośpiechu. Podczas dzielenia zbiorów stosowano
dość oryginalne kryteria. Zakwestionowano i nie zwrócono m.in. akt  abdykacji króla  Stanisława
Augusta ponieważ  nastąpił  w  Grodnie,  druki  leszczyńskie Jana  Ámosa  Komenskiego jako
bohemica,  wszelkie  druki  dotyczące  dysydentów,  materiały  dotyczące  konfederacji  barskiej,
korespondencję dyplomatyczną dotyczącą rozbiorów Polski.Zbiory te przybyły do leżącego jeszcze
w  gruzach  Wrocławia  w  tym samym roku  (1946)  jako  "dar  narodu  radzieckiego  dla  narodu
polskiego", a czytelnikom zostały udostępnione we wrześniu 1947 roku.

Czasy współczesne

W 1995 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej restytuował fundację Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich; w 1997 ponownie utworzono Muzeum Książąt Lubomirskich. W 2012 
spowodowaną  celowo upadłość ogłosiło wydawnictwo Ossolineum, wydawca m.in. serii 
„Biblioteka Narodowa”. 

Biblioteka Narodowa – seria wydawnicza wydawana początkowo przez Krakowską Spółkę 
Wydawniczą, a po jej upadku przez Ossolineum.
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Koncepcja przedsięwzięcia powstała po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę
niepodległości;  pisano  o  "pilnej  potrzebie"  edycji  "najcelniejszych  dzieł  literatury  polskiej  i
światowej"  (tekst  założeń  programowych,  z  czasem  nieco  zmieniony,  przedrukowowywano  na
wewnętrznej stronie okładki kolejnych tomów). Chodziło o dostęp do wielkiej tradycji literackiej
dla ucznia w szkole, ale i szerokiego kręgu odbiorców.

Pierwszy  tom  serii  (określanej  skrótem:  BN)  ukazał  się  w  1919  roku:  były  to  Treny Jana
Kochanowskiego w opracowaniu Tadeusza Sinki. Wkrótce (1920) wydano Antygonę Sofoklesa. W
ten  sposób  zainicjowane  zostały  dwie  podserie  w  obrębie  całej  serii,  oznakowane  na  tomach
cyframi rzymskimi jako "seria I" i "seria II". Pierwsza miała gromadzić edycje utworów polskich,
druga  –  obcych.  W obrębie  obu  serii  BN kolejne  tomy  były  numerowane  cyframi  arabskimi.
Przyjęto  niewielki,  kieszonkowy  format  wydawniczy tomu  (B6),  co  z  jednej  strony  czyniło
wygodniejszą samą lekturę,  z drugiej  – na długo utrudniło wydawanie w serii dzieł obszernych
(zwłaszcza powieści), dopóki (niedawno) nie przyjęto koncepcji wydawania ich, w obrębie jednego
numerowanego "tomu", w dwóch woluminach.

Założeniem  serii  BN  było  podawanie  poprawnej  edycji  dzieła  literackiego  ze  wstępem
historycznoliterackim opartym na najnowszym stanie badań, oraz z przypisami. Współpracę z serią
"Biblioteka  Narodowa"  nawiązali  w  okresie  międzywojennym uczeni,  jak  (prócz  Sinki):
Aleksander Brückner,  Julian Krzyżanowski,  Roman Pollak. Tradycję tę seria podtrzymała po  II
wojnie,  kiedy  podjęli  się  opracowania  tekstów,  wstępów  i  komentarza  tacy  uczeni  jak  Józef
Bachórz, Maria Janion, Janusz Pelc (historyk), Jacek Trznadel i inni.

W  zakresie  sposobu  opracowania  tekstu  edycji  tomy  BN  to  (według  klasyfikacji  Konrada
Górskiego) "wydanie B", czyli "popularnonaukowe", jednak wiele tomów (zwłaszcza z ostatnich
lat) zbliża się do typu edycji naukowej i może stanowić wiarygodną podstawę dla pracy badawczej.
Niezmiennie  wysoko  oceniane  są  wstępy  do  tomów,  często  (np.  Wybór  wierszy Zbigniewa
Morsztyna w opracowaniu Janusza Pelca, 1975) ściśle związane z pracą badawczą nad autorem i
pisarską nad jego  monografią. W ciągu swego istnienia seria "Biblioteka Narodowa" wydawała
utwory polskie i obce, sięgając również po literaturę XX wieku. Niektóre tomy – jak wzorcowy
Pan  Tadeusz Adama  Mickiewicza w  opracowaniu  Stanisława  Pigonia –  były  wielokrotnie
wznawiane.  W  serii  wydano  duże  powieści  (jak  Lalka Bolesława  Prusa,  Chłopi Władysława
Reymonta), które, wobec niewielkiego formatu tomów, zostały wydane – każdy tytuł – w dwóch
woluminach  (ze  wspólną  numeracją).Zakłada  Narodowy im.  Ossolińskich  został  Laureatem IX
edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora.                                          

Wyróżnienie  zostało  przyznane  za  190  lat  pozyskiwania  i  gromadzenia  najcenniejszych
archiwalnych i bibliofilskich pozycji o wybitnym znaczeniu dla polskiej kultury.

Nagroda  im.  Profesora  Aleksandra  Gieysztora –  wyróżnienie  przyznawane  przez   Fundację
Kronenberga przy banku Citi Handlowy za ''wybitne osiągnięcia ''mające na celu ochronę polskiego
dziedzictwa kulturowego .Nagrodę po raz pierwszy przyznano w 2000 roku – w pierwszą rocznicę
śmierci   prof.  Aleksandra  Gieysztora.  Nagrodę przyznaje  Kapituła  złożona z  członków Rady i
Zarządu Fundacji. 

                                  Jej  wysokość wynosi 50 .000 zł.

W miejscu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich funkcjonuje Lwowska Narodowa Naukowa 
Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka Akademii Nauk Ukrainy.
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W  2006  roku  we  Lwowie  utworzono  stałe  biuro  Pełnomocnika  Zakładu  Narodowego  im.
Ossolińskich  we  Wrocławiu,  które  mieści  się  w  wyremontowanym  gmachu  d.  Biblioteki
Baworowskich. Składa się ona z sali ekspozycyjnej oraz biura dla pracownika Ossolineum, który
bierze udział w kopiowaniu lwowskich zbiorów, przygotowuje katalog, sygnalizuje stan zbiorów i
potrzeby w zakresie ich konserwacji.

CUD  NAD  WISŁĄ  15  sierpnia  2015
Niski stan wody odsłonił wstydliwą prawdę o Wiśle 

Stare opony, metalowe beczki i inne żelastwo, stare deski i pnie drzew, foliowe torby, szmaty, całe i
rozbite butelki – oto, co widać na brzegach i w płytkiej wodzie Wisły w Warszawie. Niski poziom
wody "królowej rzek" ukazał jej rzeczywisty stan czystości. Miasto obiecuje, że wykorzysta ten
moment i posprząta.    Poziom wody Wisły w stolicy w ostatnich dniach waha się w okolicach 60
cm. To zaledwie kilka centymetrów od rekordu. Najniższy (w historii  pomiarów, czyli  od 1797
roku) jej stan w Warszawie odnotowano w 2012 roku – 52 cm.

Dzięki  tej  sytuacji  z  wody  wyłoniły  się  m.in.  szczątki  leżącego  na  dnie  statku  –  pasjonaci
podejrzewają, że to legendarna „Bajka”, teraz sprawdzają to eksperci. Ale Wisła odsłoniła też inne
niespodzianki, te bardziej przykre. Na brzegach i w płytkiej wodzie zalegają bowiem całe stosy
śmieci.Sprawdziliśmy,  podczas  spaceru  brzegiem rzeki  zauważyliśmy  stare  opony,  pordzewiałe
metalowe beczki  i  inne  żelastwo,  stare  deski  i  całe  pnie  drzew,  szmaty,  foliowe torby,  puszki,
rozbite butelki i  wiele innych przedmiotów,   które – co widać po ich stanie – długo leżały w
wodzie.  Jest  też  oczywiście  pełno  "świeżych"  śmieci,  pozostawionych  przez  bezmyślnych
imprezowiczów.  Nie  trzeba  chyba  nikogo  przekonywać,  że  to  wszystko  nie  jest  przyjemnym
widokiem i może popsuć popołudniową przechadzkę nad rzeką.

Zapytaliśmy odpowiednie instytucje, czy zamierzają wykorzystać niski stan Wisły i posprzątać ją i
jej  okolice.  Trzeba  przy tym zaznaczyć,  że  to  kompetencje  dwóch różnych „gospodarzy”  – za
czystość brzegów odpowiadają służby miejskie,  a za samo koryto rzeki, w obrębie którego jest
woda – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- Idealnie pan trafił z tym pytaniem – właśnie wydałam decyzję, by zatrudnione przez nas ekipy
wzięły  się  za  sprzątanie  brzegów  rzeki,  które  zostały  odsłonięte  przez  ustępującą  wodę  –
powiedziała  nam Renata Kuryłowicz,  koordynator  Służby Brzegowej w Warszawie.  -  Zrobią to
prawdopodobnie w przyszłym tygodniu – dodała.

- Zajmą się tym w ramach swoich obowiązków, ekipy, które codziennie sprzątają nadwiślańskie
tereny, m.in. miejskie plaże. To nie będzie ich pierwsza taka akcja. Za każdym razem, gdy poziom
wody w Wiśle obniża się, staramy się to wykorzystać właśnie do oczyszczenia jej brzegów, które
zostały odkryte – zapewnia Renata Kuryłowicz.
Specjalnej  akcji  sprzątania  nie  planuje  natomiast  Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej w
Warszawie,  bo, jak zapewnia,  robi to przez cały czas. - Porządkowaniem terenów wzdłuż rzeki
zajmujemy się  w ramach  codziennych  obowiązków,  wykorzystując  nasze  możliwości  kadrowe.
Nasi pracownicy, którzy są w terenie każdego dnia, zabierają z brzegów różne porzucone, większe i
mniejsze przedmioty. Niedawno sprzątali okolice mostu Skłodowskiej-Curie, zwanego Północnym -
zebrali kontener śmieci, m.in. meble i śmieci drobniejsze – informuje Urszula Tomoń, rzeczniczka
stołecznego RZGW.
- Śmieci nad rzekami i w rzekach są niestety problemem powszechnym i ogólnokrajowym. Za taki
stan rzek powinni się wstydzić wszyscy ci, którzy te śmieci pozostawiają w miejscach, gdzie nie
powinni. Śmieci powinny się znajdować w koszach i specjalnych pojemnikach, a nie na brzegu
rzeki czy w wodzie. Czyste środowisko zależy od nas wszystkich – dodaje Urszula Tomoń.

(KT) www.onet.pl 13  sierpnia 2015.                   16.



Dziś padł rekord. Wisła nie była tak płytka od wieków 

Pięć minut przed wyjściem z urzędu sprawdziłem poziom wody na hydromonitorze. Było 51 cm. To
ekstremalnie niski stan wody i absolutny rekord.  I  wydaje się, że nie jest  to koniec.  Prognoza,
zarówno synoptyczna, jak i telemetryczna, mówi, że w ciągu najbliższych dwóch trzech dni poziom
wody w Wiśle może spaść do nawet 48 centymetrów – mówił dziś na spotkaniu z dziennikarzami
Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Rekord od wieków 
Bez żadnej przesady można więc powiedzieć, że Wisła nie była tak płytka od wieków. Pomiary
prowadzone są bowiem od końca XVIII wieku, a dokładnie od 1797 roku i do tej pory stan wody w
"królowej rzek" nigdy nie spadł tak nisko. Dotychczasowy rekord padł w 2012 roku – 52 cm. Dziś
został pobity.
- To jest na razie rekord, jeżeli chodzi o poziom wody. Natomiast według hydrologów przepływ
wody jeszcze jest nieco większy niż ten minimalny, odnotowany w najbardziej suchych latach w
ostatnim okresie – w 2006 i 2012 roku. Ale też w najbliższych dniach ten przepływ wody ma spaść
poniżej tamtych poziomów – dodał Jacek Kozłowski.

Ratusz: woda w kranach czyściutka 
Ta sytuacja to, można powiedzieć, prawdziwe wyzwanie dla samej Warszawy. – Mogę zapewnić, że
nie ma to wszystko wpływu na jakość wody w kranach. To kwestia wysokiego poziomu urządzeń
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
 Badamy tę wodę, ona jest czyściutka, dzięki temu, że jest ozonowana. Możemy więc bez obawy ją
pić i używać we wszystkich innych celach tak, jak do tej pory – tłumaczy Hanna Gronkiewicz-
Waltz.

Jak  zapewnia  prezydent,  zgodnie  z  tym,  co  mówiła  Onetowi  w  czwartek  Renata  Kuryłowicz,
koordynator Służby Brzegowej w Warszawie,  miasto zamierza wykorzystać niski stan Wisły do
posprzątania  odsłoniętych  brzegów  rzeki.  W ostatnich  dniach  już  wywiezionych  zostało  przez
pracowników tej jednostki ponad 100 tysięcy metrów sześciennych, czyli jakieś 50 kontenerów 

śmieci.
- Na razie jest to robione w ramach normalnych codziennych obowiązków ekip porządkowych. Ale
chcemy przeznaczyć dodatkowe 300 tys.  zł  z  rezerwy budżetowej  na  wyjęcie  tych  wszystkich
ciężkich konstrukcji, które zostały odkryte z powodu niskiego stanu rzeki. Nie są to zabytkowe czy
wartościowe kulturowo przedmioty, jak trzy lata temu. Teraz to są śmieci, jak np. wagonik typowy
dla  górnictwa czy ławka z mostu Poniatowskiego.  Nie są  to  rzeczy wartościowe,  ale  trzeba  je
uprzątnąć – tłumaczy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Susza zagraża rolnikom 
Jak  poinformował  Jacek  Kozłowski,  na  Mazowszu  wyschło  już  całkowicie  1039  kilometrów
cieków wodnych.  Wojewoda  uspokaja  jednak  ,  że  nie  ma  na  razie  mowy o  zagrożeniach  dla
funkcjonowania  gospodarki,  ujęć  wodny  pitnej  czy  wodociągów  w  kluczowych  miejscach
Mazowsza. Podkreśla natomiast, że jest duże zagrożenie suszą w rolnictwie.
– W 225 gminach, czyli w ponad połowie mazowieckich gmin, mamy powołane komisje, bo są już
zgłoszone wnioski o szacowanie strat w gospodarstwach. Niestety, prognozy są bardzo niedobre.
Wygląda  na  to,  że  w  ciągu  najbliższych  dwóch-trzech  tygodni  we  wszystkich  już  gminach
będziemy mieli do czynienia z zarejestrowanym i potwierdzonym zjawiskiem znaczącej suszy w
rolnictwie, przynoszącej coraz większy szkody w uprawach – ostrzega Kozłowski
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Na dużej części wodowskazów na rzekach Mazowsza już występuje stan suszy hydrologicznej - np.
w Wyszków na Bugu, Nowe Miasto nad Pilicą, Zambski Kościelne na Narwi, Gusin i Kępa Polska
na Wiśle. Zdecydowana większość mazowieckich gmin dysponuje siecią wodociągową, co znacznie
redukuje ryzyko ograniczenia w zaopatrzeniu w wodę. Utrudnienia z jej dostawą występują w 12
powiatach, głównie w regionie radomskim i siedleckim. 

W  miejscowościach,  w  których  pojawiają  się  problemy,  władze  samorządowe  wprowadzają
ograniczenia i zakazy np. podlewania ogródków, pojazdów, napełniania basenów z wodociągów. W
przypadku wyschnięcia studni, organizowany jest dowóz wody.

Problem dla elektrowni i środowiska 
Jak informują służby wojewody, największym problemem dla elektrowni na Mazowszu (Ostrołęka,
Kozienice,  Żerań,  Siekierki),  w  związku  z  sytuacją  meteorologiczną,  jest  temperatura  wody
używanej  do chłodzenia  bloków oraz jej  niewystarczająca ilość,  w związku z  niskimi stanami.
Mimo to  obecnie  urządzenia  pracują  bez  zakłóceń.  11  sierpnia  rząd  zdecydował,  że  do  końca
miesiąca mogą być wprowadzane ograniczenia w dostawach i poborze prądu dla dużych odbiorców,
którzy w umowach dystrybucyjnych mają określony poziom mocy umownej powyżej 300 kW (nie
dotyczą odbiorców wrażliwych).

Jeżeli chodzi o środowisko, w związku z obecną sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną mogą
wystąpić niekorzystne zmiany w ekosystemach wodnych ze względu na obniżanie poziomu tlenu w
wodzie.  Jak  dotychczas  w  mazowieckich  rzekach  nie  występuje  jednak  tzw.  przyducha  (braki
tlenu). Poza dwoma pojedynczymi przypadkami nie odnotowano także przypadków śnięcia ryb.
Niski stan wód może jednak przyczynić się do pogorszenia ogólnej oceny stanu jej  jakości,  ze
względu na kumulacje zanieczyszczeń i brak ich rozcieńczenia.
– Liczymy się z tym, że zjawisko "przyduchy" w każdej chwili może mieć miejsce. Jest więc
wielki apel nasz i wędkarzy, byśmy baczniej zwracali uwagę na oczyszczalnie ścieków. Ponieważ
w obecnej  sytuacji  każdy  niekontrolowany  zrzut  jakichkolwiek ścieków do jakiejkolwiek  rzeki
może spowodować właśnie zjawisko "przyduchy". 
–
Poza tym ryby gromadzą się przy urządzeniach hydrotechnicznych - my to widzimy i bacznie 
doglądamy takich miejsc, które mogą być narażone na kłusownictwo – tłumaczy Marek Milewski, 
komendant Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Ciechanowie.

Utrudnienia w żegludze 
Niski poziom wód powoduje utrudnienia dla żeglugi śródlądowej. Informacje o warunkach w tej 
dziedzinie przekazuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który wydaje tzw. komunikaty 
nawigacyjne. Obecnie RZGW zaleca powstrzymanie się od żeglugi ze względu na niski stan wód i 
możliwe miejscowe braki ciągłości szlaków żeglownych. Jednak na razie żadna droga wodna nie 
została zamknięta. Występują natomiast ograniczenia i modyfikacje tras rejsów turystycznych na 
Wiśle.
http://wiadomosci.onet.pl/  17  sierpnia  2015.

PAP, fko  10  lipca  2015  http://www.polskieradio.pl/
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                          Jezioro Żywieckie jak pustynia.                      
                    Łodzie osiadły na spękanym dnie 

Niespotykany krajobraz na Jeziorze Żywieckim. Łódki osiadające na mule, żeglarze co chwila 
wpływający na mielizny i wystające pnie drzew oraz ruiny dawnych zabudowań. Wszystkiemu 
winna jest susza.

 Jezioro Żywieckie(Żywiecki Zbiornik Wodny, Zbiornik Wodny Tresna) – zbiornik retencyjny 
na rzece Sole koło Żywca, położony na granicy Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego. Utworzenie 
w 1966 r. zbiornika zaporowego spowodowało zalanie kilku wsi, m.in. Zarzecza, Tresnej, Zadziela i
Starego Żywca.      
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Stary Żywiec – nieistniejąca dzielnica miasta Żywiec, do 1929 roku osobna wieś będąca siedzibą
gminy. W 1966 roku zalana w związku z budową  Jeziora Żywieckiego.W 1921 roku Starostwo
żywieckie wystąpiło  z  wnioskiem  o  przyłączenie  do  miasta  gmin  podmiejskich.  Mieszkańcy
Starego Żywca wyrazili na to zgodę. W 1929 roku Stary Żywiec, liczący 321 ha powierzchni, 84
domy i 720 mieszkańców został włączony w granice administracyjne miasta.W dzielnicy znajdował
się  kościółek  pw.  Wszystkich  Świętych.  Data  wystawienia  pierwszego  kościoła  jest  nieznana,
miejscowa parafia została po raz pierwszy wzmiankowana w spisie świętopietrza parafii dekanatu
Oświęcim diecezji  krakowskiej z  1326  pod  nazwą  Zivicz.  Następnie  w  kolejnych  spisach
świętopietrza z lat 1346–1358 pod nazwami  Ziwcza,  Zywcza,  ZiwiczKościół z drzewa  cisowego
istniał już w XIII wieku, spłonął jednak w roku 1477. 

Zniszczeniu uległ też kolejny kościół z 1507 roku, wybudowany z materiału po rozbiórce starszego
kościoła zniszczonego przez powódź. 

Ten  zabytkowy  gotycki kościółek  typu  śląsko-małopolskiego  otaczał  kamienny  mur.  Wokół
kościoła  znajdował  się  cmentarz.  Dokonano  jedynie  stosunkowo  niewielkich  zmian  w  jego
wyglądzie. W czasie ostatniej restauracji około 1926 r. celem powiększenia wnętrza usunięto ścianę
oddzielającą  nawę  od wieży.  W centrum głównego ołtarza  znajdował  się  obraz  Matki  Boskiej
Częstochowskiej.  Kościół  posiadał  wysoki  spadzisty  dach  kryty  gontami.  Posiadał  wiązania
dachowe  złożone  z  krokwiowych  kozłów  wiązarowych  i  pośrednich.  Pomiędzy  kozłami
wiązarowymi znajdowała się kratownica z  krzyżami św. Andrzeja.  Podczas walk o wyzwolenie
miasta  kościół  spalił  się  doszczętnie  wraz  z  całym  wyposażeniem  wnętrza.W  okresie
międzywojennym w  Starym  Żywcu  powstała  szkoła  powszechna.    Utworzenie  Jeziora
Żywieckiego w 1966 r. spowodowało zalanie znajdujących się na jego obecnym terenie wsi, w tym
Starego Żywca.

Krzyż świętego Andrzeja (także: saltire lub crux decussata) – forma krzyża (grecka litera Χ od
Χριστος),  której  pochodzenie  wiąże  się  z  podaniem  o  ukrzyżowaniu  w  ten  sposób  Andrzeja
Apostoła.Formę  krzyża  świętego  Andrzeja  mają  znaki  drogowe ustawiane  przy  przejazdach
kolejowych.Krzyż św. Andrzeja jest także często stosowany w heraldyce i weksylologii.  Występuje
na monetach chrześcijańskich cesarzy rzymskich (na przykład, zobacz Talar Marii Teresy).

Weksylologia (z łac. vexillum – sztandar, chorągiew) – dyscyplina pomocnicza historii. Zajmuje się
chorągwiami jako  rzeczywistymi  i  symbolicznymi  znakami  wojskowymi,  państwowymi,
terytorialnymi,  organizacji  i  grup społecznych  czy  wyznaniowych.Weksylologia  jest  dyscypliną
stosunkowo młodą,  która nie  wyodrębniła  się jeszcze w samodzielną naukę historyczną.  Wciąż
pozostaje w silnym związku metodologicznym z  heraldyką, z której się wywodzi i razem z którą
tradycyjnie jest omawiana.  Rodowód chorągwi sięga czasów antycznych, jednak najpełniejsze i
największe  znaczenie  chorągwie  zyskały  w  okresie  średniowiecza.  Wtedy  podporządkowano
zasady  tworzenia  chorągwi  i  im  podobnych  znaków  regułom  heraldycznym  –  były  one
pierwotnym miejscem umieszczania znaków symbolicznych o charakterze  godeł  heraldycznych.
Związek heraldyki i chorągwi trwał przez stulecia i nie ustał praktycznie nigdy, choć od XVIII-XIX
wieku  stał  się  nieco  luźniejszy.  Stąd  właśnie  wynikają  powiązania  metodologiczne  i  źródłowe
heraldyki i weksylologii jako dyscyplin naukowych.

Zadziele - dawna  wieś w  powiecie żywieckim, obecnie prawie w całości zatopiona przez wody
Jeziora Żywieckiego, niewielki jej fragment wchodzi w skład żywieckiej dzielnicy Moszczanica.

Zadziele było jedną z najstarszych wsi Żywiecczyzny. Mikołaj Komorowski, właściciel "państwa
żywieckiego", zakładając około 1500 r. folwark (tzw. później "Starożywiecki") na gruntach kmieci
ze Starego Żywca, przeniósł ich na tereny położone za "działem" starożywieckim (stąd Zadziele). 
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Osada położona była pomiędzy potokiem Moszczanką (obecnie Moszczanica) i rzeką  Łękawką,
wpadającymi do Soły, która stanowiła zachodnią granicę wsi. Wieś posiadała około 250 ha ziemi, z
czego jednak ok. 1/3 było zwykle zalewanej przez Sołę. Korzystnym faktem było to, że nowa wieś
powstała przy rozwidleniu ruchliwych już wówczas traktów z Żywca do Krakowa (przez Przełęcz
Kocierską) oraz do Oświęcimia (wzdłuż doliny Soły).

  W latach 40. XIX wieku Zadziele dotknięte  zostało -  podobnie jak wszystkie  wsie regionu -
nieurodzajami, których następstwem były epidemie czerwonki, duru brzusznego i cholery. Pomór
był tak wielki, że zmarłych nie chowano już na cmentarzu w Starym Żywcu, lecz grzebano pod
lasem w Zadzielu. Kamienne krzyże po tym cmentarzu zachowały się do czasu budowy Jeziora
Żywieckiego.

Pierwsze  budynki  murowane  zaczęły  powstawać  pod  koniec  XIX  w.  W  1888 r.  w  Zadzielu
znajdowało się 96 domów, w których mieszkało 633 mieszkańców, w tym 311 mężczyzn i 322
kobiety, z czego 608 osób było wyznania rzymskokatolickiego, a 25 osób -  mojżeszowego. Przed
wybuchem  I wojny światowej w Zadzielu mieszkało 1200 osób. Szybki  rozwój wsi  nastąpił  w
latach  międzywojennych,  chociaż  ostatnia  kurna  chałupa  dotrwała  tu  do  czasu  budowy jeziora
zaporowego. Przez wieś biegły dwie szosy, zachodnia z  Żywca do  Kęt i wschodnia z  Żywca do
Andrychowa przez Kocierz, a także droga do Suchej. 

W niewielkiej odległości od Łękawki, wzdłuż jej lewego brzegu, istniała bita droga, prostopadła do
wspomnianych, a skrzyżowania tej drogi z szosami stanowiły dwa centralne ośrodki wsi. Jak w
każdej wsi, tak i tu poszczególne przysiółki miały swoje nazwy. Poczynając od Soły były: ""Za
Wodą", "Pasieczki", "Mokradle", " Podboże" , "Młyn", "Myszyniec" i "Za Gowinami". Pomiędzy
szosą do  Żywca, a  Sołą znajdowały trzy stawy . Po lewej stronie szosy położony był przysiółek
"Bory".

W latach trzydziestych, przy zachodnim skrzyżowaniu dróg znajdowała się szkoła podstawowa,
posterunek  policji,  restauracja  Siwka,  strażnica  OSP  i  dwie  betoniarnie  produkujące  m.in.
dachówki. Przysiółek za tym skrzyżowaniem nazwano "Myto", gdyż tam w latach dwudziestych, na
starej  drodze,  pobierano  opłatę  od  przewozu  drzewa  i  innych  towarów.  Za  pobrane  pieniądze
wykonywano remonty dróg. Dalej, za Łękawką był przysiółek "Pod Grapą". Teren pomiędzy wsią a
rzeką Łękawką nazywano "Isep". Przy szosie do Suchej, od strony Żywca, położony był przysiółek
"Oblasek" i "Rakoczka", a bliżej  Oczkowa "Dandula" i "Kolonia", gdzie było najwięcej domów
pracowników fabryki.  Przy  skrzyżowaniu  wschodnim znajdował  się  sklep  spożywczy,  karczma
Żyda Rufaizena (spłonęła w  1934 roku), dwie piekarnie, masarnia i  Fabryka Mebli Stalowych
"Wschód".  Po  roku  1935 we  wsi  nastąpił  znaczny  postęp  i  poprawa  bytu.  Rozpoczęto
elektryfikację wsi oraz komasację, czyli scalanie pól, a jednocześnie regulację rzeki Łękawki, gdzie
miejscowi znaleźli zatrudnienie, podobnie jak przy budowie fundamentów Domu Spółdzielni. We
wschodniej części wsi dobrze prosperowały zakłady rzemieślnicze.

We wrześniu  1939 r. wycofujące się (po obronie fortów w  Węgierskiej Górce) oddziały Wojska
Polskiego  zaatakowały  w  rejonie  wsi  kolumnę  wojsk  niemieckich.  W potyczce  zginęło  kilku
Niemców i 5 Polaków, a wielu polskich żołnierzy dostało się do niewoli. Polegli żołnierze polscy
pochowani zostali koło kaplicy, a po wojnie postawiono im tu pomnik. W czasie okupacji wielu
mieszkańców wsi wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec. W 1941 r. większość rolników
wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa bądź do Prus Wschodnich. Tragiczne chwile przeżyło
Zadziele  zimą  1944/1945,  gdy  w  pobliżu  zatrzymał  się  front.  Pod  koniec  lutego  mieszkańcy
zmuszeni byli opuścić wieś. Rosjanie trzykrotnie zdobywali Zadziele i trzykrotnie zmuszani byli do
odwrotu.  Dopiero  za  czwartym  razem wieś  została  zdobyta,  a  Niemcy  odepchnięci  do  granic
Starego Żywca.
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 Po ustąpieniu frontu,  w pierwszych dniach kwietnia,  część mieszkańców powróciła do swoich
domów i zajęła się odbudową zrujnowanej wsi, część natomiast wyjechała na zachódosiedlając się
w  okolicach  Grodkowa na  Opolszczyźnie.  Po  wyzwoleniu  Zadziele,  jak  żadna  inna  wieś  w
powiecie, zaczęła się rozwijać bardzo dynamicznie. Doprowadzono ponownie prąd, uruchomiono
fabrykę, która rozpoczęła produkcję wózków dziecięcych i innych detali, a założona spółdzielnia
rozpoczęła uruchamianie sklepów. Zaczęło znikać bezrobocie, chociaż w pierwszym, powojennym
okresie,  robotnicy pracowali  tylko za żywność.  Po zabezpieczeniu koryta  Soły,  rolnikom mniej
zalewało  pola.  Tak  jak  przed  wojną  rozwijało  się  życie  kulturalne,  organizowano  zabawy  i
przedstawienia. Wieś tętniła pełną radością życia.                                        

Około  1957  r.  na  wieś  spadła  Hiobowa  wiadomość,  że  zostanie  zalana  wodami  Jeziora
Żywieckiego. Mieszkańcy początkowo wzięli to za plotkę, ale plotka szybko zaczęła przemieniać
się w rzeczywistość.                                                                                                                      

Zakazano  rozpoczynania  jakichkolwiek  inwestycji,  a  we  wsi  pojawili  się  urzędnicy,  którzy
rozpoczęli pomiary i szacunki budynków i pól. Szacunki były bardzo krzywdzące. Za 1 m2 pola
płacono  1,80  zł.  podczas,  gdy  bochenek  chleba  kosztował  6  zł.  Szacując  domy,  odliczano  ich
amortyzację, tak, że niektórym na zakup drewutni nie starczało i musieli zamieszkać w blokach w
Żywcu.Dzisiaj po wsi pozostały tylko wspomnienia i smętne spojrzenia starych zadzielan, kiedy
stając na wzniesieniu, wyszukują oczka wodne, pod którymi była ich ojcowizna. Zadzielanie mają
żal, że Działy Zadzielskie, które można było przeznaczyć pod nową wieś, przeznaczone zostały na
rekreacyjną zabudowę, której mimo upływu lat nie widać.  Urodzajne niegdyś pola porastają
chwasty i krzewy, zamiast tętniąca życiem wieś. Może by tak dzisiaj,  ich potomkom umożliwić
zakup - po dostępnych cenach - działek na tym terenie i przynajmniej w ten sposób złagodzić smak
doznanej  krzywdy.
Linki zewnętrzne

• "Tam, gdzie rozlewają się fale żywieckiego jeziora" - "Nad Sołą i Koszarawą", nr 15/2002, 1
sierpnia 2002 roku

• "Zaginiona wioska" - "Nad Sołą i Koszarawą", nr. 8/2008, 15 kwietnia 2008 roku
• "Zadziele piękna wioska" - książka historyczno-biograficzna Roberta Słonki o Zadzielu
• Zadziele w Słowniku Geograficznym, Tom XIV (Worowo – Żyżyn) z 1895 r.

TRESNA

W 1939 roku w całej Polsce można było odczuć atmosferę nadciągającej wojny. Na Żywiecczyźnie
zorganizowano  Batalion  Obrony  Narodowej  „Żywiec” powołując  żołnierzy  rezerwy  m.in.  z
Tresnej. Po klęsce wrześniowej wielu późną jesienią wróciło do domów, choć niektórzy walczyli
dalej m.in. w 1944 roku w bitwie o Monte Cassino razem z armią Andersa.

Jesienią 1939 roku Żywiecczyzna została włączona w granice Rzeszy, nastały ponure lata okupacji.
Administracja niemiecka zajęła największy budynek w Tresnej,  zbudowaną w latach 1934-1935
willę Franciszka Prochota. Dodatkowo szkoła musiała przenieść się do starej karczmy Wojciecha
Klisia.  Niemcy  wprowadzili  surowe  zakazy  kontyngentowe,  ewidencję  bydła  i  wiele  innych
zakazów, utrudniających życie mieszkańców. W 1942 roku okupant rozpoczął  akcję „Saybusch”
polegającą  na  przesiedleniach  ludności  polskiej  do  Generalnego  Gubernatorstwa oraz
wprowadzania  do  ich  domostw  osadników  niemieckich.  Ludności  polskiej  groziło  również
przewiezienie  na  roboty  do  Niemiec.  Wszelki  sprzeciw wobec zarządzeń niemieckich  stanowił
zagrożenie wywózki do obozu koncentracyjnego KL „Auschwitz”. Niewielka część mieszkańców
Tresnej, niestety właśnie tam zakończyła swoje życie. 
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Wedle  zapisków  Józefa  Pszczółki,  żaden  mieszkaniec  wsi  nie  podpisał  niemieckiej  listy
narodowościowej (tzw. Volkslisty).Z początkiem lutego 1945 roku wojska sowieckie zbliżyły się do
granic wsi, gdzie po kilkudniowych walkach z Wermachtem wyzwoliły wieś. Długotrwałe walki o
miasto  Żywiec  wymogły  ewakuację  mieszkańców  Tresnej  do  Porąbki i  Międzybrodzia
Żywieckiego. Pozostawiony przez Niemców (i nie tylko) sprzęt szybko stał się łupem żołnierzy
radzieckich. Początkiem kwietnia mieszkańcy wrócili do swoich domów.

Lata powojenne

 Po II wojnie światowej we wsi również nastąpił okres biedy, brakowało zwłaszcza żywności i koni
do pracy. Część mieszkańców pracowała w zakładach sukienniczych i  metalowych w  Bielsku i
Białej, sławę zdobyły produkowane przez mieszkańców Czernichowa i Tresnej miotły brzozowe. 
W 1955 roku wprowadzono większą ilość połączeń autobusowych m.in. przez Tresną, dzięki czemu
mieszkańcy mogli dojeżdżać do pracy bądź też szkół w Żywcu. Rok później rozbudowano szkołę w
Czernichowie, zwiększając liczbę sal lekcyjnych.                                                                      
Z  początkiem lat  pięćdziesiątych  wybudowano  w Tresnej  remizę  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,
gdzie organizowano zabawy taneczne, okraszane muzyką miejscowej orkiestry dętej .

W  1955  roku  Tresna  stała  się  siedzibą  Gromadzkiej  Rady  Narodowej,  której  pierwszym
przewodniczącym został mieszkaniec Tresnej Józef Góra.W 1952 roku przeprowadzono pierwsze
odwierty pod planowaną zaporę wodną w Tresnej. Dwa lata później uruchomiono Urząd Pocztowy
w  Tresnej.  Inwestycja  w  budowę  zapory  pozwoliła  przeprowadzić  w  Tresnej  modernizację
lokalnych dróg, elektryfikację wsi oraz w późniejszym czasie budowę ośrodków wczasowych nad
nowo powstałym Jeziorem Żywieckim.W 1973 roku Czernichów stał się siedzibą gminy, należącą
już dwa lata  później  do  województwa bielskiego. W 1994 roku dzięki  ofiarności  mieszkańców
Czernichowa  i  Tresnej  wybudowano  kościół  parafialny  pod  wezwaniem  Matki  Boskiej
Częstochowskiej, którego pierwszym proboszczem jest ks. Władysław Kubasiak.

Powstanie w 1966 roku Jeziora Żywieckiego otworzyło przed miejscowością zupełnie nowy etap
rozwoju – Tresna stała się typową miejscowością turystyczną. W latach 70 we wsi powstały ośrodki
turystyczne m.in.  ośrodek kopalni  węgla KWK Wieczorek „Żeglarz”,  „Katowice” oraz ośrodek
zakładów tłuszczowych Margaryna. Okres prosperity turystycznej i powstawania nowych obiektów
noclegowych zakończył  się  wraz  z  transformacją  ustrojową początku lat  90.  XX wieku,  kiedy
placówki  dla  górników  przestały  otrzymywać  należyte  finansowanie,  co  było  m.in.  przyczyną
całkowitego upadku ośrodka „Katowice”, z którego w chwili obecnej pozostały same fundamenty.

Mimo przejściowych problemów, dzisiejsza Tresna wciąż może pochwalić się dość dużą, jak na tak
małą  miejscowość  ofertą  turystyczną.  Ogółem  wieś  oferuję  około  300  miejsc  noclegowych,
zazwyczaj bezpośrednio przy nabrzeżu Jeziora Żywieckiego. 

 Zbiornik  Żywiecki  ma  głębokość  maksymalną  26,8  m,  a  głębokość  średnia  wynosi  8,6  m.
Zbiornik Żywiecki został utworzony przez spiętrzenie wód rzeki  Soły zaporą ziemną. Jej długość
wynosi 310 m, wysokość 39 m nad dnem doliny, a wybudowana została w 41,9 km biegu rzeki
(powierzchnia  zlewni  Soły  po  profil  zapory  w  Tresnej wynosi  1036,6  km²).Przy  zaporze  o
wysokości  38 m  znajduje  się  elektrownia  wodna o  mocy  21 MW.  Obecnie  (2010)  zbiornik
wykorzystywany  jest  w  celach  turystycznych,  do  produkcji  energii  elektrycznej,  do  ochrony
przeciwpowodziowej oraz uregulowania dopływów górnej Wisły.Zbiornik ulega systematycznemu
zamulaniu  nanosami  rzecznymi  uchodzących  do  niego  cieków  wodnych  oraz  zasypywany
materiałem pochodzącym z abrazji jego brzegów. Szacuje się, że w ciągu ok. 70 lat od daty budowy
pojemność zbiornika zostanie zmniejszona o ok. 50%.W sierpniu odbywają się regaty poświęcone
pamięci Adama Banaszka.
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15 listopada 1978 roku Jezioro Żywieckie było miejscem tragicznego wypadku. Około godziny 
piątej rano, w odstępie zaledwie kwadransa, dwa autobusy (Autosan H9 i Autosan H09) PKS, 
wiozące górników do pracy w Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze”, na skutek poślizgu runęły 
z wysokości 18 metrów do lodowatej wody Jeziora Żywieckiego – w tzw. Wilczym Jarze, nieopodal
Oczkowa. Zginęło wówczas 30 osób, 9 uniknęło śmierci. O tragedii przypomina umieszczona przy 
moście tablica pamiątkowa.  W 2015 roku, w trakcie suszy, lustro w porównaniu do normalnego 
stanu obniżyło się o około 2 m, odsłaniając znaczne części dna.

                                                                      

                            

                      ZADZIELE   PRZED  II  WOJNĄ  ŚWIATOWĄ

Historia wsi sięga 1966 roku, gdy nowoutworzony zbiornik sztucznego Jeziora Żywieckiego zalał 
Stary Żywiec, część Zarzecza i Zadziele. Rodziny z Zadziela zostały przesiedlone do innych wsi 
i miejscowości powiatu żywieckiego. Wieloletnia społeczność zadzielska przestała istnieć. Rody, 
które żyły ze sobą od wieków, zdziesiątkowane przez wojnę ostatecznie zostały od siebie oddalone 
nakazami administracyjnymi, zamieszkały w około 40 innych miejscowościach.
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 Na dnie jeziora spoczęły ruiny domów, zakładów i przydomowych gospodarstw. Część ciał ze 
starożywieckiego cmentarza przeniesiono na nowe miejsce wiecznego spoczynku na Górze 
Burgałowskiej, jednak wiele osób na zawsze pozostało w miejscu pierwotnego pochówku. 

Macierzystą parafią mieszkańców Zadziela był kościół p.w. Wszystkich Świętych w Starym Żywcu.
Andrzej Komoniecki napisał, że świątynia powstała w czasach, o których „ pamiętnika nie masz”,
a zbudowana była „z drzewa cisowego, naonczas obficie tu będącego”. Budowla spłonęła ok. 1477
roku podczas najazdu starosty krakowskiego Jakuba z Dębna, lecz została wkrótce odbudowana
tym razem z drzewa  jodłowego.  w następnych  latach  kościół  uległ  kolejnemu zniszczeniu,  tym
razem rwący nurt rzeki zalał świątynię naruszając jej konstrukcję. Została ona odbudowana około
1507  roku,  a za  materiał  posłużyło  ocalałe  z powodzi  drewno.  Kościół  otoczony  kamienno-
drewnianym murem stał dumnie w pobliżu Soły. Dookoła niego rozciągały się rozmokłe tereny, za
którymi rozpoczynały się pola uprawne oraz wiejskie zagrody. Drugą budowlą, która kojarzyła się
ze  Starym  Żywcem  była  kapliczka  św.  Wita.  Miejsce  to  zawsze  szczególnie  traktowano
prawdopodobnie  za  sprawą  kultu  słowiańskiej   bogini  Żywi.  Od  jej  imienia  -  jak  głosi  jedno
z podań - przyjęła się później nazwa samego miasta.

 W Kronice Długosza pojawia się męskie bóstwo o imieniu Żywie,

 określony jako Bóg  Życia.
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                Klimatu dopełniały dwa wrzucone na dno jeziora wraki samochodów, 

   które teraz ujrzały światło dzienne. Ot- takie dolnośląskie jezioro Zalew  Mietkowski.                    

W 1711 dobra baligrodzkie wraz z tą miejscowością odziedziczył Ignacy Bal, podstoli przemyski.
Ożenił się z Barbarą z Andrassych i miał tylko jedną córkę Salomeę Bal. Szybko zmarł (ok. 1715) i
Barbara wyszła ponownie za mąż za hrabiego Jana Pothayma z Węgier, co wpłynęło na spory o
własność z bratem pierwszego męża Janem V Balem i własną córką Salomeą, która wyszła za mąż
za  Stanisława Karsznickiego. Barbara zrzekła się  pretensji  do dóbr  Baligrodzkich w zamian za
odszkodowanie  pieniężne.  Dobra  te  wraz  z  Wołkowyją  przejęła  jej  córka  Salomea Karsznicka.
Zarządzała nimi (nawet po śmierci męża) do 1770. Na niej skończył się ród Balów. Ze Stanisławem
Karsznickim miała trzech synów: Antoniego, Ignacego i Piotra, którzy po śmierci matki podzielili
się majątkiem.

XX wiek

W 1939 po wkroczeniu Niemców napływała ludność  ukraińska ze wschodu. Ludźmi tymi – bez
względu  na  wykształcenie  –  zaczęto  obsadzać  stanowiska  nauczycielskie  w  szkołach:  Terce,
Bukowcu, Górzance, Zawozie i Wołkowyi. Polacy nie posyłali dzieci do szkoły, w której uczono
tylko po  ukraińsku. Padły podejrzenia ze strony hitlerowców, że odpowiedzialną za tę akcję jest
polska  nauczycielka  Janina  Czternastkowa.  Rozpoczęły  się  prześladowania  ludności  polskiej  i
nauczycielki.  Upór  Polaków  spowodował,  że  przydzielono  nauczycielkę  Polkę.  W  budynku
szkolnym na parterze dzieci ukraińskie uczył ukraiński nacjonalista Hadzewicz. 
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Polska  szkoła  w Wołkowyi  przestała  istnieć.Od października  1939 do sierpnia  1944 wieś  była
siedzibą urzędu gminy w powiecie sanockim.W sierpniu 1944 w Wołkowyi rozpoczęła się w szkole
nauka  w  języku  polskim.  Jej  kierownictwo  po  pięciu  latach  przerwy  objęła  ponownie  Janina
Czternastkowa.  Inspektor  Oświaty  w  Lesku  oddelegował  wówczas  do  pracy  jeszcze  dwie
nauczycielki: Olgę Zyromską i Stefanię Maślak. Lekcje prowadzono w pięcioklasowej szkole na
parterze  i  uczęszczało  na  nie  około  70  uczniów.  Na  piętrze  budynku szkolnego  znajdował  się
posterunek Milicji Obywatelskiej.

Walki z UPA

18 maja 1945 oddział  UPA "Burego" przygotował pod Wołkowyją zasadzkę na patrol żołnierzy
radzieckich  wsparty  3  milicjantami  z  Wołkowyi,  którzy  jechali  furmankami.  W wyniku  ataku
zginęło 4 żołnierzy radzieckich, 2 milicjantów i woźnica jednej z furmanek. Czterdziestoosobowy,
dobrze uzbrojony posterunek milicji ulokowany w szkole skutecznie odstraszał bandytów.

 Gdy  jego  obsadę  zmniejszono  do  szesnastu  osób,  w  noc  sylwestrową  31  grudnia 1945 do
Wołkowyi  wkroczył  duży  oddział  UPA  i  zaatakował  milicjantów.  Wskutek  nagłego  ataku
posterunek został rozbrojony i spalony. Wraz z nim spłonęła szkoła, budynek gminy, zabudowania
chłopskie i dokumentacja. W marcu 1946 w domu Czternastkowej zgromadzono ławki z Bukowca i
Górzanki.  Szkoła  podjęła  znowu pracę do maja.  Gdy z powodu ataków UPA w domu zaczęło
stacjonować Wojsko Polskie, naukę przerwano.

Od 1 maja 1946 stacjonował we wsi 200-osobowy oddział Wojsk Ochrony Pogranicza przeniesiony
tutaj z Olszanicy i osłaniał ludność okolicznych wsi przed atakami UPA.Wieś została kompletnie
spalona przez UPA w lipcu  1946. Nocą z 14 na 15 lipca  1946 kureń UPA "Rena" skoncentrował
swoje siły wokół Wołkowyi w celu likwidacji zgrupowania WOP. O godz. 0.30 w nocy dokonano
napadu na wieś połączonego z atakiem na strażnicę WOP równocześnie z kilku stron, od Terki,
Zawozu, Polańczyka i Górzanki.               

Po pierwszym nieudanym szturmie UPA nastąpiły następne prowadzone z niezwykłą zaciętością.
Atakujący starali się rozdzielić załogę na dwie części. Równocześnie specjalna bojówka SB UPA
podpaliła  wioskę  i  rozpoczęła  mordowanie  polskiej  ludności.  Wybranych  Polaków  wiązano  i
wrzucano  żywcem  do  płonących  budynków,  a  niektórym  –  przed  wrzuceniem  w  ogień  –
humanitarnie podcinano gardła. W tak okrutny sposób zamordowano wówczas 32 osoby. Ok. godz.
4.30 broniąca się  strażnica odparła  ostatni  atak.  W strażnicy zginęło wówczas dwóch żołnierzy
(oficer Rosjanin i milicjant), a 6 było rannych. Wycofując się, upowcy uprowadzili do lasu 15 osób
cywilnych, po których ślad zaginął. Nie wiadomo do dziś, gdzie i jak zginęli. Napastnicy spalili
wówczas we wsi 27 polskich domów.

Po nieudanym ataku sotnie zaczaiły się w pobliżu, przygotowując zasadzkę na ewentualny pościg.
Istotnie  wysłano  ze  strażnicy  grupę  bojową  w  celu  ścigania  napastników.  Przed  wejściem  w
zasadzkę uratował żołnierzy towarzyszący im pies, który wyczuł bandę w lesie i ostrzegł. Wopiści
w pośpiechu wycofali się z powrotem do garnizonu.

Do  1946 wieś dzieliła się na dwie grupy zabudowań skupionych wokoło cerkwi drewnianej oraz
wokoło murowanego kościoła łacińskiego nad  Solinką. Oba kościoły były siedzibami parafii. Do
1951 Wołkowyja była wsią graniczną pomiędzy Polską a USRR.

We  wsi  znajdowała  się  cerkiew greckokatolicka pw.  Piotra  i  Pawła  z  1833  oraz  kościół
rzymskokatolicki z 1842. Parafię obrządku łacińskiego założyła Justyna ze Żmigrodu Stadnicka
primo  voto żona  Stefana  Bala,  secundo  voto Hieronima  Orzechowskiego.  Początkowo  była  to
kaplica drewniana, filialna parafii w Hoczwi (1728). 

                                                                    27.



Murowany kościół wybudowano dopiero w roku 1842. Do parafii tej administracyjne należały wsie
Bereżnica  Wyżna,  Buk,  Bukowiec,  Górzanka,  Horodek,  Jaworzec,  Kalnica,  Ług,  Łopienka,
Polańczyk,  Polanki,  Radziejowa,  Rajskie,  Rybne,  Sakowczyk,  Smerek,  Solina,  Strzebowiska
(Strubowiska) Strudenne,  Teleśnica Sanna,  Terka, Tyskowa,  Tworylne,  Wetlina, Wola Górzańska,
Zabródź, Zawój i Zawóz. Parafia greckokatolicka obejmowała część Zawozu i Rybnego.

3 i 4 października 1967 w związku ze spiętrzeniem wód Zalewu Solińskiego dokonano rozbiórki
zabytkowego kościoła oraz opuszczonej greckokatolickiej cerkwi parafialnej wraz ze starą plebanią,
chociaż wody zalewu do niej nie sięgały. Zabytkowe wyposażenie kościoła i sprzęty wywieziono
samochodami  pod  cerkiew  w  Górzance.  Do  dziś  zachowała  się  tylko  murowana  dzwonnica
parawanowa oraz fundamenty cerkwi, a w miejscu kościoła mieszkańcy ustawili na zalewie boję z
trzema flagami.  W miejscowości znajduje się rzymskokatolicki kościół  parafialny pw. Świętego
Maksymiliana Kolbe (dekanat Solina).

Horodek (w  latach 1977-1981 Gródek) - nieistniejąca wieś w  Polsce położona w  województwie
podkarpackim,  w  powiecie  leskim,  w  gminie  Solina.  W  latach  1975-98 miejscowość
administracyjnie  należała  do  województwa  krośnieńskiego.   Nieistniejąca  wieś  nad  zalewem
solińskim, położona na wschód od szosy do Werlasu. Lokowana przed 1580 r. na prawie wołoskim
w dobrach Kmitów, przy dawnym szlaku z  Sanoka przez  Hoczew do  Lutowisk. W 1921 r. wieś
liczyła 103 domy i 674 mieszkańców (621 grek., 16 rzym., 37 mojż.). 

Po  II  wojnie  światowej  całkowicie  wysiedlona  i  zniszczona.  W  centrum  wsi  zachowała  się
podmurówka drewnianej cerkwi z 1790 r. i zdewastowany cmentarz, oraz biegnące w głębokich
wąwozach drogi. Znaczna część wsi zalana została wodami Jeziora Solińskiego.

Na jej terenie w 2013 powstało prywatne lądowisko Dolina Ruchlinu-Horodek.

Lądowisko Dolina Ruchlinu-Żernica – lądowisko wielofunkcyjne w Żernicy Wyżnej, położone w
gminie  Baligród, w województwie  podkarpackim, ok. 18 km na południe od  Leska. Lądowisko
należy do firmy Dolina Ruchlinu Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.  Lądowisko powstało w 2013.
Figuruje w ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dysponuje trawiastą drogą startową o
długości 675 m.

                                                                   
Przedsiębiorca z Krosna odbudował cerkiew i wyremontował kościółek 
Żernicy Niżnej i Wyżnej
Ewa Gorczyca 

Do Żernicy Wyżnej i Żernicy Niżnej przyjadą potomkowie dawnych mieszkańców wsi, którzy w 
1947 r. musieli je opuścić, wysiedleni w ramach akcji "Wisła”.

(Archiwum Cellfastu)                                                                                                                     
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Dziś  po raz  pierwszy od ponad 65 lat,  w cerkwi  pw.  Św.  Bazylego zabrzmi  chór  a  świątynia
wypełni  się  wiernymi.  Do  Żernicy  Wyżnej  i  Żernicy  Niżnej  przyjadą  potomkowie  dawnych
mieszkańców wsi, którzy w 1947 r. musieli je opuścić, wysiedleni w ramach akcji "Wisła”. Przyjdą
też mieszkańcy pobliskich bieszczadzkich miejscowości. O godz. 11 odprawiona zostanie msza św.
na  otwarcie  kościółka  w Żernicy  Niżnej.  O godz.  12.30  – msza  na  otwarcie  oddalonej  o  dwa
kilometry  cerkwi  w  Żernicy  Wyżnej.  Oba  obiekty  jeszcze  kilka  lat  temu były  w stanie  ruiny.
Odremontował  je  Janusz  Słabik  z  Krosna,  właściciel  firmy  Cellfast.  –  Zdążyłem  na  rocznicę
konsekracji – cieszy się.

Ośrodek więzienny we wsi
Przed  wojną  obie  wsie,  położone  nad  potokiem  Ruchlin,  tętniły  życiem.  Liczyły  ponad  1200
mieszkańców,  w  większości  wyznania  greckokatolickiego.  Po  wojnie  stały  się  miejscem
koncentracji  oddziałów UPA. Walki doprowadziły do ich zniszczenia.  Wszystkich mieszkańców
wysiedlono: część na tereny dzisiejszej Ukrainy, cześć na północ Polski,  w okolice Koszalina i
Olsztyna.  
W opuszczonej wsi jeszcze do lat 80. był ośrodek więzienny, ale budynki po nim rozebrano. Grunty
użytkował PGR: cerkiew zamienił na magazyn nawozów sztucznych. Po likwidacji państwowych
gospodarstw ziemia przechodziła przez różne ręce. Jednym z ostatnich właścicieli był mieszkaniec
Warszawy,  który  w Bieszczadach  zainwestował  pieniądze  zarobione  w USA.  Planował  remont
cerkwi, ale ciężka choroba zniweczyła te plany. Długo szukał kupca na 770 hektarów. Aż trafił na
Janusza Słabika. – Kupiłem to pustkowie w 2005 r. – wspomina Słabik. –Zrujnowana cerkiew i
zarośnięty  cmentarz,  gdzie  wśród chaszczy  zachowało  się  zaledwie  kilka  grobów,  były  jedyną
pamiątką po dawnej wsi. W niewiele lepszym stanie był kościółek – kapliczka. Wszędzie panoszyła
się szara olsza.
Remont cerkwi

Zaczął od karczowania krzewów. Pół tysiąca hektarów zamienił w użytki rolne. – Teraz to łąki,
regularnie je kosimy, uważając przy tym na siedliska chronionego derkacza – uśmiecha się Słabik.
Potem zajął się drogą, tak, żeby do obu miejscowości można było dojechać od strony Zahoczewia. 
– Część była żwirowa, ale 2,5 kilometra zbudowaliśmy od podstaw, bo błoto było do pasa – mówi.

W 2009 r. zabrał się za odnawianie cerkwi.
 – Więźba dachowa została rozkradziona, mury prawie się rozchodziły. Z zewnątrz jeszcze jako
tako to wyglądało. W środku było gorzej. Podziurawione ściany, brak podłogi, wilgoć – opowiada
JanuszSłabik.
Prace budowlane i wyposażanie świątyni zajęły cztery lata. Zrobiono nowych dach, cegły, którymi
połatane  były  mury,  zmieniono  na  oryginalne  kamienie,  odbudowano  babiniec,  odtworzono
wieżyczki. Położono drewniane podłogi i sufit, zbudowano chór. Zachowane na ścianach resztki
malowideł  i  fresków  odrestaurował  podkarpacki  artysta  Rafał  Krużel.  Z  żernickiej  cerkwi
zachowała się tylko jedna ikona (XVIII-wieczny Chrystus Pantokrator, która po akcji Wisła trafiła
do  Muzeum  Historycznego  w  Sanoku).  Do  cerkwi  zamówiono  nowy  ikonostas.  Wykonał  go
ukraiński malarz i konserwator sztuki, Wołodymyr Romaniw, który od lat ma także pracownię w
Krośnie.
Przyjadą rodziny
Wieść o tym, że cerkiew jest remontowana szybko dotarła do dawnych mieszkańców i ich rodzin.
Na uroczystości ma przyjechać ponad 100-osobowa grupa. Tomasz Dembiński (dziś mieszkaniec
Koszalina) spędził w tej okolicy nastoletnie lata. Przygotował piękną księgę pamiątkową. – Mnie
zdrowie nie pozwala na daleką podróż, ale córka się wybiera. To dla nas bardzo ważne miejsce –
mówi.
http://www.nowiny24.pl  29 września  2013
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Przez susze rzeki ujawniają swoje skarby. Udało się już odkryć statek z 
Powstania i most, którym chodził Napoleon

Pod koniec lipca naszym oczom ukazał się fragment luksusowego, przedwojennego statku Bajka,
który grał dużą rolę w czasie Powstania Warszawskiego. Po ostrzelaniu przez Niemców, stał się
miejscem  schronienia,  punktem  opatrunkowym  i  nadzieją  na  nadejście  pomocy.  Pomoc  nie
nadeszła. Wrak statku spoczywał na dnie Wisły od 1944 roku, aż do dzisiaj. 
Kilka dni temu myślano również, że Wisła ukazała fragment „Łokietka”, innego statku z okresu
Powstania  Warszawskiego.  Niestety  prawdopodobnie  nie  jest  to  ta  jednostka.  –  Jest  to
prawdopodobnie  duża  część  przedwojennego  refulera.  Specjaliści  muszą  to  jeszcze  ocenić.  –
powiedział nam Prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły 2017, Robert Jankowski.

Dobre strony suszy

Zastanawiające jest to, czy byłaby szansa na takie odkrycia, gdyby nie susze. Są one niebezpieczne
zarówno dla  ludzi,  jak  i  natury.  Warto  jednak zwrócić  uwagę na  ich  pozytywny aspekt.  Bajka
została  odkryta  właśnie  dzięki  nim.  Pomimo że  od  dłuższego czasu  o niej  mówiono,  nie  było
wcześniej możliwości, aby dokładnie określić jej położenie. Historia tego statku w dużej mierze
uległa zapomnieniu, ale dzięki nowemu odkryciu wraca. – Relacje świadków wskazywały, że w
tym miejscu toczyły się bardzo zacięte walki. Była to reduta obrony AK-owców, którzy starali się
utrzymać wiślane przyczółki brzegowe. Z jednej strony chronili ludzi uciekających do Wisły, a z
drugiej próbowali zapewnić bazę desantową dla wojsk, na które oczekiwano z drugiej strony rzeki.
– dodał Robert Jankowski.
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Co nas jeszcze czeka?

Nurt  rzeki,  piasek,  zmiany temperatur,  robią swoje.  Nie wiadomo jednak jeszcze do końca,  co
możemy odkryć pod wodą. To właśnie nad Wisłą rozwijało się nasze państwo, tutaj toczyło się
życie.  –  Wisła  jest  rzeką  o  tysiącletniej  historii  polskiej.  W swoich  toniach  kryje  tajemnice  i
pamiątki z wielu wieków – Robert Jankowski przytacza konkretne przykłady – Takie jak słynne
skarby  szwedzkie,  które  w  2012  roku  zostały  w  dużej  części  z  rzeki  wydobyte.  
Były to m.in. płaskorzeźby, które stały się w XVII wieku łupem Szwedów. Przetrwały pod wodą
ponad 300 lat.                                                                                                                                   
Wśród wydobytych drogocenności znalazły się między innymi fragmenty dekoracji, czy fontann.
To pozostałości po tym, czego nie udało się wywieźć z Polski podczas Potopu. Co więcej,  tym
niesamowitym odkryciu powstanie film dokumentalny.
http://natemat.pl  Katarzyna  Miłkowska 

Wisła w Warszawie odsłania starożytne skarby 

Fragmenty starożytnej ceramiki z okresu kultury łużyckiej i przeworskiej, kamiennych ław z Mostu 
Poniatowskiego i drewnianą łódź tzw. dłubankę odnaleziono podczas badań archeologicznych 
brzegów stołecznej Wisły prowadzonych w związku z niskim stanem wody.
Kilkuosobowa grupa naukowców od 22 sierpnia prowadzi powierzchniowe badania brzegów Wisły.
Jak powiedział Ryszard Cędrowski z warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polskich badania są prowadzone w granicach administracyjnych stolicy. Od strony 
północnej są ograniczone Bielanami i Białołęką, a od południowej - Wilanowem i Wawrem. Ten 
teren znajduje się bowiem w kompetencjach Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, który 
zlecił i sfinansował prace.

– Prace są oczywiście związane z niskim poziomem stanu lustra wody i panującą suszą, która
odsłania fragmenty terenu na co dzień znajdujące się pod wodą. Widoczne stają się liczne
profile rzeczne, kępy, nabrzeża czy łachy piaskowe. I na tych miejscach uwidaczniają się
różne przedmioty i konstrukcje. Cześć wrzucona do rzeki tu, inne przyniesione przez wodę -
opowiadał archeolog.

– Odnajdowane  znaleziska  są  dzielone  przez  badaczy  na  trzy  główne  kategorie:  zabytki
archeologiczne, zabytki techniki i przedmioty związane z architekturą.

-  Wśród  zabytków  archeologicznych  znalazła  się  głównie  ceramika,  szkło  czy  kafle  piecowe.
Szczególnie  ważnym  z  naszego  punktu  widzenia  znaleziskiem  są  elementy  ceramiki  z  okresu
starożytnych kultur łużyckich i przeworskich odsłonięte na wysepkach koło Młocin oraz na kępach
w rejonie Wilanowa. To ceramika, jak określiliśmy z okresu kultury łużyckiej ok. 700-400 r. p.n.e. i
przeworskiej ok. 200-100 r. p.n.e. - opisuje Cędrowski.

Znaleziska były posadowione na tzw. wtórnym złożu, czyli zostały przeniesione z innych miejsc
przez  wodę.  -  Odnaleźliśmy  także  fragmenty  naczyń  oraz  przedmiotów  szklanych  -
średniowiecznych i nowożytnych. Wśród znalezisk są również m.in. monety - dodał archeolog.Na
terenie nabrzeża znaleziono także elementy budowlane. - To zarówno niedokończone elementy z
kamieniołomów, jak fragmenty wyrzucone z gruzowisk po wojnie. To m.in. fragmenty nadproży i
bazy  kolumn  z  różnych  materiałów,  takich  jak  piaskowiec,  granit  czy  marmur  -  wyjaśnia
Cędrowski. Znaleziono również fragmenty kamiennych ław z Mostu Poniatowskiego. W ramach
prac prowadzonych przez dr Huberta Kowalskiego odkrywane są też elementy XVII-wiecznych
dekoracji  architektonicznych  z  Pałacu  Kazimierzowskiego  zrabowanych  w  okresie  potopu
szwedzkiego.
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– Jeżeli chodzi o zabytki techniki są to głównie pozostałości z XIX i XX w. np. związane z 
żeglugą.

To fragmenty barki, która może być przedwojennym statkiem wycieczkowym "Bajka" i 
innych jednostek wykonane z metalu lub drewna. Wisła odsłoniła także elementy żelazne, 
będące częściami dawnych mostów jak oceniamy m.in. kolejowego przy Cytadeli. A także 
drewniane pale, które mogą należeć do dawnego łyżwowego Mostu Ponińskiego 
zniszczonego podczas powstania kościuszkowskiego. Inne pale to prawdopodobnie część 
tymczasowego mostu powstałego po wyzwoleniu w 1945 r. - wymienia archeolog. Wśród 
znalezisk jest też rama i koła wąskotorowego wagonika, fragment stalowego pontonu i 
drewniana łódź tzw. dłubanka.

Archeolodzy podkreślają, że widzą spore zainteresowanie mieszkańców prowadzonymi przez nich
pracami,  a  reakcje  ją  raczej  życzliwe.  Czasem ktoś  nawet  zostawi  dla  nich  na  nabrzeżu  jakiś
znaleziony przedmiot.Badacze ze swej strony chętnie odpowiadają zaś na pytania o prowadzone
prace.  Zaznaczają  też,  że  spotykają  się  również z  tzw.  poszukiwaczami,  jednak nie  odnotowali
przypadków, by zabierali oni znaleziska. Za pewne zagrożenie uznają ewentualnie złomiarzy, czyli
osoby  poszukujące  metalowych  elementów,  by  sprzedać  je  w  punktach  skupu.
Jak wyjaśnił Cędrowski, wiślane znaleziska odkryto podczas pierwszego, terenowego etapu prac,
który  według  planów  ma  potrwać  do  piątku.  -  W  drugim  etapie  zaplanowano  opracowanie
znalezisk,  czyli  wyrysowanie,  sklasyfikowanie  i  opisanie,  może  stworzenia  ich  bazy.  Może  to
posłużyć  do  ewentualnych  kolejnych  badań  w  przyszłości  -  powiedział.Przedstawiciele  Biura
Stołecznego  Konserwatora  Zabytków dodają,  że  archeolodzy  współpracują  z  Zarządem Mienia
m.st. Warszawy przy usuwaniu przeszkód wodnych z dna rzeki.

-Planowane jest również wydobycie obiektów o wartości zabytkowej (fragmenty kamiennych ław z
Mostu  Poniatowskiego,  łódź  typu dłubanka,  wagonik),  które  ujawniły  się  w związku  z  niskim
poziomem wody w Wiśle - poinformowało biuro. Podkreślono również, że wszystkie znaleziska są
ważne pod względem naukowym, jednak decyzja co do ich dalszych losów ma zostać podjęta po
zakończeniu  badań.  -  Chcielibyśmy,  aby  znalazły  się  w  warszawskich  muzeach  -  zaznaczają
przedstawiciele  biura.Miejsce  pracy  archeologów  wydobywających  zabytki  z  XVII  wieku,
pochodzące z zatopionej w Wiśle szkuty mają odwiedzić 3 września minister kultury Małgorzata
Omilanowska i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

IAR/PAP/fc   www.polskieradio.pl  3  września  2015 
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     JAK  NAUKOWCY  TŁUMACZYLI  SUSZĘ BEZ BOGA 

'Ekstrema pogodowe to właśnie zmiany klimatu' - naukowcy ...
www.tokfm.pl/.../1,130517,18405267,ekstrema-pogodowe-w-naszym-kraj...
22.07.2015 - Pole ryżowe w Azji podczas suszy spowodowanej przez El Nino. ... i dr Joanna
Remiszewska-Michalak tłumaczą wpływ zmian klimatu na …

KlimatDlaZiemi.pl - Strona główna
www.klimatdlaziemi.pl/index.php?lng=pl&id=0&idi=1357...1
16.02.2011 - Jednak w 2005 i 2010 r. susza wystąpiła dalej na Południu i dlatego naukowcy 
tłumaczą ją wyższą temperaturą na powierzchni tropikalnych …

Z suszy do powodzi, w oka mgnieniu | TwojaPogoda.pl
www.twojapogoda.pl › Wiadomości
07.06.2013 - Co więc się stało, że w ciągu zaledwie 9 miesięcy susza zmieniła się ... 
Naukowcy tłumaczą to postępującymi zmianami klimatycznymi, których …

Woda w Pacyfiku coraz cieplejsza. Nastanie czas susz i …

tvnmeteo.tvn24.pl/.../woda-w-pacyfiku-coraz-cieplejsza-nastanie-czas-su...
04.05.2014 - I to właśnie te wysokie temperatury przy powierzchni są dość niezwykłym 
zjawiskiem. Powód? Naukowcy tłumaczą, że w tej części świata wiatr …

Naukowcy chcą zrozumieć fale upałów, które nawiedziły …
krolowa-superstar.blog.pl/.../naukowcy-chca-zrozumiec-fale-upalow-kto...
28.06.2015 - Naukowcy z Indii i Pakistanu chcą zrozumieć przyczynę powstania ... 
nagromadzony stres na organizm człowieka” – tłumaczy LS Rathore, 
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                        Synonimy do słowa  susza – posucha – suchoza 

apatia, bessa, bezczyn, bezczynność, bezgłos, beznadzieja, bezruch, bezwład, bezwolność, bierność,
brak,  brak energii,  brak zmian,  cichość,  cisza,  deficyt,  dekoniunktura,  drętwota,  flauta,  frustracja,
głód, głusza, gnuśność, immobilizm, impas, impotencja, inercja, jałowizna, klęska suszy,suchotnik ,
kryzys,  letarg,  małość,  marazm,  martwota,  martwy  sezon,  mierność,  milczenie,  mizerność,
monotonia,  niechęć  do  czynu,  niedobór,  niedomiar,  niedostatek,  niedosyt,  nieistnienie,  niemoc,
nienasycenie,  nieobecność,  nieruchomość,  niewystępowanie,  niezaspokojenie,  nikłość,
obłomowszczyzna,  obojętność,  odrętwiałość,  odrętwienie,  ograniczoność,  otępiałość,  otępienie,
paraliż,  pasywizm,  pasywność,  pat,  prymitywność,  recesja,  regres,  rezygnacja,   skostnienie,
stagnacja,  stan  odrętwienia,  surowość,  susza,  szczupłość,  sztil,  śpiączka,  tępota,  tumiwisizm,
ubóstwo, uwiąd, zapaść, zastój, zła koniunktura, zniechęcenie, zobojętnienie, 

                                    BIZANCJUM  WYŁONIŁO  SIĘ W  MEKSYKU

W wyniku stale obniżającego się poziomu rzeki Grijalva w Meksyku doszło do niezwykłego 
odkrycia. Z wody wyłoniła się 450-letnia tajemnicza świątynia - podaje "Daily Mail.
Wzniesiona w czasach kolonialnych budowla mierzy około 55 metrów długości i 12 metrów 
szerokości. W dobrym stanie zachowała się dzwonnica o wysokości 14 metrów.
Budowla została najprawdopodobniej wzniesiona w połowie XVI wieku przez grupę mnichów. 
Dwa wieki później kościół Santiago został opuszczony w wyniku plagi, która spustoszyła okoliczne
tereny. W 1966 roku doszło do zatopienia świątyni, która pod wodą znajdowała się przez ponad 40 
lat. Odsłonięte ruiny kościoła stały się ogromną atrakcją turystyczną w Meksyku, a ich podziwianie 
możliwe jest do czasu, kiedy stan rzeki ponownie się podniesie.  

                               http://wiadomosci.onet.pl  21  października  2015

                         Ruiny kościoła  wynurzyły się ze zbiornika wodnego w Meksyku 
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