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Tegoroczne nagrody naszego Regionalnego Towarzystwa Powiślan dla księdza kanonika Jerzego Tadeusza Hana-

ja i archeologa Pawła Lisa z Muzeum Nadwiślańskiego honorują osoby zasłużone dla ochrony miejsc historycznych, za-
służone dla upamiętnienia historii miejsca. Od najdawniejszych czasów Powiśla aż do dnia dzisiejszego. 
 Nie ma w Polsce jednolitego programu ochrony miejsc historycznych i przyrodniczych uwzględniającego więzi 
społeczne jakie historia i wyjątkowość takiego miejsca może generować i wzmacniać. Nie ma idei ochrony krajobrazu 
kulturowego w najszerszym tego słowa znaczeniu – obejmującego nie tylko naturalny pejzaż, ale jego społeczny wymiar i 
historyczne dziedzictwo, także traktowane w jak najszerszym wymiarze; nie tylko zabytków i pamiątek, ale także zacho-
wań, obyczajów, rodzinnych tradycji. Nie tylko zabytkowych siedzib, ale także zamieszkujących je rodzin. 

Można by zawrzeć ten program w haśle łączącym dwa jego podstawowe elementy: „miejsca” i „ludzi”. Ludzie 
bez swojego miejsca stają się obywatelami każdego, tracąc jednak coś ze swej wyjątkowości. Miejscom, nawet najpięk-
niejszym przyrodniczym zakątkom, historia związanych z nim ludzi dodaje niebagatelną rzecz - znaczenie. 

„Miejsce i ludzie” to przede wszystkim „dom”, rodzinna siedziba, czasami rezydencja, czasami zwykła chata. 
Tam przechowuje się rodzinne archiwum, dokumenty, listy, zdjęcia, odznaczenia, przedmioty codziennego użytku, pamiąt-
ki związane z bliskimi. W domowej przestrzeni utrwala się pamięć i wspomnienie najstarszych: dziadków i babć. Dom ma 
swoją własną topografię pomieszczeń i mebli, własną estetykę, własną tworzoną pokoleniami historię. 
 „Miejsca i ludzie” taki tytuł nosi książka Jamesa Lees-Milne’a, angielskiego społecznika, dżentelmena, estety i 
działacza założonego w 1895 roku dla ochrony miejsc historycznych i naturalnych, słynnego brytyjskiego National Trust. 
Książka jest przeglądem angielskich domów i rezydencji, i zamieszkujących ją ludzi, wielkiego dziedzictwa angielskiej 
kultury.  

To dobry wzorzec dla naszych dzisiejszych polskich potrzeb. 
Wojciech Włodarczyk 
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Laureaci nagrody RTP za rok 2005 
 
 Podczas posiedzenia Zarządu 
Regionalnego Towarzystwa Powiślan w 
dniu 6 listopada 2005 roku rozpatrzono 
zgłoszone kandydatury do nagrody RTP 
za rok 2005. Po przedyskutowaniu propo-
zycji przegłosowano jednogłośnie dwóch 
laureatów: księdza kanonika Jerzego Ta-
deusza Hanaja, oraz Pawła Lisa 

Ksiądz kanonik Jerzy Tadeusz 
Hanaj, proboszcz parafii Zagłoba, został 
uhonorowany za wydanie napisanej przez 
siebie ilustrowanej „Historii parafii Za-
głoba” i przekazanie jej wszystkim para-
fianom. Książka księdza Hanaja stanowiła 
dopełnienie przygotowanych przez pro-
boszcza obchodów 80-lecia parafii. 

Paweł Lis, archeolog, badacz po-
wiślańskich grodzisk i wieloletni pracow-
nik Muzeum Nadwiślańskiego w Kazi-
mierzu Dolnym, został nagrodzony za 
autorski pomysł „Muzeum Dawnych 
Słowian – otwarte muzeum tematyczne” 
w rekonstruowanym z jego inicjatywy 
grodzisku w Żmijowiskach. Grodzisko to 
będzie stanowiło centralny punkt szersze-
go projektu – szlaku tematycznego „Gro-
dziska nad Chodelką”. 

Medale i odpowiednie dyplomy 
zostaną wręczone laureatom podczas 
specjalnego, opłatkowego posiedzenia 
członków RTP w dniu 15 stycznia 2006 
roku na plebani w Zagłobie. 

Przypominamy, że pierwszą lau-
reatką nagrody RTP była w roku 2004 
emerytowana nauczycielka z Rogowa 
pani Czesława Wąsala. Została nagro-
dzona za odtworzenie listy zamordowa-
nych mieszkańców wioski w czasie II 
wojny światowej i wybudowanie pomnika 
poświęconego ich pamięci. 

Regulamin nagrody RTP opubli-
kowaliśmy w numerze 4 „Powiśla Lubel-
skiego” z 2004 roku. Oczekujemy na 
zgłoszenia do nagrody RTP za rok 2006.  

 
Zarząd RTP 

 

 
 

Ksiądz kanonik Jerzy Tadeusz Hanaj 
 

 
Ksiądz kanonik Jerzy Hanaj urodził 

się 10 marca 1945 roku w Zakrzówku 
(parafia Bychawa). Od młodości był zain-
teresowany historią, zainteresowania te 
umacniają się szczególnie w seminarium. 
Wymiernym efektem tych zainteresowań 
była napisana w 1972 roku pod kierun-
kiem prof. Mieczysława Żywczyńskiego 
praca magisterska  pt. „Monografia parafii 
Bychawka do roku 1945”.  

Po ukończeniu seminarium ks. Jerzy 
Hanaj był wikariuszem w trzech para-
fiach: Nieliź k/Zamościa 1969 – 1972, 
Klesztów k/Chełma 1972 – 1977, Zamość 
197-1981. 6 listopada 1981 roku otrzymał 
nominację i został skierowany przez bi-
skupa jako proboszcz do parafii Czołki 
k/Sitna, do budowy kościoła. W dniu 13 
grudnia 1981 roku został wprowadzony 
stan wojenny. Ksiądz Jerzy, pomimo 
zakazu władz komunistycznych, odczytał 
z ambony list episkopatu oceniający ów-
czesną sytuację w Polsce. 

 
 

W początkowym okresie pracy w parafii 
Czołki msze odprawiane były w remizie 
strażackiej. W niedługim czasie dzięki 
staraniom księdza został zakupiony w 
Zamościu drewniany dom, który po prze-
niesieniu do parafii pełnił funkcję kaplicy. 
Ponieważ nastąpiło to bez pozwolenia 
ówczesnych władz, ksiądz Jerzy została 
ukarany za to mandatem karnym. W okre-
sie pobytu w tej parafii dzięki jego stara-
niom i zabiegom wybudowany został 
kościół (konsekrowany w 1986 roku), 
plebania i utworzony cmentarz.   

Kolejnym etapem pracy duszpaster-
skiej księdza Jerzego Hanaja była parafia 
w Piotrawinie. Został tam skierowany 
jako proboszcz w 1989 roku. W okresie 
probostwa ksiądz Jerzy przyczynił się do 
powstania muzeum, na które wygospoda-
rował dwie sale w plebanii. Bodźcem do 
utworzenia tej placówki stała się przypad-
kowo odnaleziona podczas remontu dachu 
legendarna kapa świętego Stanisława (w 
rzeczywistości była to kapa biskupa z 
XVII wieku). W powstałym muzeum 
znajduje się około 170  odnowionych 
eksponatów. Muzeum odwiedzało rocznie 

700 – 800 osób. W okresie probostwa 
ksiądz Hanaj organizował w parafii kon-
certy, między innymi Ireny Santor i Ka-
zimierza Kowalskiego (tenor). Telewizji 
Polonia przygotowała o księdzu Hanaju 
specjalny film: „Pasje proboszcza” a tele-
wizja lubelska - „Muzeum w Piotrawi-
nie”. Z Piotrawina ksiądz Hanaj został 
przeniesiony na własną prośbę do parafii 
w Wilkołazie (1998 – 2001). W okresie 
probostwa w tej parafii z inicjatywy księ-
dza rozpoczęto wydawanie „Źródła” – 
kwartalnika o tematyce historycznej. 
Oprócz zaangażowania w prace gospodar-
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cze ksiądz Jerzy przygotowywał uroczy-
stości z okazji 200-lecia śmierci księdza 
Ściegiennego, który pochodził z Wilkoła-
za.  

Ksiądz Hanaj jest kanonikiem kapitu-
ły zamojskiej i kapituły archikatedralnej 

lubelskiej. 19 lipca 2000 roku ówczesny 
Minister Kultury Kazimierz Michał Ujaz-
dowski odznaczył księdza Jerzego złotą 
odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.  

Do Zagłoby ksiądz Jerzy przybywa w 
dniu 29 czerwca 2001 roku jako jedenasty 
proboszcz tej parafii.  

 
Bogdan Bandzarewicz

 
 

Archeolog Paweł Lis 
 
 

 
  

Laureatem nagrody Regionalnego Towarzystwa Powi-
ślan za rok 2005 został Paweł Lis, archeolog z Muzeum Nadwi-
ślańskiego. Urodził się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 1961 
roku, archeologię studiował na UMCS w Lublinie, pracę magi-
sterską Pradzieje okolic Kazimierza Dolnego obronił w 1985 
roku. Początkowo pracował w Muzeum Regionalnym w Puła-
wach, a od 1991 roku w Muzeum Nadwiślańskim w rodzinnym 
mieście. Najpierw jako kierownik Działu Historii (1992-93), 
następnie jako szef oddziału Kamienica Celejowska (1993-2004) 
i od roku na samodzielnym stanowisku d.s. dziedzictwa arche-
ologicznego.  

Od 2002 roku poświęcił się tworzeniu osobnej, choć 
związanej z Muzeum nadwiślańskim, placówki „Muzeum Daw-
nych Słowian – otwarte muzeum tematyczne”. To jego własny, 
autorski pomysł. Udało mu się przekonać do tej nowatorskiej 
idei odpowiednie władze i zdobyć dla jej realizacji finansowe 
zabezpieczenie. Ośrodkiem nowego muzeum będzie grodzisko 
w Żmijowiskach - centralny punkt szlaku tematycznego „Gro-
dziska nad Chodelką” ciągnącego się od Chodlika poprzez 
Kłodnicę aż do Podgórza. Za parę lat grodzisko w Żmijowiskach 
zostanie zrekonstruowane, będzie mieścił się tam ośrodek arche-
ologii doświadczalnej. Nie ma wątpliwości, że odtworzone gro-
dzisko będzie jedną z największych atrakcji turystycznych Powi-
śla lubelskiego przyciągającą wycieczki z całego województwa i 
sprzyjającą rozwojowi lokalnej agroturystyki. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje bowiem nie tylko naukowo-dydaktyczny 
charakter tego muzeum, ale przed wszystkim jego społeczno-
kulturowe, na skalę naszego regionu, konsekwencje. O grodzi-
sku w Żmijowiskach Paweł Lis pisywał dwukrotnie w „Powiślu 
Lubelskim”: nr 1 z 2003 i nr 3 z 2005 roku. 

  
Poza działalnością muzealną i wystawienniczą Paweł Lis od 1985 roku uczestniczy prawie w każdym sezonie w pracach wy-

kopaliskowych. Ma na swoim koncie 35 publikacji, w większości o prowadzonych przez siebie badaniach. Od 10 lat jest członkiem 
Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Lublinie, w latach 1997-2001 był prezesem Zarządu Oddzia-
łu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kazimierzu Dolnym i jednocześnie (w latach 1998-2001) członkiem Zarządu Głównego 
tegoż towarzystwa. 

Paweł Lis mieszka w Kazimierzu Dolnym, jest żonaty, ma 2 synów. 
Wojciech Włodarczyk 

Pochwała jabłka 
 

W dzieciństwie poważnie zacho-
rowałem. Zrozpaczeni Rodzice zwrócili 
się o pomoc do lekarskiej sławy. Ponie-
waż nie mogłem jeść większości potraw, 
doktor przepisał kurację pomarańczową. 
Przez pięć miesięcy piłem niemal wyłącz-
nie sok ze świeżych pomarańczy. Był 
przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku i pomarańcze w 
Warszawie można było dostać jedynie na 
Bazarze Różyckiego. Kupowało się je na 

sztuki w cenie diamentów. Rodzice mu-
sieliby wyprzedać się do cna, żeby uczy-
nić zadość mądrości lekarskiej. Przyszedł 
z pomocą krewny mieszkający zagranicą. 
Przez pół roku poczta wręcz nie nadążała 
z przynoszeniem do domu pak z poma-
rańczami. 
 Od tamtego czasu nie lubię po-
marańczy. Ale nie dlatego chcę głosić 
pochwałę jabłka, że mój stosunek do 
owocu, który światowe gremium uznało 

niegdyś za najlepszy owoc Ziemi, jest 
delikatnie mówiąc niechętny. Po prostu 
uważam, że jabłko tamtym werdyktem 
zostało pokrzywdzone. 
 Bo ono właśnie jest najlepszym z 
owoców i bynajmniej nie trzeba uzasad-
niać tej tezy powoływaniem się na Księgę 
Rodzaju. Tylko w jabłku bowiem stosu-
nek pomiędzy soczystością a twardością 
przyjmuje stan doskonałej równowagi. 
Tylko jabłko jest na każdą okazję i każdą 

 3
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porę roku, choć dobrze uczynić sobie 
czerwcową przerwę przed lipcową papie-
rówką. Tylko jabłko syci i rzeźwi, anga-
żuje zęby i najdelikatniejsze rejony pod-
niebienia. Daje początkową rozkosz de-
strukcji, gdy zatapiamy zęby w zbitym 
miąższu, oraz końcową błogość winnej 
degustacji, gdy już miąższ przemienił się 
w naszych ustach w nektar. 

Skórka jabłka to cały poemat. 
Pomarańczę, chcąc zjeść, musimy obrać 
ze skórki. Pomarańcza (także ananas czy 
banan) to rodzaj orzecha, z tym że jej 
jądrem praktycznie jest sam sok, skumu-
lowany w cząstkach niczym w błoniastych 
woreczkach. O ile więc skórkę pomarań-
czy można by porównać do glinianego 
naczynia, o tyle skórka jabłka jest inte-
gralną częścią owocu. Obieranie jabłka 
przed jego spożyciem jest aktem wandali-
zmu. Skórka jabłka tyleż chroni, co zapo-
wiada wewnętrzną treść. W niej, w tej 
cieniuteńkiej powłoce skoncentrowane są 
wonie, olejki eteryczne, barwniki i różne 
inne cudowności. Jest ona również ele-
mentem ekspresji, nieraz wręcz zaskaku-
jącej. Porównajmy brzydką na pozór 
skórkę renety z korzennymi wspaniało-
ściami miąższu i słomkową jednolitość 
kronselki z delikatną strukturą wnętrza. 

 A gdzież znajdziemy taką różno-
rodność rumieńców, chyba tylko u dziew-
cząt. Zasadne jest mówienie o wstydliwo-
ści jabłka, o jego ujmującej skromności. 
Jabłko swoim rumieńcem daje znać, że 
czuje się skrępowane własną urodą, swym 
niekłamanym pięknem. Jest to piękno 
swojskie, zwyczajne, pozbawione blichtru 
i kosmetycznego retuszu. Rumieniec 
symbolizuje też zdrowie. Nie da się jeść 
nadmiernej ilości gruszek, pomarańczy 
czy winogron, natomiast jabłek nigdy nie 
jest dość, jak nigdy nie jest dość świeżego 
powietrza. 
 Rzecz osobliwa, mówimy o owo-
cu, który opornie daje się przetwarzać. 
Sok pomarańczowy w pełni wyraża istotę 
pomarańczy. Wino stanowi duchową 
emanację winogron. Sok jabłkowy, mar-
molada czy wódka w rodzaju calvadosu to 
nader skromne erzace jabłka. Powiedzmy 
otwarcie: jabłko nie nadaje się do prze-
twórstwa. Jego istota zawiera się w jego 
kształcie. Zostało wręcz stworzone do 
zerwania dłonią z drzewa i zbliżenia do 
ust. Wtedy ujawnia swój erotyzm. Nie bez 
powodu nazywa się piękną i młodą 
dziewczynę „zielonym jabłuszkiem”. 
 Jest owocem obu klimatów: 
północnego i południowego, lecz na tere-
nach na północ od Alp i Karpat udaje się 

najlepiej. Lubiąc deszcze i wilgoć, mżaw-
ki i siąpaninę, pożąda słońca, wdzięcznie 
się ku światłu ustawiając rumieńcem. Nie 
boi się mrozów i dzielnie z nimi walczy, 
jeśli nie są nadmierne. Pozostawione na 
drzewie, zawieszone w przestworzu, kar-
mi ptaki, owe istoty powietrzne. Smaga je 
wiatr, pali słońce, kąsa mróz, rosi deszcz, 
a ono wciąż trwa, niezwyciężone. 
 Na koniec dwa słowa o kształcie 
jabłka. Wypada zgodzić się z poglądem, 
że pomarańcza ma najdoskonalszy kształt, 
bo kulisty. Absolut geometryczny byłby 
dla jabłka potwarzą, estetycznym wynatu-
rzeniem. Albowiem jabłko nie jest kroplą, 
jak wiele innych owoców. Jabłko mieści 
się w symbolice ziemi i powietrza, nie 
wody. Dlatego jabłko jedynie zbliża się 
swym kształtem do kuli, lecz daleko mu 
do tego ideału. W tym sensie jest niedo-
skonałe, jak niedoskonała jest nasza wie-
dza o świecie i naszym w tym świecie 
powołaniu. 
 Zagłębie jabłkowe - zaszczytne 
to miano nosi Powiśle lubelskie. To wła-
śnie my pielęgnujemy najlepszy owoc 
Ziemi. 

  Janusz Węgiełek - 
Las Dębowy

 
 

Z krainy węgierek (część 1) 
 
 

(Od redakcji: znany polski 
ogrodnik Edmund Jankowski (1849-1938) 
zwiedzał pod koniec czerwca 1879 roku 
Powiśle lubelskie na zaproszenie Jana 
Kleniewskiego. Swoje wrażenia opubli-
kował w założonym przez siebie piśmie 
„Ogrodnik polski”, nr 9 i 10 z 1879 roku. 
Fragment obszernej relacji Jankowskiego 
podzieliliśmy na dwie części, dokończenie 
wydrukujemy w kwietniowym numerze 
„Powiśla Lubelskiego”. W numerze 1 i 2 
„Ogrodnika polskiego” z tegoż 1879 roku 
Edmund Jankowski opublikował inny 
swój artykuł o Powiślu: Nieco o uprawie 
wierzby koszykarskiej) 

„[...] Po kilkugodzinnym wypo-
czynku opuściliśmy Kazimierz, wznosząc 
się w górę, i szybko straciliśmy z oczu 
piękne widoki [na Janowiec], wyjechaw-
szy na płaszczyznę która doprowadziła 
nas do Opola. 

Górna Opolszczyzna położona na 
gruntach które noszą specjalną nazwę 
borowiny, a zanikając poza nią wynurzają 
się dopiero w Chełmskiem, Krasnostaw-
skiem i okolicach, gdzie już znaczne zaj-
mują przestrzenie. Borowina jest to wa-

pień pokryty na powierzchni grubszą lub 
cieńszą warstwą próchnicy. Ze względów 
ogrodniczych, ziemia to specjalnie odpo-
wiednia dla orzechów włoskich, jak w 
ogóle dla wszystkich drzew pestkowych 
lub miseczkowatych. 

Nie zatrzymamy się dłużej w tej 
okolicy dla ogrodnika mało przedstawia-
jącej interesu, lecz przejechawszy wszerz 
majątki opolskie spuścimy się znów na 
Powiśle, okraczając tym sposobem góry 
wapienne, które rozciągają się pomiędzy 
Kazimierzem a Zastowem. Tu dopiero 
jesteśmy w samym centrum owych sław-
nych gajów owocowych, stanowiących 
chlubę Powiślanina. Zanim jednak zagłę-
bimy się w te sady, rzućmy okiem na 
Powiśle, które nas zewsząd otacza.  

Częste wiślane wylewy pozosta-
wiają na brzegach piaszczyste odsypy, 
zwane szurami. W miejscowościach w 
których rzeka przepływa po dolinie, wy-
lewy zajmują znaczne przestrzenie, a 
szury rozciągają się całymi ławicami na 
przestrzeni wielu mil kwadratowych. Na 
tych piaszczystych nasypach, w skutek 
powstrzymanej z wielu przyczyn bystrości 

prądu, osadza się rok po roku wiślana 
mada, nadająca im własności roli nie-
zmiernie żyznej, takiej, jaką napotykamy 
w deltach rzek biorących początek w 
górach granitowych. Od gruntów górnych 
odgranicza się Powiśle właściwe szere-
giem wzgórków piaszczystych, które 
tworzyły w czasie dużych wylewów, 
właściwe brzegi rozlanej szeroko rzeki. 
Nadrzeczni mieszkańcy odróżniają dwo-
jakie Powiśle. Jedno obwałowane, t.j. 
odgrodzone szerokim silnym wałem od 
rzeki, a drugie nieobwałowane czyli zale-
wane, ulegające często napadowi wód, 
które niszczą je lub też przeciwnie nowy-
mi wzbogacają napływy. Z żalem zauwa-
żyliśmy, że stosunek pomiędzy Powiślem 
obwałowanym i zalewanym zbyt jest 
jeszcze nieproporcjonalny. Opieszałość 
lub brak solidarności pomiędzy nadbrzeż-
nymi mieszkańcami są powodem, że całe 
obszary bogatej ziemi nadrzecznej wy-
stawiane są na ciągłą igraszkę kapryśnej 
Wisły. Dziwna obojętność na utratę wła-
snego mienia zdaje się władać Powiśla-
nami – pewna niefrasobliwość o jutro, 
wywołana zapewne niepojętą urodzajno-
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ścią ziemi, która ich żywi. Bo też przy-
znać należy, że podobnego bogactwa 
roślinności, podobnej siły wzrostu nie 
przedstawia nawet sławna ziemia podol-
ska. Mada wiślana, powstała z ostateczne-

go skruszenia skał, obfituje niezmiernie w 
mineralne pokarmy roślinne, do których 
czerpania dopomaga jej ciągła wilgotność. 
Podkład ten urodzajny często gruby na 
parę nawet sążni, spoczywa na grubo 

ziarnistym piaskowym podgruncie, który 
zastępuje najwyborniej wszelkie odsącze-
nia sztuczne. 

 

 
Sprzedaż jabłek z Powiśla lubelskiego pod mostem Kierbedzia w Warszawie, rok 1936. 

 
W skutek takich własności grun-

tu, charakter Powiśla ze względu na jego 
roślinność, nader jest odrębny i uderzają-
cy. Bujność wegetacji wprawia na każ-
dym kroku w podziw zdumionego widza. 
Przepyszne łąki z cienkich soczystych 
traw złożone, ubarwione tysiącami kwia-
tów, nie tracą swej siły nawet wtenczas, 
gdy je mnogie okryją drzewa. Cień drzew, 
który zwykle działa gnębiąco na porost 
traw, tu zdaje się mały zaledwie wpływ na 
ich wzrost wywierać – stąd wielki pochop 
do sadzenia drzew, które powiększają 
dochód z gruntu, nie zmniejszając korzy-
ści z łąki. 
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Warzywne ogrody któreśmy tu w 
kilku miejscach widzieli, jeżeli czysto 
utrzymane, wydają produkta tak wzoro-
wego kształtu, tak wielkie i smaczne, że 
mogłyby one posłużyć za ideał do którego 
ma zdążać ogrodnik warzywny. Radziby-
śmy żeby Powiślanie przedstawili te swo-
je produkta na najbliższej wystawie, bo 
dadzą one dokładnie pojęcie o wybornych 
przymiotach ziemi, na której tak dorodne 
udają się kapusty, selery, ogórki i t.p. Z 
pomiędzy produktów cenniejszych zwró-
ciły naszą uwagę przepyszne szparagi, 
zamiast kompostu madą tylko corocznie 
posypywane i truskawki. Te ostatnie mo-

gą tu stać się przedmiotem handlu wywo-
zowego. Wiadomo, że truskawki nie-
oczyszczane starannie z wąsów, po trzech 
już latach od posadzenia przestają należy-
cie plonować; ale czyszczenie to jest ro-
botą żmudną i kosztowną. Tymczasem 
kilkoletnia zaniedbana plantacja truska-
wek, którąśmy widzieli, jedynie tylko z 
zielska opielona, zdziwiła nas ogromnym 
urodzajem pięknych i smacznych owo-
ców. Miejscowi twierdzą, że tak bywa 
corocznie. Niezupełnie dojrzałe truskawki 
wywożą kacapi z Warszawy znacznymi 
partiami do Petersburga, płacąc za nie 
dobrą cenę. Korzystnie tedy byłoby zało-
żyć na Powiślu znaczne plantacje truska-
wek odmiany Victoria (Trolope), jako 
najbardziej przez kacapów poszukiwanej, 
porobić z niemi układy i otworzyć stały 
handel tym produktem, który tu w przyja-
znych warunkach doskonale się udaje i 
nie potrzebuje tej kosztownej hodowli 
jaka go w innych gruntach otaczać musi-
my. 

Nie możemy też pominąć mil-
czeniem chmielu. Dziko rośnie on tu na 
każdym niemal kroku i staje się dosyć 
uprzykrzonym chwastem. Hodowany 
udaje się nad podziw, i daje szyszki wy-
bornego gatunku przy uprawie o tyle 

ułatwionej, że na bogatej ziemi łatwo 
wytworzyć komposty potrzebne do co-
rocznego obsypywania krzaków. Widzie-
liśmy wprawdzie jeden tylko większy 
chmielnik i parę pomniejszych, ale to 
wystarcza do powzięcia przekonania, że 
całe Powiśle mogłoby produkować wy-
borny chmiel na potrzeby kraju, o ile na to 
siły robocze pozwolą. 

Przejdźmy teraz do drzew. Całe 
pobrzeże Wisły zdaje się być królestwem 
wierzby: rozkoszuje się tu ona, rozrasta i 
prawdziwie panuje nad całą drzew rzeszą. 
Zresztą nie jest to już ta wierzba krajowa, 
nienaturalnie powyłamywana, na pół 
sucha, w chorobliwe głowacze przemie-
niona, nie jest to drzewo chłopskie, jak je 
pogardliwie często nazywają. Powiślańska 
wierzba ze szlachetniejszymi kształtami, 
cennych też nabiera przymiotów. Jej so-
czyste pędy, gałązki, a nawet bujne gałę-
zie, są ulubionym pokarmem dla bydła; 
drzewo daje główny opał, a gałęzie są 
materiałem do robienia tam, ogrodzeń i 
wyplatania koszyków. Ten ostatni prze-
mysł w okolicy którą zwiedzaliśmy, trze-
ba to przyznać, zbyt słabo jest rozwinięty 
i zdaje się wyczekiwać dopiero energicz-
nej inicjatywy, która eksploatację roz-
pocznie. Na wspólnych gromadzkich 
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pastwiskach stoją wierzby tak gęsto, jak 
drzewa w naszych sadach; każdy włościa-
nin ma ich po kilka lub kilkanaście, a 
gdzie miejsce pozwala, nowy kół sadzi, 
lub też obok wyciętej wierzby nową 
umieszcza sadzonkę. Wyda się może 
przesadą lub sztucznym naciąganiem, co 
wszakże jest faktem łatwym do sprawdze-
nia, że Powiślanie oceniają bogactwo 
włościanina ilością wierzb, które do niego 
należą – tak jak narody pasterskie szacują 
je z ilości kóz, owiec lub wielbłądów. 

Drugim z kolei drzewem, które 
niemal na równi z wierzbą jest tu rozprze-
strzenione, a bezsprzecznie taką samą siłę 
wzrostu się odznacza – jest węgierka. Nie 
dosyć powiedzieć, że węgierka na Powi-
ślu rośnie w stanie zdziczałym, więcej 
nawet – ona wytrzymuje tu i najgorsze 
traktowanie. 

Widzieliśmy przykłady przypo-
minające podania o Aaronowej różdżce, 
lub lasce Św. Stanisława. (przypis: We 
wsi Piotrowinie, położonej nad brzegiem 
Wisły w pobliżu Józefowa, a należącej 
niegdyś do Piotrowina którego wskrzesił 
Św. Stanisław, jest na cmentarzu przed 
kościołem bardzo osobliwa lipa, której 
konary grube i sękate rozścielają się na 
kilka łokci nad ziemią, a korzenie odpo-
wiadające tymże konarom wznoszą się na 
powierzchni ziemi. Wygląda to, jak gdyby 
gałęzie i korzenie wyszły z pniaka już 
gotowego. Według podania, lipa urosła z 
laski wetkniętej w ziemię przez Świętego 

biskupa. Osobliwy kształt lipy zależy 
niewątpliwie od wapiennej opoki na której 
wyrosła, niedozwalającej korzeniom za-
puścić się głęboko, a w bezpośrednim 
związku ze wzrostem korzeni pozostaje i 
układ gałęzi.) Na pół suche węgierkowe 
drzewo rzucone na ziemię, zapuściło w 
nią korzenie od strony zetknięcia, wydało 
świeże pędy, rozkrzewiło się, żyje i rośnie 
wesoło, a zapewne wkrótce wyda piękne 
owoce. Ziemia napływowa tak bardzo 
sprzyja tu węgierkom, że włościanie sadzą 
je w odległości całkiem w innych miej-
scowościach dla wzrostu drzew niedosta-
tecznej, co 2 lub 3 łokcie; lecz tu w przy-
jaznych warunkach wyrasta prawdziwy 
gaj węgierkowy, nie tylko zadziwiający 
swym dobrym wzrostem, ale zarówno 
obfitością i pięknością owoców. 

Z innych drzew owocowych, na-
potkać tu można w wielkiej obfitości 
jabłonie. Wszelako drzewa te na Powiślu 
bynajmniej nie prosperują, jakby się zda-
wać powinno. Korzenie węgierki rozpo-
ścierają się płytko pod powierzchnią, więc 
w samej żyją madzie, dlatego drzewo to 
pięknie wyrasta i długo tu żyć może. Jed-
nakże spostrzegli dawno włościanie, że na 
próżno zakładać sady nawet węgierkowe 
na gruntach, pod którymi niegłęboko jest 
piasek (żażga); owóż dla jabłoni, taka 
żażga istnieje tu wszędzie – raz głębiej, 
raz płyciej. Dlatego drzewo to rośnie 
wesoło tylko w młodości, a gdy starsze, 
widocznie marnieje i przykro odbija od 

innych wesołych sąsiadów, że zaś jabłoń 
późno rodzić zaczyna i dopiero w star-
szym wieku obfite wydaje plony, więc 
radzilibyśmy Powiślanom jabłoń zarzucić. 

Zupełnie przeciwnie zachowuje się 
grusza. Jej prostopadłe korzenie przebijają 
się do piasku i głębiej, znajdują dosyć 
wilgoci, a może trafiają na gliniaste na-
pływy głębiej położone, zasilają drzewo 
należycie i wydają egzemplarze stuletnie, 
a mimo to zdrowe i nad podziw płodne. 
Grusza więc na równi ze śliwą powinna 
zapanować w powiślańskich sadach – ale 
należy przy tym zwrócić uwagę na jeden 
ważny warunek. 

Grunt napływowy bardzo sprzyja 
przemarzaniu drzew: wszystkie grusze 
odmian delikatniejszych, które tu widzie-
liśmy, noszą na sobie niezatarte ślady 
srogiego mrozu. Wyjątek stanowią tylko 
odmiany pospolite i nieliczne wyborowe, 
tu już na miejscu wypróbowane – więc 
takie należałoby rozmnażać i hodować. 

Pomińmy inne drzewa, wspomi-
nając jeszcze o wspaniałych jesionach, o 
prześlicznych morwach z liściem wielkim, 
miękkim i soczystym, jakiego w innych 
częściach kraju nie zobaczy, a zapuśćmy 
się w sady, bo pilno nam z tą największą 
ciekawością tego miejsca, zapoznać i 
czytelników.”  

Edmund Jankowski

 

 
 

Promy w Basoni służące do przewożenia bydła na łąki po drugiej strony Wisły. Takimi samymi krypami przypominającymi dawne 
galary przewożono XIX i XX wieku  owoce z Powiśla lubelskiego do Warszawy. 
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Wójt 
Niebawem czekają nas wybory 

samorządowe. Powiśle będzie wybierać 
wójtów. Wiadomo, jaki wójt, taka groma-
da. Wobec osłabienia znaczenia sołtysów 
po wsiach, zredukowanych do roli pobor-
ców podatkowych, wzrosła niepomiernie 
rola wójtów. Wójt stał się niekłamanym 
przywódcą i obrońcą interesów gminy. 
 Bo faktycznie, skala wioski jest 
obecnie zbyt mała dla podejmowania w 
jej ramach poważniejszych decyzji. Pod-
stawową jednostką integracyjną stała się 
gmina. 
 Są wójtowie na dobre czasy i 
wójtowie na złe czasy. Wójt na złe czasy 
troszczy się o zachowanie stanu posiada-
nia, a celem jego działań jest nienaruszal-
ność substancji ludzkiej, kulturalnej i 
materialnej gminy. Wójt na dobre czasy 
stawia na twórczość i rozwój, wyznacza 
priorytety, troską swą obejmuje szczegól-
nie młode pokolenie. Wójt na złe czasy 
winien mieć wykształcone w sobie cechy 
opiekuna i obrońcy, poczucie sprawiedli-
wości społecznej, zdolność współodczu-
wania z innymi, szczególnie tymi 
biednymi i pokrzywdzonymi.  

  

 
Edward Pokraka z żoną Katarzyną z Pietrasów 

 

 
Jan Pokraka ojciec Edwarda 

Wójt na dobre czasy winien być menedże-
rem gminy, inspiratorem pomysłów, lo-
kalnym tyranem, jeśli idzie o zmuszanie 
ludzi do prac społecznych. Wójt na złe 
czasy zna wszystkich mieszkańców i 
otwarty jest na ich skargi i bolączki. Wójt 
na dobre czasy może być pod tym wzglę-
dem bardziej nieużyty, władczy i niedo-
stępny, gdyż gra o większe lub mniejsze 
pieniądze dla gminy, nęci inwestorów, 
opracowuje strategiczny plan rozwoju 
regionu, a zatem los pojedynczego miesz-
kańca siłą rzeczy mniej go obchodzi. 

 Oczywiście, w dniu wyborów 
nigdy się nie ma absolutnej pewności, na 
jakie czasy wybiera się wójta - dobre czy 
złe. Dlatego dobrze byłoby, by kandydat 
łączył w sobie wszystkie z wymienionych 
wyżej cech. 
 Wójtem na dobre i złe czasy był 
Edward Pokraka (1898-1944). Urodził 
się we wsi Zarudki w gminie Szczekar-
ków. Otrzymał wykształcenie podstawo-
we. Służbę wojskową odbył w Legionach 
Piłsudskiego. Był zwolennikiem poglą-
dów Marszałka, niepodległościowcem. 
Związek małżeński zawarł w 1923 r. z 
Katarzyną Pietras zamieszkałą w Urząd-
kowie. Samodzielność finansową uzyskał 
w 17 roku życia, ucząc dzieci we wsi 
Parchatka. W latach 20-tych otworzył 
sklep spożywczy w Wilkowie w domu 
parafialnym „Powiślak”. W roku 1932 
wybudował dom, w którym zamieszkał 
wraz z rodziną, prowadząc sklep spożyw-
czy w Urządkowie. 
 Był człowiekiem zrównoważo-
nym, uczynnym, wrażliwym na ludzką 
krzywdę, pomagał biednym. 
 W roku 1934 roku, w ramach 
ustawy z 1933 roku, wybrany został na 
wójta gminy Szczekarków i pełnił ten 
urząd do roku 1941. Będąc na wójtostwie, 
walnie się przyczynił do wybudowania 
szkoły powszechnej w Wilkowie (budy-

nek drewniany). Za jego kadencji rozbu-
dowano nadto przeciwpowodziowy wał 
wiślany oraz wybudowano kilka kilome-
trów dróg o nawierzchni brukowej. [In-
formacje te zawdzięczam synowi Edwar-
da Pokraki, Panu Janowi Posielskiemu, 
któremu w tym miejscu za okazaną po-
moc serdecznie dziękuję - J.W.] 
 Warto podkreślić, że Edward 
Pokraka za priorytetową uznał budowę 
dróg i edukację młodego pokolenia. Te 
dwa wyzwania cywilizacyjne nadal są w 
pełni aktualne. Dzisiaj nie mogą one jed-
nak stanowić całego programu kandydata 
na wójta. Wójt na dobre czasy winien 
mieć „pomysł na gminę”, czyli strate-
giczną wizję rozwoju regionu. 
 W kształtowaniu tej wizji nie 
może być sam. Muszą mu w tym pomagać 
lokalni historycy, biznesmeni, ekonomi-
ści, prawnicy, ludzie kultury, specjaliści 
od planowania przestrzennego, ekolodzy, 
leśnicy, hydrolodzy itd. Wystarczy po-
wiedzieć, że bywają wójtowie, którzy 
potrafią zaangażować do realizacji swoje-
go programu całą miejscową elitę. Jest 
bowiem o co walczyć. Piękna i bogata 
gmina to piękna i bogata Polska. 
 

  Janusz Węgiełek 
 - Las Dębowy 
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„Dobre sobie” 
wiejskie letnie warsztaty artystyczne Pracowni ANGOBA 

pod Kazimierzem Dolnym (edycja 2005) 
 

(Od Redakcji: od 1 do 17 lipca 2005 roku z inicjatywy Rafała Szambelana odbywały się w Dobrem warsztaty ceramiczne 
grupy artystycznej ANGOBA. Ich podsumowaniem był festyn na terenie dobrskiej szkoły w dniu 15 lipca. Podczas festynu żydowską 
muzykę grał zespół „Klezmafour” z Lublina, wypalano ceramikę, były zabawy dla dzieci, a wieczorem pokaz trzech filmów: Pawła 
Althamera o dobrskim malarzu Frączyku, Iwony Gołębiewskiej „Czy Dobre jest dobre?” i dokumentalny film o działaniach artystycz-
nych w Dobrem. Następnego dnia Paweł Althamer realizował „prace plenerowe”, np. na Krowiej Wyspie. Wszystkie fotografie są 
autorstwa Rafała Szambelana.)  

 

 
Lesław Frączek w swoim domu w Dobrem 

 
Zabawy z ceramiką podczas festynu w Dobrem

 

 8

Tego lata, z pozoru niewyróżnia-
jąca się niczym szczególnym wieś Dobre, 
nieopodal Kazimierza Dolnego, w dolinie 
Wisły, stała się świadkiem nieoczekiwa-
nego zdarzenia. Pewnego lipcowego dnia 
zorganizowany został przez grupę przy-
jezdnych artystów i amatorów skromny 
festyn na dziedzińcu wiejskiej szkoły. 
Dzieci mogły lepić z gliny, był pokaz 
pracy na kole garncarskim, wypał cera-
miczny, spontanicznie pojawił się ktoś z 
akordeonem. Impreza kończyła odbywa-
jące się w okolicy warsztaty artystyczne. 
Zagrała muzyka, a później, po zapadnię-
ciu zmroku na zaimprowizowanym ekra-
nie mieszkańcy obejrzeli polską premierę 

filmu opowiadającego o jednym z nich, 
artyście malarzu chorym na chorobę dwu-
biegunową Lesławie Frączku. Nie byli 
przygotowani na taką niespodziankę.  

Bohater filmu nie ma we wsi dobrej 
prasy. Lesław Frączek uchodzi za czło-
wieka dziwnego. Swym zachowaniem 
odstaje od społeczności. Mimo to wydaje 
się ustawicznie szukać u innych akceptacji 
i próbuje na różne sposoby, czasem rów-
nież dokuczliwe, odgrywać w ich życiu 
ważną rolę. Jest utalentowanym mala-
rzem, którego umiejętności wydaje się 
pożerać sytuacja życiowa uwarunkowana 
chorobą. W powszechnym odbiorze za 
część swoich problemów życiowych, 

przede wszystkim tych związanych z 
alkoholowym towarzystwem, ponosi 
odpowiedzialność on sam. Cokolwiek by 
myśleć, jego sytuacja nie jest łatwa. Nie 
żyje niestety w kraju w którym społeczno-
artystyczne projekty miewałyby kiedy-
kolwiek dużą szansę realizacji.  

Mimo wszystko, w jaśniejszych 
epizodach psychozy maniakalno-
depresyjnej powstają jego obrazy. Są to 
prace o dużym potencjale estetycznym. 
Frapująca jest również jego metoda twór-
cza, polegająca na wybieraniu reprodu-
kowanych fragmentów rzeczywistości i 
poddawaniu ich intensywnej ingerencji 
„upiększającej”, która trwa często do 
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momentu, kiedy gotowy obrazek czy 
zdjęcie będące pretekstem do rozpoczęcia 
aktu twórczego zamienia się już w całko-
wicie indywidualną wypowiedź malarza. 
W ten sposób „poprawiane” są również 
niekiedy reprodukcje dzieł znanych mi-
strzów. Z pozoru przypadkowy, może 
dyktowany głównie warunkami ekono-
micznymi zabieg zdobywania „podłoży” 
malowideł jest także interesujący. Część z 
nich kupowana półdarmo na pchlim targu 
od handlujących przybyszy z Ukrainy i 
Rosji rozpoznawalna jest jeszcze po 
ukończeniu pracy. Nierzadko na odwro-
ciach obrazów z indywidualnie traktowa-
nymi już przez Frączka pejzażami okoli-
cy, widnieją jeszcze etykiety z pisanymi 
cyrylicą tytułami pierwotnych przedsta-
wień: np. [cwiety i frukty]. 

Rzekomo krótki, w opowieściach 
Frączka,  proces malowania faktycznie 
jest z reguły znacznie wydłużony poprzez 
niezliczoną ilość poprawek i zmian tema-
tyki. Daje to końcowy rezultat w postaci 
bardzo misternie utkanej gęstej materii 
malarskiej, w której przeplatają się naj-

rozmaitsze techniki łącznie z malowaniem 
palcami i flamastrowo-barwne „wynalazki 
technologiczne”.  

Wyświetlany 15 lipca 2005 r. 
film pokazywał wybór charakterystycz-
nych cech stylu malarstwa Lesława 
Frączka. W końcowej scenie widać było, 
że jest on również w stanie sfinalizować 
transakcję i dobrze sprzedać kilka swoich 
prac. Depresyjny wizerunek malarza na 
ekranie odbiegał od tego, który mogli 
akurat obserwować mieszkańcy wsi. Frą-
czek z dużym zainteresowaniem i chyba z 
podszytą dumą akceptacją oglądał siebie 
w wiejskim kinie. Słychać było co i raz 
wyrywające się jego ożywione komenta-
rze uzupełniające dialogi na ekranie. Po 
zakończeniu projekcji rozległy się brawa. 
Wydawało się że mieszkańcy wsi, w tym 
również młodzież, byli nieco oszołomieni. 
Może niektórzy mogliby nawet w tym 
momencie, choć na chwilę, zrewidować 
swoje podejście do lokalnego odmieńca i 
uznać go za wartościowego człowieka.  

Nazajutrz na pobliskiej skarpie gó-
rującej ponad wsią pojawiła się kolorowa 

ławka. Pomalowana została na jaskrawe 
kolory, jakich Frączek chętnie używa w 
swoich obrazach. Ławka do obserwacji 
zjawisk przyrodniczych jest projektem 
znanego rzeźbiarza Pawła Althamera. Ma 
upamiętniać współpracę z Lesławem 
Frączkiem przy projekcie skromnej wy-
stawy w Cabaret Voltaire w DaDa Haus w 
Zurichu. Prezentacja ta była organizowana 
na początku 2005 roku przez Fundację 
Pro Helvetia. 

Tak właśnie zakończyły się tego-
roczne Dobre Warsztaty Artystyczne. 
Brali w nich udział absolwenci Wydziału 
Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Dwa tygodnie później wszystko 
wróciło do normy. Lesław Frączek musiał 
być znowu hospitalizowany. W kulmina-
cyjnym punkcie epizodu maniakalnego 
okazał się znowu zbyt nieznośny. Kilka 
dni później widziano go chodzącego po 
wsi. Ze szpitala najprawdopodobniej 
uciekł. Czy będą powstawać nowe obra-
zy?   

Rafał Szambelan

 

 
„Działania artystyczne” Pawła Althamera na Krowiej Wyspie 
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Nadciśnienie  tętnicze  u  osób  w  wieku podeszłym 
 

Nadciśnienie  tętnicze jest jedną 
z najczęściej występujących obecnie cho-
rób – dotyczy co trzeciej dorosłej osoby w 
Polsce, rozwija się podstępnie, często 
pierwszym objawem choroby są powikła-
nia w postaci uszkodzenia ważnych na-
rządów – serca, mózgu, nerek. 

Nadciśnienie tętnicze jest nazy-
wane „cichym zabójcą” , gdyż najczęściej 
przebiega bezobjawowo, a jego następ-
stwa – zawał serca, udar mózgu, niewy-
dolność nerek – zagrażają bezpośrednio 
życiu lub powodują nieodwracalne inwa-
lidztwo. 

Do niedawna przyjmowano, że 
ciśnienie tętnicze rośnie systematycznie z 
wiekiem, obowiązywał nawet wzór dla 
dopuszczalnego ciśnienia skurczowego - 
100 + wiek. 

Poważnie traktowano u osób po-
wyżej 60 roku życia jedynie wzrost ci-

śnienia rozkurczowego i znaczny – powy-
żej 200mmHg wzrost ciśnienia  skurczo-
wego. 

Obecnie przyjmuje się (zgodnie z 
zaleceniami Światowej Organizacji Zdro-
wia) jednolite wartości optymalnego i 
granicznego  ciśnienia tętniczego bez 
względu na wiek, z podkreśleniem, że 
wiek jest też czynnikiem ryzyka i to ta-
kim, na który nie mamy wpływu. Należy 
więc tym skuteczniej leczyć nadciśnienie 
u osób starszych, równocześnie prowa-
dząc modyfikację prozdrowotną innych 
czynników ryzyka. 

Należy również bezwzględnie 
przeciwstawić się twierdzeniom o nie-
opłacalności leczenia osób w wieku po-
produkcyjnym – wartość życia ludzkiego 
od poczęcia do naturalnej śmierci powin-
na być nadrzędnym dobrem w państwie, u 

którego podstaw leżą zasady społeczne 
wiary katolickiej. 

Dlaczego uważamy, że nadci-
śnienie tętnicze i jego leczenie w wieku 
podeszłym jest odrębnym problemem? 
Otóż często nadciśnienie u osób po 60 
roku życia zbiega się z tzw. zmianami 
starczymi, a więc przerostem serca, 
zmniejszeniem jego minutowej, spoczyn-
kowej pojemności, poszerzeniem światła 
dużych naczyń, zmniejszeniem elastycz-
ności tętnic, zmniejszeniem liczby kłę-
buszków nerkowych, ubytkami pamięci, 
spowolnieniem procesów myślowych. 
Nadciśnienie tętnicze jako choroba w 
sposób istotny przyspiesza starzenie się 
człowieka, a jednocześnie proces starzenia 
zmienia niekorzystnie przebieg nadciśnie-
nia, przyspieszając wystąpienie jego po-
wikłań. 

 
KLASYFIKACJA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO U OSÓB POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA 

    Ciśnienie  tętnicze                                      skurczowe                 rozkurczowe 
Ciśnienie prawidłowe                                     mniej niż   130            mniej niż  85 
Ciśnienie wysokie prawidłowe                      130 – 139                        85 – 89 
            ( graniczne ) 
I   okres  - nadciśnienie łagodne                     140 – 159                       90 – 99 
II  okres -  nadciśnienie umiarkowane           160 – 179                     100 – 109 
III okres -  nadciśnienie ciężkie                    powyżej   180               powyżej  110 
 

Ważny jest należyty pomiar ciśnienia tętniczego, który jest trudniejszy u osób 
starszych. Przyczyna są nasilone reakcje emocjonalne, szczególnie żywsze u osób 
starszych „ reakcja białego fartucha” źle znoszony ucisk mankietu, znaczna sytuacyjna 
zmienność ciśnień.   

W czasie pierwszego kontaktu z pacjentem powyżej 60 r. życia należy zwró-
cić uwagę na czynniki ryzyka – cukrzycę, podwyższone wartości cholesterolu, otyłość, 
zmniejszoną aktywność fizyczną, palenie papierosów, nadużywanie  alkoholu. W ra-
mach  diagnostyki wstępnej nadciśnienia u osób starszych powinno się: 
- potwierdzić kilkoma pomiarami, w różnych porach dnia – w domu – wartość ciśnie-

nia tętniczego (konieczność prowadzenia książeczki rejestracji ciśnienia), 
- określić stopień nadciśnienia wg Światowej Organizacji Zdrowia, 
- przeanalizować czynniki ryzyka zagrożenia chorobą serca i naczyń, 
- ocenić ewentualną obecność i nasilenie powikłań narządowych. 
Do prawidłowej oceny całkowitego zagrożenia powikłaniami nadciśnienia i do wyboru 
odpowiedniego leczenia należy wykonać:  
- badanie poziomu cholesterolu z frakcjami (tzw. lipidogram), 
- ocenę poziomu cukru we krwi, 
- echo serca – ważne badanie u osób starszych do oceny  stopnia zaawansowania powi-

kłań ze strony serca i wyboru odpowiedniego leczenia, 
- badanie moczu, mocznika, kreatyniny we krwi – celem określenia stopnia zajęcia 

nerek i ustalenia odpowiedniej dawki leków, 
- badanie dna oka, 

- obliczenie BMI – wskaźnika masy ciała na 
podstawie wagi i wzrostu – jest to wskaź-
nik określający stopień nadwagi lub otyło-
ści. 

Celem leczenia nadciśnienia tętniczego u 
osób powyżej 60 r. życia jest:   

      - normalizacja  ciśnienia  skurczowego i 
rozkurczowego, 

      - zahamowanie  lub uzyskanie cofania  
się  rozwoju  zmian  narządowych,    

      - uregulowanie  nieprawidłowości  me-
tabolicznych  i  zaburzeń  czynnościo-
wych, 

      - poprawa  jakości  życia, 
      - zahamowanie  postępu otępienia  

starczego . 
Wieloośrodkowe programy badaw-

cze w zakresie nadciśnienia tętniczego wy-
kazały, że - przy podobnych wartościach 
ciśnienia - zagrożenie ciężkimi powikłania-
mi lub śmiercią jest u osób starszych zdecy-
dowanie wyższe. Dlatego należy wykazać 
wyjątkową  staranność w diagnostyce 
wstępnej w tym wieku, a w wywiadzie 
uwzględnić predyspozycję dziedziczną, 
stresy psychiczne a także wpływy środowi-
skowe (nadmierne spożycie soli, palenie 
papierosów, nadużywanie alkoholu, zaży-
wane inne leki – szczególnie przeciwreuma-
tyczne, brak wypoczynku, ciężka praca itp.).

 
LECZENIE  NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO  W  PODESZŁYM  WIEKU… 

… to zastosowanie tych samych 
metod i leków, które zalecamy ludziom 
młodym, z uwzględnieniem preferencji 
lekowych i odpowiedniego dawkowania, 
zgodnie ze specyfiką choroby, opisaną 
wyżej. 

Leczenie nadciśnienia tętniczego 
to leczenie metodami niefarmakologicz-
nymi (modyfikacja prozdrowotna stylu 
życia) i leczenie farmakologiczne. 

Metody niefarmakologiczne są 
często trudne do zastosowania u starszych 

pacjentów, którzy posiadają utrwalone 
nawyki, np. żywieniowe, trudne do prze-
zwyciężenia upodobania, a także inne 
schorzenia ograniczające aktywność fi-
zyczną. 
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Jednakże przy braku innych 
czynników ryzyka i łagodnym nadciśnie-
niu może się okazać wystarczające nakło-
nienie pacjenta do zmiany stylu życia, bez 
wdrażania na razie leczenia farmakolo-
gicznego. Czynimy to wówczas, gdy po 
wstępnym badaniu stwierdzamy wiele 
błędów w tym zakresie (nadmierne spoży-
cie soli, wysokokalorycznych i bogato-
cholesterolowych pokarmów, nadmierne  
picie alkoholu, otyłość, brak aktywności 
fizycznej). 

Leczenie farmakologiczne nadci-
śnienia tętniczego u osób starszych wy-
maga szczególniej ostrożności i uwzględ-
nienia konieczności przyjmowania innych 
leków. 

Szczególnym problemem jest 
przyjmowanie przez pacjentów leków 
przeciw – reumatycznych i leków rozsze-
rzających oskrzela. 

Niesterydowe leki przeciwzapal-
ne, stosowane powszechnie w leczeniu 
zwyrodnieniowego zapalenia stawów i 
kręgosłupa podnoszą ciśnienie tętnicze, 
mogą wywoływać lub nasilać zaburzenia 
rytmu serca, zmniejszają działanie niektó-
rych leków przeciwnadciśnieniowych. 
Równoczesne ich stosowanie z lekami 
obniżającymi ciśnienie, szczególnie w 
dużych dawkach i długotrwale może być 
przyczyną niepowodzenia w leczeniu 
nadciśnienia. Ważny jest tu rozsądek i 
lekarza i pacjenta - nie można dążyć do 
usunięcia bólu stawowego za wszelka 
cenę, gdyż cena ta może okazać się zbyt 
wysoka. 

Leki rozszerzające oskrzela i 
przeciwastmatyczne przyspieszają prace 
serca, zmniejszając jego fizjologiczny 
odpoczynek, mogą wywoływać zaburze-
nia rytmu serca i zmniejszać działanie 
niektórych leków obniżających ciśnienie i 
nasercowych. 

W związku z tym u pacjenta po 
60 r. życia należy starannie przeprowa-
dzać diagnostykę duszności a leki rozsze-
rzające  oskrzela i przeciwastmatyczne 
przepisywać wyłącznie po upewnieniu się, 
że duszność jest spowodowana przewlekłą 
obturacyjną chorobą płuc lub astmą 
oskrzelową a nie chorobą serca. 

W leczeniu nadciśnienia u osób 
starszych najchętniej wykorzystujemy 
synergizm farmakologiczny leków, po-
zwalający zastosować najmniejsze dawki 
kilku leków, dobranych tak, by zminima-
lizować objawy uboczne, przy uzyskaniu 
pełnego działania obniżającego ciśnienie. 
Wyboru leków należy dokonywać indy-
widualnie, uwzględniając ogólny stan 
chorego, współistniejące choroby i  powi-
kłania oraz trudności adaptacyjne do 
zmian, będących następstwem leczenia.  

Dotychczasowe dane, wynikające 
z dużych programów badawczych jedno-
znacznie wskazują, że odpowiednio sto-
sowane leki przeciwnadciśnieniowe, po-
przez skuteczne obniżanie ciśnienia tętni-
czego, powodują zmniejszenie ryzyka 
powikłań sercowo-naczyniowych. 

Aby osiągnąć ten cel odpowied-
nio dobrane leki muszą być stosowane 
systematycznie, pod stałą kontrolą lekar-
ską i wg. obecnych poglądów – pacjent 
powinien przyjmować leki do końca ży-
cia. 

Pacjent powinien prowadzić 
książeczkę z zapisami wartości ciśnienia 
mierzonymi w domu i w przychodni. Jeśli 
pacjent jest konsultowany przez kardiolo-
ga lub hypertensjologa, to powinien być w 
stałym kontakcie również ze swoim leka-
rzem domowym. 

Należy zwrócić uwagę, że pro-
blem nadciśnienia jest nadal bagatelizo-
wany przez osoby powyżej 60 roku życia. 
Wynika to niewątpliwie z tradycyjnego 
podejścia do wartości dopuszczalnych 
ciśnienia tętniczego, ze współistnienia 
innych schorzeń dominujących, wpływa-
jących w znacznie większym stopniu 
negatywnie na jakość życia, niż nadci-
śnienie. Dotyczy to głównie choroby 
zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa, 
zaburzeń słuchu, zaburzeń widzenia i 
cukrzycy. Często też wielorakość dole-
gliwości nasila depresja, którą stwierdza 
się u 24% pacjentów w tym wieku. 

Główne grupy leków, preferowa-
ne w leczeniu nadciśnienia u osób star-
szych to: 

LEKI MOCZOPĘDNE, np. 
Hydrochlorotiasid, Chlortalidon, 
Furosemid, Indapamid. Uwaga: podaję tu 
i dalej wyłącznie nazwy farmakologiczne 
leków a nie  firmowe i podaję nie wszyst-
kie, tylko przykłady. 

Od lat stanowią podstawę lecze-
nia nadciśnienia tętniczego, również w 
wieku podeszłym. Niektóre z nich mają 
właściwości rozszerzania naczyń krwio-
nośnych, wszystkie działają korzystnie 
przy przeroście lewej komory, zmniejsza-
jąc jej obciążenie rozkurczowe, dobrze 
działają w połączeniu z innymi lekami 
obniżającymi ciśnienie, zmniejszając w 
połączeniach konieczność stosowania  
wyższych dawek. Ze względów bezpie-
czeństwa, szczególnie u osób starszych, 
wskazane jest badanie kontrolne poziomu 
potasu w trakcie leczenia lekami moczo-
pędnymi. 

ANTAGONIŚCI WAPNIA, np. 
Nitrendipin, Amlopin, Diltiazem, 
Verapamil. 

To grupa leków, w której efekt 
obniżania ciśnienia kojarzy się z działa-

niem przeciwarytmicznym, rozszerzają-
cym naczynia i  oskrzela. Szczególne 
wskazanie to izolowane ciśnienie skur-
czowe, również u ludzi starszych. Krótko-
działające leki z tej grupy (np. Cordafen) 
są przeciwwskazane u starszych pacjen-
tów. 

BETABLOKERY, np. Atenolol, 
Metopolol, Betaxolol, Bisoprolol, 
Carvedilol, Nebivolol. 

Są cenną grupą leków u pacjen-
tów ze współistniejącymi dolegliwościami 
wieńcowymi, zaburzeniami rytmu serca i 
niewydolnością serca. Wyboru leku z tej 
grupy i ustalenia odpowiedniej dawki 
powinien dokonać kardiolog, w oparciu o 
ocenę pracy serca i   krążenia. 

ALFA1BLOKERY, np. Doksa-
zosyna, Terazosyna. 

Leki z  tej grupy rozszerzają mię-
śniówkę naczyń, trzonu i torebki prostaty 
oraz szyi pęcherza moczowego, stosowa-
ne w urologii przy łagodnym przeroście 
gruczołu krokowego. Ze względu na moż-
liwość nadmiernego spadku ciśnienia w 
pozycji stojącej, szczególnie u osób star-
szych, leki z tej grupy są obecnie stoso-
wane głównie u mężczyzn z nadciśnie-
niem, z jednoczesnym łagodnym  przero-
stem gruczołu krokowego. 

INHIBITORY KONWERTAZY 
ANGIOTENSYNY, np. Captopril, 
Enarapril, Lisinopril, Ramipril, 
Trandolapril. 

Leki z tej grupy są polecane do 
leczenia nadciśnienia u osób starszych, 
często jako leki pierwszego rzutu, ze 
względu na ich korzystne działanie na  
serce i układ krążenia, preferowane u 
chorych z  nadciśnieniem tętniczym po 
zawale serca, z  towarzyszącą  niewydol-
nością serca, z białkomoczem i cukrzycą. 

Najczęstszym niepożądanym 
działaniem tej grupy leków jest uporczy-
wy kaszel. Jego wystąpienie wymaga 
odstawienia leku u 5 – 10 % chorych, a  
najpoważniejszym – obrzęk naczynioru-
chowy, rzadko obserwowany.  

ANTAGONIŚCI RECEPTO-
RÓW DLA ANGIOTENSYNY II TZW. 
SARTANY, np. Losartan, Valsartan. 

Jest to nowa grupa leków obniża-
jących ciśnienie, o podobnych właściwo-
ściach korzystnego końcowego działania 
na układ  krążenia , jak opisane inhibitory 
konwertazy, bezpieczne w stosowaniu, 
leki te nie powodują kaszlu. Polecane w 
leczeniu nadciśnienia  u osób w pode-
szłym wieku. W połączeniu z hydrochlo-
rotiazidem (lekiem moczopędnym) może 
być użyta mniejsza dawka, skutecznie  
obniżająca ciśnienie. Dostępność tej grupy 
leków, dotąd drogich, zwiększyła się po 
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wpisaniu ich od 15 października 2005 r. 
na listę  leków refundowanych. 

 
POSUMOWANIE 
Mimo postępu w dziedzinie far-

makoterapii nadciśnienia tętniczego waż-
nym elementem bezpiecznego leczenia 
jest stosowanie kilku leków w małych 
dawkach, przy zastosowaniu zasady in-
dywidualnego ich wyboru. Zasada ta jest 
szczególnie ważna u osób  w wieku pode-
szłym, gdyż:  
- wraz z wiekiem ulega osłabieniu funkcja 

nerek i wątroby, 

- wzrasta ryzyko interakcji z innymi gru-
pami leków, np. przeciwreumatycz-
nych, które mogą nasilać nadciśnienie, 

- leki obniżające ciśnienie mogą pogar-
szać przebieg choroby obturacyjnej 
płuc, 

- skuteczne leczenie nadciśnienia tętni-
czego zmniejsza ryzyko otępienia 
starczego o 50% poprawia jakość życia 
pacjentów. 

Ważnym warunkiem powodzenia te-
rapii jest współpraca z pacjentem, eduka-
cja prozdrowotna, również obejmująca 
rodzinę chorego, udzielanie dokładnej 

informacji pisemnej dotyczącej dawki i 
pory przyjmowania leków, a pacjent po-
winien prowadzić dzienniczek pomiarów 
ciśnienia w domu i okazywać go przy 
każdej wizycie u lekarza. 
 

Barbara  Bogdańska - Kardiolog 
               Kierownik Ośrodka Rehabilitacji  

 Kardiologicznej Wojewódzkiego  
 Szpitala  Specjalistycznego 

im. Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  
w  Lublinie  

 

Z ostatniej chwili 
 – uroczystość wręczenia nagród i opłatek RTP 

 

 
W niedzielę 15 stycznia br. odby-

ła się uroczystość wręczenia nagród Re-
gionalnego Towarzystwa Powiślan za rok 
2005 księdzu Jerzemu Hanajowi i arche-
ologowi Pawłowi Lisowi, których sylwet-
ki przedstawiamy na początku niniejszego 
numeru. Wręczenie nagród odbyło się w 
kościele w Zagłobie na zakończenie spe-
cjalnej koncelebrowanej mszy świętej 
odprawianej między innymi w intencji 
członków i sympatyków RTP. Samemu 
momentowi wręczenia przez prezesa RTP 
Wojciecha Włodarczyka specjalnych 
medali księdzu Hanajowi i panu Pawłowi 
Lisowi towarzyszyły burzliwe brawa 

wszystkich zgromadzonych. Msza i uro-
czystość zbiegły się z przypadającym w 
lutym bieżącego roku 10-leciem naszego 
Towarzystwa. Po nabożeństwie członko-
wie i sympatycy RTP zostali zaproszeni 
przez księdza Hanaja na spotkanie opłat-
kowe na plebanię. Po przełamaniu się 
opłatkiem w przemiłej atmosferze i przy 
wspaniałym poczęstunku długo dyskuto-
wano o Powiślu i zadaniach jakie czekają 
RTP. W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 
osób (wielu przepraszało, że nie mogło 
akurat przyjechać do Zagłoby), między 
innymi starosta opolski Zenon Rodzik, 
wicestarosta Andrzej Rozwód, wójt gminy 
Łaziska Roman Radzikowski, dyrektor 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 
Adam Madejski i liczni sponsorzy, mie-
dzy innymi: doktor Ewa Skokowska z 
Lublina, państwo Lejwodowie z Wilkowa, 
pan Miłosław Wosik z Lasu Dębowego. 
 Dzięki ich hojnemu wsparciu, a 
także dotacji starostwa w Opolu oraz 
pomocy obecnych właścicieli Zagłoby - 
spółce „SOKPOL Koncentraty” z Mysz-
kowa, RTP kończy właśnie druk zapo-

wiadanej od dawna księgi ślubów miesz-
kańców parafii Wilków z drugiej połowy 
XVIII wieku. Publikacja ta zawierać bę-
dzie także najstarsze mapy Powiśla lubel-
skiego (z końca XVIII i początku XIX 
wieku) oraz spis wszystkich gospodarzy 
parafii wilkowskiej sprzed półtora stule-
cia. Zainteresowani historią własnej ro-
dziny znajdą tam bogactwo informacji. 
Księga opuści drukarnię w lutym bieżące-
go roku. 

Wojciech Włodarczyk 
 

          

 
 

Podziękowanie 
 Zarząd Regionalnego Towarzystwa Powiślan serdecznie dziękuje właścicielom „Zagłoby” - firmie 
SOKPOL - Koncentraty, Spółka z o.o., z Myszkowa, za wsparcie finansowe działalności wydawniczej RTP i 
umożliwienie wydania Księgi akt zaślubionych parafii wilkowskiej z II połowy XVIII wieku. 

Zarząd RTP 
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