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 Zainteresowanie, jakie wzbudził artykuł z ostatniego numeru „Powiśla Lubelskiego” omawiający nadwiślańskie winni-
ce, przypomina nam, że najważniejszym problemem naszego regionu jest rolnictwa i jego ogromny potencjał.  

Powiśle lubelskie to wyjątkowy, nawet w skali Europy, region rolniczy. Wielokrotnie opisywaliśmy fenomen naszych 
sadów, szkółek owocowych, przetwórstwa owoców, chmielu, szparagów, malin, truskawek a teraz i winorośli. Każda z tych 
upraw ma swoją długą historię, swoich bohaterów. I każda w sposób sobie właściwy korzysta z bogactwa gleb naszego regionu 
i jego mikroklimatu.  

W tym numerze przedstawiamy opisy majątków Kleniewskich sprzed ponad 80 laty, rodziny tak zasłużonej dla rolniczej 
innowacji na naszym terenie. Przybliżamy też problemy edukacji rolnej w okresie międzywojennym (praktyki szkolne w Szcze-
karkowie) i czasach PRL (Szkoły Przysposobienia Rolniczego) oraz sylwetkę zapomnianego u nas, a ważnego dla Instytutu w 
Puławach, sprowadzonego przez Franciszka Kleniewskiego kolejnego specjalistę Czecha, ogrodnika Franciszka Korzynka. 
Znaczenie Instytutu puławskiego dla upowszechnienia winorośli czy uprawy tytoniu i lepszych odmian chmielu na Powiślu lu-
belskim jest wyjątkowe. Piszemy też o zmienionej formule dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w 2007 roku. 

Ziemianie rozumieli, że specjalizacja i przetwórstwo, a nie prosta produkcja rolna, są szansą na rozwój wsi i wzrost 
dochodów. Dziś możemy także wykorzystać atut gospodarczego opóźnienia, podejmując produkcję żywności ekologicznej. Małe 
gospodarstwa mają w tym zakresie przewagę nad uzależnionymi od chemii wielkimi przedsiębiorstwami. Niebawem ustawo-
dawstwo Unii Europejskiej będzie taką ekologiczną produkcję faworyzowało. Kolejnym niedocenionym walorem jest poszuki-
wana lokalna tradycja kulinarna. Specjaliści mówią, że narodowa kuchnia jest dziś jednym z najskuteczniejszych narzędzi pro-
mocji. To z kolei każe nam pamiętać o ukrytych możliwościach agroturystyki. Malownicze i mało zdewastowane współczesną 
zabudową tereny Powiśla i okolic przyciągają turystów. Kolejka wąskotorowa czy właściwie zagospodarowana sieć rzeczna 
może uczynić Powiśle jeszcze bardziej atrakcyjnym. Miasta męczą, ich pozorna różnorodność jest na dłuższą metę nużąca. Wieś 
daje spokój i dystans, a komunikowanie ze światem nie jest już na wsi żadnym problemem. Dziś te proste prawdy zdaje się ro-
zumieć coraz więcej osób. 

         Wojciech Włodarczyk 
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Nagrody RTP za rok 2006 

 
 

 Na ostatnim w roku 2006 posie-
dzeniu Zarządu Regionalnego Towarzy-
stwa Powiślan w dniu 26 listopada człon-
kowie Zarządu przegłosowali nagrody 
Towarzystwa za rok ubiegły. Po długiej 
dyskusji i przeanalizowaniu zgłoszonych 
wcześniej kandydatur, uznano, że na 
szczególne upamiętnienie i zachowanie w 
pamięci naszej lokalnej społeczności 
zasługuje inicjatywa powołania przed 10 
laty Regionalnego Towarzystwa Powi-
ślan. Przypominamy, że właśnie w roku 
ubiegłym obchodziliśmy 10 rocznicę 
powstania naszego stowarzyszenia. Przez 
przyznanie nagród z tak sformułowanym 
uzasadnieniem, chcielibyśmy podkreślić 
znaczenie niezależnych, społeczno-
kulturalnych inicjatyw i bezinteresownego 

działania na rzecz Powiśla lubelskiego, a 
także – szczególnie dziś, wobec zacho-
dzących kulturowych i cywilizacyjnych 
zmian oraz obojętności władz – coraz 
bardziej palącą potrzebę takich działań. 
 W związku z tym Zarząd RTP 
jednogłośnie przegłosował przyznanie 
dwóch nagród RTP za rok 2006 inicjato-
rowi powołania w lutym 1996 roku na-
szego Towarzystwa, ówczesnemu wójto-
wi gminy Wilków panu Henrykowi No-
wakowi oraz pierwszemu prezesowi panu 
Janowi Gizie za działania, które umożli-
wiły rejestrację statutu RTP i zorganizo-
wanie I Walnego Zgromadzenia w kwiet-
niu 1997 roku. 
 Sylwetki laureatów zostały 
przedstawione w „numerze specjalnym” 

„Powiśla Lubelskiego” nr 2 z lutego 2006 
roku poświęconego w całości 10-leciu 
Regionalnego Towarzystwa Powiślan. 
 Dotychczasowymi laureatami 
„Nagrody RTP” byli: Czesława Wąsala z 
Rogowa (2004), ks. Jerzy Hanaj, pro-
boszcz parafii Zagłoba (2005) i archeolog 
Paweł Lis z Muzeum Nadwiślańskiego z 
Kazimierza Dolnego (2005). Nagroda ma 
charakter honorowy, laureaci otrzymują 
specjalnie zaprojektowany, posrebrzany 
brązowy medal „Powiśle lubelskie” autor-
stwa znanej artystki Hanny Jelonek i od-
powiedni dyplom. Zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy. 
 

Zarząd RTP 

 

 
 
 

Spotkanie noworoczne RTP i wręczenie nagród laureatom 
 

4 lutego br. na plebani w Wilko-
wie ksiądz proboszcz Krzysztof Szcze-
śniak udzielił gościny członkom Regio-
nalnego Towarzystwa Powiślan na co-
roczne spotkanie noworoczne. Spotkanie 
poprzedzone było mszą świętą odprawia-
ną także w intencji członków i sympaty-
ków RTP. W kazaniu księdza Jana Mazu-
ra znalazły się cenne dla nas słowa o dzia-
łalności społecznej członków naszego 
Towarzystwa. 

Podczas spotkania wręczone zo-
stały medale i dyplomy laureatom „Na-

grody Regionalnego Towarzystwa Powi-
ślan” za rok 2006. Otrzymały je osoby 
zasłużone dla początków naszej regional-
nej działalności: były wójt Henryk Nowak 
za inicjatywę zwołania spotkania założy-
cielskiego Towarzystwa i pierwszy prezes 
doktor Jan Giza za doprowadzenie do 
formalnego ukonstytuowania RTP. Po 
wręczeniu nagród laureaci wygłosili krót-
kie przemówienia. Wójt Nowak mówił o 
swoich zainteresowaniach lokalną historią 
i tradycjach swojej rodziny, doktor Giza o 
swojej społecznej i lekarskiej działalności. 

Oba te tematy, historia rodziny Nowaków 
ze Szczekarkowa i dzieje opieki zdrowot-
nej na Powiślu, będziemy chcieli przed-
stawić w najbliższych numerach naszego 
pisma. 

W spotkaniu, poza członkami 
RTP, wzięli udział m.in.: ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Szcześniak, wójt gminy 
Łaziska Roman Radzikowski, wójt gminy 
Wilków Grzegorz Teresiński z przewod-
niczącym Rady Gminy Janem Gilem i 
prezes bratniego „Stowarzyszenia Zrów-
noważonego Rozwoju Okala i Mięćmie-
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rza”, a jednocześnie członek naszego 
Towarzystwa, Maciej Włodarczyk. Pod-
czas rozmów na temat planów działalno-
ści RTP wójt gminy Łaziska Roman Ra-
dziszewski zadeklarował sfinansowanie w 
tym roku jednego numeru „Powiśla Lu-
belskiego” poświęconego częściowo tere-
nom południowego Powiśla. Dodał, że 
zainteresowanie tekstami o gminie Łazi-
ska jest tak duże, że muszą oni robić do-
datkowe odbitki kserograficzne poszcze-

gólnych numerów. Powszechne zaintere-
sowanie „Powiślem Lubelskim” potwier-
dzało wiele osób, także spoza granic na-
szych gmin. „Rozchodzi się – jak powie-
dział ksiądz Szcześniak – jak świeże bu-
łeczki”. Poparcie, także finansowe, wójta 
Radziszewskiego dla naszej działalności 
cieszy tym bardziej, że korzystamy z tej 
pomocy od lat. Natomiast wójt Grzegorz 
Teresiński zapowiedział, że na najbliż-
szym posiedzeniu Rady zostanie przegło-

sowana uchwała przyjmująca projekt 
herbu i flagi gminy przyjęty i zapropono-
wany mieszkańcom przez RTP jeszcze w 
2002 r. Wójt Teresiński wyraził też goto-
wość wsparcia naszych działań na rzecz 
utworzenia w Wilkowie Muzeum Powiśla 
Lubelskiego. O konkretach poinformuje-
my czytelników „Powiśla Lubelskiego” 
oddzielnie. 

Wojciech Włodarczyk 

 
  

Piwo, wino i wódka 
Ziemia polska - pisał w XV stu-

leciu Jan Długosz - „z powodu mrozów 
północnych pozbawiona jest wina i oliwy. 
Zamiast wina używa się piwa, które się 
robi z ziaren pszenicy i jęczmienia.” 

Ale już w XVII-wiecznym Naj-
starszym opisie Mazowsza Jędrzeja Świę-
cickiego można odnaleźć taką informację: 
„Z miastem graniczy pasmo wzgórz two-
rzących skarpę o grzbiecie zwróconym w 
kierunku biegu Narwi, które zieleni się od 
uprawianych winnic...” To miasto to Puł-
tusk, leżący 200 km na północ od lubel-
skiego Powiśla. 

A zatem różnie to bywało, w za-
leżności od długookresowych zmian kli-
matycznych. Obecnie znów mazowiecka 
skarpa mogłaby zazielenić się winnicami, 
jak to się dzieje w Podgórzu czy innych 
regionach Polski. To jednak, czy winnice 
staną się zauważalnym elementem pol-
skiego krajobrazu, będzie zależało tyleż 
od klimatu, co od innych czynników  - 
przede wszystkim kulturowych. 

Scarlett O’Hara, bohaterka Prze-
minęło z wiatrem, popijała w sekrecie 
przed domownikami w trudnych życio-
wych sytuacjach. „Koniak palił ją ogni-
ście, przyjemnie. Nie było nic lepszego 
nad trunek, kiedy człowiek łaknął pokrze-
pienia. Właściwie koniak dobry był o 
każdej niemal porze dnia, znacznie lepszy 
od mdłego wina.” 

„Mdłe wino” - to w istocie skan-
daliczne określenie wydaje się być trafne 
przynajmniej pod jednym względem.  
Mdłe, gdyż stosowne na konwencjonalne 
towarzyskie okazje, uprzyjemniające 
rozmowę, czyniące ją żywą, lekką i bły-
skotliwą, ale też po trosze próżną. Ale w 
sytuacjach krańcowych, gdy chodzi o 
przetrwanie, integralność duchową, obro-
nę przed chorobą, podparcie się w nie-
zmiernym wyczerpaniu, ukojenie w naj-

głębszej rozpaczy, tam wódka i w ogóle 
mocny alkohol objawia swą niewątpliwą 
przewagę nad winem. 

Rzecz można uogólnić. Czasy 
wojen, rewolucji, przyspieszonych prze-
mian społecznych i cywilizacyjnych bar-
dziej sprzyjają piciu wódki. Wódka dy-
namizuje i brutalizuje ludzkie zachowa-
nia. I odwrotnie, w atmosferze poczucia 
stabilizacji, bezpieczeństwa i materialnej 
zasobności wzrasta popyt na wino. Wino 
to najwspanialszy retusz harmonii i rów-
nowagi w obrazie dostatniego społeczeń-
stwa. 

Łagodność wina i ognistość 
wódki współtworzą też dychotomię mia-
sta i wsi. 

Charakter życia wiejskiego wy-
klucza znaczącą konsumpcję wina. Wieś 
polska nadal jest sferą mocnych doznań 
zmysłowych i egzystencjalnych. Poza tym 
dla mieszkańców wsi wino (mowa o winie 
prawdziwym, a nie o jego zabrudzonych 
chemicznymi dodatkami substytutach) jest 
stanowczo za drogie i wciąż pozostaje 
towarem luksusowym. 

Piewcy wina to w zasadzie bez 
wyjątku mieszkańcy miast, zaliczający się 
nadto do elit miejskich aglomeracji. Przy-
tłaczająca większość z nich chwali dioni-
zyjski napój szczerze  i bezinteresownie, 
widząc w winie wiecznie pulsujący 
krwioobieg kultury. Ale są wśród nich 
również agenci wielkich producentów 
win, inteligentnie chwalący ich produkty 
pod przykrywką znawstwa i dobrego 
smaku. Chodzi o duże pieniądze, więc 
tacy utalentowani propagandziści i mi-
strzowie reklamy są na wagę złota. 

Wino słabo sprzedaje się na Po-
wiślu. Tutaj pije się zgodnie z piastowską 
tradycją piwo oraz zgodnie z nieco now-
szą tradycją wódkę. Piwo spożywane jest 
na co dzień, po robocie, dla odprężenia i 

zakończenia dnia. Wódka jest bardziej od 
święta i wyjątkowych okazji. W odróż-
nieniu od piwa nie uchodzi pić wódki 
samemu, czynią tak tylko alkoholicy. 
Raczej też, podobnie jak za czasów Scar-
lett O’Hary, nie wypada pić wódki kobie-
tom - to dla nich głównie są w sklepach 
półki ze słodkimi winami.  

Szansę na utrzymanie się mają w 
zasadzie tylko sklepy z koncesją na sprze-
daż mocnych alkoholi. Nie oznacza to, by 
wódka była towarem pierwszoplanowym, 
a tylko to, że bywa przez każdego częściej 
lub rzadziej kupowana. Byłoby rzeczą 
kłopotliwą związać się z jednym sklepem, 
a po wódkę udawać się do innego. 

Stałe nadużywanie alkoholu za-
wężone jest do pewnej określonej grupy 
osób. Pijących mężczyzn można spotkać 
niemal codziennie pod tym czy innym 
sklepem. Alkoholizm, niestety, jest fak-
tem. Nie znam rzeczywistego zasięgu i 
rozmiarów tego zjawiska. Znam tylko 
przypadki zwichniętych istnień ludzkich i 
mogę domyślać się osobistych i rodzin-
nych bolesnych dramatów w tym czy 
innym przypadku. Cieszą, ma się rozu-
mieć, udane próby zerwania z nałogiem, 
stosunek jednak zwycięzców do pokona-
nych ujawnia zazwyczaj liczebną przewa-
gę tych ostatnich. 

Dlatego chciałoby się wykrzyk-
nąć, niczym owi gniewni misjonarze abs-
tynencji - alkohol jest złem! Przecież 
jednak nie mówimy - miłość jest zła, 
mimo że zdarzają się tragiczne miłości i 
nieudane małżeństwa. Chciałoby się wy-
ryć w kamieniu - alkohol jest niebez-
pieczny. Ale co na dobrą sprawę w tym 
życiu jest bezpieczne... 

 
Janusz Węgiełek 

 - Las Dębowy 

 
 
 
 



________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 1(20), styczeń - luty 2007 r.________________________ 

Franciszek Korzynek, ogrodnik dóbr Franciszka  
Kleniewskiego 

Franciszek Kleniewski (1812-
1891) podejmując trud zagospodarowania 
nabytych w 1871 r. od Kacpra Wydry-
chiewicza majątków opolskich, sprowa-
dzał na Powiśle lubelskie wybitnych 
ogrodników. Pracował tu wielokrotnie 
wspominany na łamach „Powiśla Lubel-
skiego” znany ogrodnik Edmund Jankow-
ski, a także sprowadzeni z Czech: chmie-
larz Żak i ogrodnik Franciszek Korzynek 
(1829-1893). Korzynek pracował naj-
pierw w majątkach czeskich, następnie w 
Wiedniu, gdzie założył ogród miejski. 

Franciszek Kleniewski sprowa-
dził Korzynka do Opola w 1871 r. W 
dobrach opolskich czeski ogrodnik pra-
cował 6 lat. W r. 1877 został zatrudniony 
w rosyjskim Instytucie Gospodarstwa 

Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. 
Pracowała tam do r. 1893. W Puławach 
był pomocnikiem głównego ogrodnika i 
jednocześnie kierownika Zakładów 
Ogrodniczych Instytutu, Władysława 
Skrobiszewskiego. Po ustąpieniu Skrobi-
szewskiego w 1879 r. Franciszek Korzy-
nek pozostał nadal na swym stanowisku 
pomagając nowemu kierownikowi Zakła-
du Feliksowi Berdau. Opiekował się 
wówczas bezpośrednio warzywami i sa-
dem puławskim. Był specjalistą od drzew 
ozdobnych. Przez szesnaście lat Korzynek 
wykładał także w Instytucie ogrodnictwo i 
publikował fachowe artykuły w „Pamięt-
nikach” Instytutu Puławskiego i „Ogrod-
niku polskim” (m.in. Drzewa i wzrost ich 
w parku Instytutu w Nowej Aleksandrii, 

„Ogrodnik polski” t. 8, 1886, nr 21, s. 
490-495; nr 22, s. 512-517). Syn Fran-
ciszka Korzynka Bronisław kontynuował 
zawód ojca. W latach 1886-1914 praco-
wał w puławskim instytucie jako ogrod-
nik. Był pomocnikiem znanego rosyjskie-
go botanika Mikołaja Cyngiera, który 
zarządzał ogrodem botanicznym i par-
kiem. 

Literatura: „Pamiętnik Puław-
ski”, Puławy 1862-1962, zeszyt jubile-
uszowy, 1962; Edmund Jankowski, 
Wspomnienia ogrodnika, Warszawa 1972; 
Stanisław Goliński, Puławy. Park – jego 
dzieje, oblicze i  świat roślin Puławy 
1988. 

Wojciech Włodarczyk 

 
 

Opis majątków: Szczekarków, Łaziska, Kluczkowice,  
Zagłoba-Opole-Wrzelów 

 
(Od redakcji: opis majątków Kleniewskich na Powiślu i okolicach przedrukowujemy ze specjalnej broszurki przygotowanej 

na XII Międzynarodowy Kongres Rolnictwa odbyty w Polsce w 1925 r., w którego organizację był szczególnie zaangażowany Witold 
Kleniewski. Delegaci kongresu odwiedzili majątki Kleniewskich na Powiślu. Broszurka o wymiarach 16 x 22 cm zawiera tekst w 
języku polskim, francuskim i angielskim. W powiślańskich majątkach Kleniewskich pracowało wówczas wielu znakomitych fachow-
ców. Z „Fabryką przetworów owocowych Zagłoba”, najważniejszym zakładzie przemysłowym Powiśla lubelskiego, związani byli 
tacy specjaliści jak R. Lübeck i St. Szadkowski (reprezentowali „Zagłobę” na konferencji w sprawie przetwórstwa owocowego w 
Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie w dniach 27-28 kwietnia 1928 r.) czy Kazimierz Kasiński, którego sylwetkę przedstawiliśmy 
w „Powiślu Lubelskim” nr 5(9) z października 2004 r.) 

 

  
  
 
 W r. 1878 Ojciec nasz Jan Kle-
niewski otrzymał Dobra Kluczkowickie 
od Ojca swego, składające się z następu-
jących ferm: Kluczkowice, Kręciszówka, 
Łaziska górne, Łaziska dolne, Wrzelów, 
Nieciecz, Dratów, Brzozowa, Szczekar-
ków, Wilków – obejmujące przestrzeni 
6.500 ha. 

 W pierwszych zaraz latach zba-
dał teren swej działalności, a doszedłszy 
do wniosku, wobec kryzysu jakie rolnic-
two polskie od 1865 r. przechodziło, że 
gospodarstwo rolne oparte na produkcji 
samego zboża nie może się opłacać, roz-
począł przygotowania do wznoszenia 
fabryk opartych na płodach rolniczych. 

 Wobec bardzo złych warunków 
komunikacyjnych, rozpoczyna swą pracę 
od budowy własnych szos, bruków i po-
prawy wszystkich dróg w obrębie mająt-
ku. Tu jednak wrogie usposobienie rządu 
rosyjskiego do wszelkich samorzutnych 
poczynań Polaków, występowało przez 
swych funkcjonariuszy nieprzychylnie, 
robiło trudności w budowie zamierzonych 
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dróg bitych, nierzadko wprost sprzeciwia-
ło się temu, motywując swą odmowę 
względami strategicznymi. 
 W pierwszym dziesięcioleciu 
swego gospodarstwa przez budowę szere-
gu kanałów osuszających o długości 10 
km, oraz przez budowę licznych śluz 
zamienia bagna i moczary powiślańskie w 
pola o glebie najwyższej jakości na prze-
strzeni 1200 ha, zarazem osusza przez to 
całą dolinę Powiśla, czyni uprawnymi 
około 2500 ha własności drobnych rolni-
ków, zdobywając tym sposobem dla nich 
urodzajne grunta na miejscu dawnych 
bagien i nieużytków. 
 Od 1879 r. rozpoczyna budowę 
fabryk, które by przerabiały wyproduko-
wane płody rolne swoje i sąsiadów: 1) 
Wielką gorzelnię wraz z rektyfikacją przy 
folwarku o glebie sposobnej pod uprawę 
ziemniaków, 2) W roku 1880 – browar, 
wkrótce po tym słodownię, przy folwar-
kach produkujących wysoki gatunek 
jęczmienia. 3) Na dawnych nieużytkach i 
bagniskach osuszonych kanałami, stawia 
cukrownię „Zagłoba” w 1896 roku. 
 Poza tymi ośrodkami dużego 
przemysłu rolniczego, zaprowadza wzo-
rowe leśne gospodarstwo, obsadza pole-
śne przestrzenie zagajnikami, zakłada 
szkółki leśne, drzewo zaś budulcowe 
przerabia na tartakach, wyrobiony towar 
sprzedaje bez pośredników. 
 Stawia też mniejsze fabryki: 
Terpentyniarnię, Kaflarnię, Fabrykę se-
rów, 3 młyny wodne i parowe. 
 W roku 1883 zaprowadza planta-
cję chmielu na przestrzeni 180 ha. Zba-
dawszy plantacje chmielu od Wołynia do 
Norymbergii, a zarazem siarkowanie tego 
produktu w Czechach i Niemczech, orga-
nizuje siarkownie na miejscu, gdyż do 
tego czasu chmiel polski był zakupywany 
do Norymbergii w stanie surowym, tam 
preparowany, i pod mianem niemieckie-
go, przesyłany browarom polskim. 

Jednocześnie tworzy organizację 
handlową, która eksportuje chmiel do 
wszystkich krajów Europy, a nawet zdo-
bywa sobie rynek japoński. 

Ponieważ rząd rosyjski nie trosz-
czy się o regulację Wisły, nasz Ojciec na 
przestrzeni 5 km sypie wały, umacnia 
brzegi chroniące przed zalewem bardzo 
urodzajną glebę, tak jego pól jak i wie-
śniaków, obsadza piaszczyste odsypy 
szlachetną pręciną koszykarską na prze-
strzeni 500 ha, zakładając przy tym fabry-
kę koszyków do przerobu materiału na 
miejscu, zbyt których opiera się nawet o 
Syberię. 

W czasach między 1880 a 1910 r. 
buduje 10 ferm (w większej części bu-
dynki były zrujnowane, lub było za mało), 

przenosi je w odpowiednie  miejsca, aby 
stały w centrze własnych pól, łączy je 
szosami, brukami, koleją wąskotorową, 
całą siecią własnych telefonów. 

Mimo prześladowania i utrudnień 
ze strony władz rosyjskich, zakłada 10 
szkół potajemnych, 6 żłobków dla nie-
mowląt, oraz różne kulturalne instytucje 
dla ludności rolniczej i robotników fa-
brycznych przeznaczone. 

W roku 1883 organizuje pomoc 
lekarską wraz z apteką, w roku 1896 – 
takąż pomoc z drugą apteką przy cukrow-
ni. 

W roku 1891 zakłada Kasę Prze-
zorności dla wszystkich pracowników 
rolnych i fabrycznych w całym majątku, a 
od 1889 po większych centrach funkcjo-
nują 4 sklepy spółkowe. 

Majątek, o którym mowa, Ojciec 
nasz jeszcze za swego życia podzielił w 
ten sposób, że Dobra Szczekarków otrzy-
mał najstarszy syn, Witold Kleniewski, 
Łaziska córka Halina Iłłakowiczowa i 
Kluczkowice, najmłodszy syn, Przemy-
sław Kleniewski. 

Dobra zaś Wrzelów, w centrum 
których znajduje się cukrownia „Zagło-
ba”, zostały nie podzielone, gdyż jako 
związane z największym przemysłem 
cukrowniczym, musiały pozostać jako 
jedna, nie rozdrobniona całość. 

Kontynuując dalej myśl i działal-
ność Ojca naszego, idziemy w kierunku 
dalszego uprzemysłowienia naszych ma-
jątków, a roboty było tym więcej, że woj-
na porobiła ogromne spustoszenia, gdyż 
na całej przestrzeni była linia bojowa w 
czasie 3 wielkich ofensyw. 

SZCZEKARÓW 
Szczekarków po wojnie odbudo-

wuje całkowicie spalone fermy, zakłada 
szkółki owocowe, oraz krzewów drobne-
go owocu, obecnie największe w Polsce, 
bo łącznie z Lemszczyzną ma przeszło 50 
ha: 1.200.000 szczepów i 100.000 róż. 
Przewidywane jest jeszcze znaczne roz-
winięcie tego działu. W dalszym ciągu 
rozszerza się plantacje chmielu i buraków, 
oraz rozszerza fabrykę cegły, drenów i t.p. 

ŁAZISKA 
Łaziska odbudowały spaloną go-

rzelnię, rektyfikację, młyn, tartak i olejar-
nię. W tymże majątku prowadzona jest 
hodowla owiec rasy Merino-précote. Plan-
tacje chmielu i buraków powiększane są 
ciągle. 

KLUCZKOWICE 
Kluczkowice acz w ogniu pod-

czas ostatniej wielkiej wojny, mniej 
ucierpiały, browar jednakże został znisz-
czony przez wywiezienie maszyn i urzą-
dzeń do Rosji, skąd nie wróciły; po woj-

nie jednak natychmiast zmontowany i 
uruchomiony.  

Kluczkowice prowadzą w dal-
szym ciągu na dużą skalę plantację chmie-
lu, buraków cukrowych, oraz warzyw i 
owoców dla fabryki konserw w „Zagło-
bie”. 

Po wojnie został tam zbudowany 
tartak parowy i młyn. 

W rybołówstwie prowadzi się se-
lekcyjną hodowlę karpi „Lustrzeni”. Na 
ogólną przestrzeń 600 ha ziemi ornej 260 
ha znajduje się pod uprawą buraków cu-
krowych i kartofli. 

ZAGŁOBA-OPOLE-WRZELÓW 
Cukrownia „Zagłoba”, obecnie 

własność wspólna spadkobierców, w r. 
1915 została przez ustępujących z Polski 
Rosjan zdemontowana, a urządzenia i 
maszyny zostały wywiezione do Rosji 
bezpowrotnie. 

W odległości 12 km od „Zagło-
by” była druga cukrownia „Opole Lubel-
skie”, również przez Rosjan zdemontowa-
na, a ponieważ uważaliśmy, że dwie cu-
krownie konkurencyjne nie powinny 
znajdować się w tak bliskiej odległości, 
zakupiliśmy tę fabrykę, dokupili potrzeb-
ne aparaty i maszyny, zmontowaliśmy na 
nowo i w roku 1921 uruchomiliśmy. 

Na razie był zamiar uruchomić 
również i cukrownię w „Zagłobie”, lecz 
ponieważ Dobra Wrzelów są połączone z 
Opolem koleją wąskotorową i ponieważ 
przy dzisiejszych warunkach ekonomicz-
nych racjonalniej jest prowadzić jedną 
dużą cukrownię, niż dwie mniejsze, roz-
budowujemy Opolską fabrykę powiększa-
jąc jej przerób w dwójnasób. 

W celu dobrego wyzyskania boga-
tej własnej ziemi powiślańskiej, wybudo-
waliśmy w r. 1921 fabrykę konserw przy 
cukrowni „Zagłoba”, która to fabryka daje 
możność okolicznym wsiom i folwarkom, 
plantowania cennych produktów, w posta-
ci różnorodnych warzyw i szlachetnych 
owoców, a jednocześnie przerabiamy z 
korzyścią cukier z własnej cukrowni. 

Na folwarkach Dóbr Wrzelów, 
prowadzi się w dalszym ciągu wielkie 
chmielniki, oraz intensywną plantację 
buraków dla cukrowni „Opole”, jak rów-
nież dla fabryki konserw w „Zagłobie” 
uprawia się na wielką skalę: szparagi, 
pomidory, groszek zielony, ogórki na 
pikle, a także truskawki, maliny, agrest, 
porzeczki i drzewa owocowe, specjalnie 
w gatunkach potrzebnych dla fabrykacji 
konserw. 

W braku komunikacji i dróg bi-
tych, jeszcze przed wojną cukrownia 
„Zagłoba” była zmuszona do budowania 
kolei wąskotorowej z „Zagłoby” do Nałę-
czowa, odległego o 35 km dla połączenia 
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z koleją szerokotorową. Obecnie budowa 
kolei wąskotorowych własnych w dal-
szym ciągu rozwija się i buduje w różnych 
kierunkach w celu powiększenia plantacji. 
Ogólna sieć kolei wąskotorowej przy 

cukrowni i fabryce konserw liczy około 
100 km. 

Organizację handlową stworzoną 
przez Ojca naszego przeistoczyliśmy na 
Syndykat Chmielowy, grupujący koło 

siebie wszystkie najpoważniejsze planta-
cje chmielu w Polsce. 

 
  Halina Iłłakowiczowa, 
 Przemysław i Witold Kleniewscy 

 
 

Z praktyki Szczekarkowskiej (z roku 1933) 
 
 (Od redakcji: poniższy tekst 
przepisaliśmy z pisma „Ogrodnik” z 1935 
r. (s. 100-101). Jest to opis praktyk ogrod-
niczych w powiślańskim Szczekarkowie 
absolwenta Średniej Szkoły Ogrodniczej.) 
 Nęciły mię od dawna Szkółki 
Szczekarkowskie. I, pomimo ostrzeżeń 
kolegów, że tam ciężko i bardzo dużo 
pracy – pojechałem. Coś mię ciągnęło 
pojechać i przekonać się, czy tam na-
prawdę wytrzymać nie można. Teoretycz-
nie udowadniałem im, że można, a na 
potwierdzenie – decyzja – jadę. 
 Przyjęły mię marcowym błotem i 
deszczem, ale dobre buty i ciepła kurtka 
pomogły do przezwyciężenia pierwszych 
prób wytrzymałości. Wrażenie, na począ-
tek, wcale nienajgorsze. Prace całkiem 
możliwe – podkrzesywanie, smarowanie 
przy szczepieniu. Ale starsi koledzy za-
częli uświadamiać – teraz to jeszcze nic, 
ale ekspedycja, to pewnie jej nie wytrzy-
masz. 
 Przyszła szybciej niż zwykle, 
dzięki wczesnej wiośnie, rozpoczęta ko-
paniem dzików. Potem już praca szła 
coraz szybszym tętnem; przygotowanie 
zamówień, wysyłka, obsługa klientów na 
placu i cały szereg prac wiosennych. 
 Specjalny urok miały prace wie-
czorowe przy robieniu balotów. Duża, 
trochę mroczna pakownia. W niej trzy, 

groźnie wyglądające maszyny, przy każ-
dej po cztery sylwetki. 
 Szybka, gorączkowa praca, prze-
rywana brzękiem łańcuchów, lub głosem 
kolegi ekspedytora, który coraz nowe 
wydawał numery. Czasem wybuchy śmie-
chu, gdy który przy drutowaniu nie złapał 
kulki drutu i, jak z procy, odleciał od 
maszyny pod ścianę. 
 Na rampie kilkadziesiąt balotów. 
Na dzisiaj dosyć pracy, już dziesiąta. 
Wracamy do domu, ażeby zjeść drugą 
kolację i wypocząć, bo jutro nowa praca – 
ładowanie wagonów. 
 Jednak humor jest i po drodze 
wesoła piosenka, albo czasem melancho-
lijne tango, wśród szarej nocy.  
 Już jest jutro. Trochę zmienili-
śmy wygląd – każdy w kombinezonie. 
Czekamy na nadjeżdżający pociąg. Tor 
przechodzi tuż pod pakownią i z rampy 
baloty wprost do wagonu wrzucamy. Na 
innym ładowanie luzem pęczków drze-
wek. Papka pryska z korzeni na wszyst-
kich i smaruje nam ręce i twarze. Ale 
głowę do góry, już koniec pracy, jeszcze 
drutowanie wagonów i pociąg odjeżdża, a 
z nim jeden szczęśliwiec – kolega ekspe-
dytor; zobaczy Nałęczów i – dwa dni 
wolne. 
 Przeszła ekspedycja i wszyscy 
wylegliśmy na szkółki, bo wczesna wio-

sna nie pozwoliła ociągać się. Całe dnie 
na kwaterze – śniadanie, podwieczorek na 
trawie, przy rowie. Nie myślałem wcale 
opuszczać Szczekarkowa. Odpowiadało 
mi takie tętno pracy. A wiosna taka pięk-
na pod Kazimierzem. 
 Poprzez to całodzienne obcowa-
nie z jabłonią lub śliwą coraz bliższe mi 
się one stawały. Nauczyłem się odróżniać 
po liściach, po kroju korony poszczególne 
odmiany. Część owoców miałem możność 
poznać w Skarbonce [podwarszawskiej 
plantacji Edmunda Jankowskiego]. 
 A potem przyszły róże z całą 
kaskadą barw i form. Co za rozkosz, gdy 
wypadł dyżur i parę godzin można było 
poświęcić na studiowanie pojedynczo 
każdej odmiany. A przy obiedzie lub 
wieczorem – wymiana spostrzeżeń z ko-
legami o każdej „pani Róży” z osobna. To 
więcej dało niż wszystkie lekcje o róży. 
 Latem parę wycieczek krajo-
znawczych i fachowych dopełniają całość 
wrażeń wyniesionych ze Szczekarkowa. 
Powołanie do wojska przerywa praktykę. 
Serdeczne pożegnania kolegów i odjazd. 
Zostały jednak niezatarte wrażenia i dużo 
zdobytych wiadomości fachowych. Nie 
żałowałem, że byłem w Szczekarkowie. 
 

Antoni Konczerewicz 

 
  

Sady w majątkach Kleniewskich 
 
 (Od redakcji: opis stanu sadów w 
Szczekarkowie, Górach, Kręciszówce i 
Kluczkowicach w latach 30. XX w. prze-
drukowujemy z artykułu Stefana Celi-
chowskiego Sadownictwo w wojewódz-
twie lubelskim, „Przegląd Ogrodniczy” nr 
4-5, 1935, s. 120-121. Tytuł pochodzi od 
redakcji) 
 Sad w Szczekarkowie państwa 
Kleniewskich właściwie jest sadem ma-
tecznym, zawierającym przeszło 100 
odmian jabłoni dla szkółek oraz dla do-
świadczeń pod względem rodliwości i 
wytrzymałości różnych odmian. 
 W większej ilości dla celów 
handlowych posadzono tylko czereśnie 

przed 15-20 laty. Czereśnie te na madzie 
wytrzymały [mróz] zupełnie dobrze, a 
mianowicie: 27 [drzew odmiany] Różowa 
wczesna, 48 Chrząstka wielka późna, 23 
Miodówka, 50 Marchijska, 190 Hedelfiń-
ska, 140 Hiszpanka, (słabo owocuje), 154 
Osthajmska. 
 Bardzo ciekawymi są obserwa-
cje, jakie poczyniłem w woj. lubelskim w 
tamtejszych szkółkach na madach i 
lessach. 
 W Szczekarkowie wczesne mro-
zy grudniowe w 1933 r. zrobiły w szkół-
kach duże szkody, szczególnie w drzew-
kach nie szczepionych podwójnie. A za-
tem najwięcej ucierpiały: Grahama 100%, 

Belle Fille 100%, Golden Delicious 80%, 
żeleźniak 75% (?), Królowa Renet 100%, 
Boskoop 80%, Landsberg 70%, Malinowe 
Oberlandzkie 70%, Bauman 60%, Cesarz 
Wilhelm 50% przeszczepiony 20%, Coxa 
przeszczepione zmarzły w 20%. Z amery-
kańskich odmian: Ontario przeszczepiony 
zmarzł w 50%, na własnym pniu w 100%, 
Starking przeszczepiony wytrzymał, na 
włąsnym pniu zmarzł w 40%, Jonathan 10 
i 40%, King David 20 i 50%, Delicious 20 
i 80%, Pond Seedling 0 i 100%. 
 Grusze na własnych pniach 
zmarzły wszystkie doszczętnie, prze-
szczepione wszystkie szlachetne odmiany, 
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prócz Lukasa i Salisburki, również zmarz-
ły. 
 Z przewodnich ucierpiały: Kron-
selka w 10%, Flintyńskie w 10%, Mon-
twiłówka w 75%. Zupełnie dobrze wy-
trzymała Domenesti. 
 Pan Przemysław Kleniewski z 
Kluczkowic, w Kluczkowicach i na fol-
warkach sadzi sady. 
 Na folwarku Góry, drogi wysa-
dzono w 1924 r. czereśniami, które w 

zupełności wytrzymały, a mianowicie: 
100 Sercówka, 130 Napoleonka, 100 
Hiszpanka, 100 Ostahajmska. 
 Na folwarku Kręciszówka posa-
dzono w 1921 r. 400 Antonówek, które w 
zupełności wytrzymały oraz między niemi 
1.200 Węgierek, które przemarzły i schną. 
Drogi wysadzono orzechami włoskimi, z 
których 5.000 zmarzło, a 1.000 ocalało, 
ale ze zgorzelą pni. 

 W samych Kluczkowicach posa-
dzony duży 80 ha sad, ale dopiero na 
wiosnę 1933 r. Ciekawym obiektem w 
samych Kluczkowicach jest duża (500 
sztuk) plantacja brzoskwiń rozpinanych 
na drewnianych płotach. W tym roku 
brano za kilo 8-10 złotych i wysyłano 
nawet do Gdańska. 
 

Stefan Celichowski 

 
 

Jeszcze o winnicach Małopolskiego Przełomu Wisły  
(i Podola) 

 
Dużą rolę w upowszechnieniu 

idei plantacji winorośli w latach 30., 40. i 
50. XX w. w regionie Małopolskiego 
Przełomu Wisły odegrał Państwowy In-
stytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskie-
go w Puławach (PINGW) i związani z 
nim specjaliści. Idee te przenosili z przo-
dującego przed wojną w Polsce, podol-
skiego ośrodka uprawy winorośli (powia-
ty: Borszczów – tu „konsulentem winiar-
skim” Lwowskiej Izby Rolniczej (LIR) 
był Stanisław Madej, Buczacz, Zalesz-
czyki, Kopczyńce i Czortków w woj. 
tarnopolskim i w woj. stanisławowskim 
powiaty: Horodenka, Śniatyń i Kosów). 
Centrum tego „ciepłego” Podola stanowi-
ły Zaleszczyki. W lecie temperatury 
+58°C w słońcu nie należały tu do rzad-
kości. 

Pierwszą winnicę na Podolu za-
łożył w 1881 r. w Zazulińcach Wartano-
wicz. Miała kilka morgów. Na przełomie 
XIX i XX w. po mroźnych zimach nisz-
czących plantacje węgierskie, założono 
większe winnice w Bilczu, Złotym, Oko-
pach Św. Trójcy (zakład Niemczewskich), 
Kotodróbce, Lesiecznikach i Dobrowla-
nach barona Brunickiego. W pow. śnia-
tyńskim wiele winnic założył w latach 
1906-1914 powiatowy instruktor ogrodni-
czy Jan Wilk. Ale tylko winnica w Do-
browlanach i „na Ubiżowej” w Zalesz-
czykach Stanisława Turnaua, przetrwały 
do czasów II Rzeczypospolitej. Przetrwały 
też mniejsze winnice, np. Ireny Ziembic-
kiej, położone w samych Zaleszczykach 
tuż nad brzegiem Dniestru. Jej mąż, inż. 
Ziembicki odbudowywał słynny most w 
Zaleszczykach. 

Jednocześnie z inicjatywy dr 
Szyszłowicza Sejm Galicyjski utworzył w 
1900 r. w Zaleszczykach rządowy Zakład 
Sadowniczy, w którym uprawiano głów-
nie drzewka (słynną „morelę zaleszczyc-
ką”) i w którym umieszczono stację prze-

tworów owocowych. Posadowiony wyso-
ko ponad miastem, niemal na krawędzi 
stepu, Zakład nie miał optymalnych wa-
runków do uprawy winorośli. Dyrektorem 
Zakładu został jego organizator Kazimierz 
Brzeziński (1866-1937), autor licznych 
artykułów drukowanych w „Ogrodnic-
twie” i książki Owocarstwo z 1929 r. Był 
zwolennikiem uprawy winorośli, ale tylko 
odmian deserowych. Przy Zakładzie dzia-
łała jednoroczna Szkoła Ogrodnicza Kra-
jowa kształcąca pomocników i robotni-
ków ogrodniczych, którą Brzeziński kie-
rował. W 1920 r. Brzeziński został dyrek-
torem Szkoły Ogrodniczej we Lwowie 
(posiadającej folwark z winnicą w Wólce 
Kapitańskiej). W 1921 r. dyr. Zakładu w 
Zaleszczykach został dr Władysław Kubik 
(1881-1928), który założył w nim większą 
winnicę. Zakład i szkoła stały się ważnym 
ośrodkiem propagowania uprawy winoro-
śli na Podolu. W Zakładzie winoroślą 
zajmowali się m.in. inspektorzy Grzegorz 
Zarugiewicz, Żuliński, ogrodnik Wiesław 
Wasilewski. Kubik opublikował w 1926 r. 
w „Przeglądzie Ogrodniczym” promocyj-
ny artykuł: Winnice na południu Polski. 
Używał w nim argumentów, które za 
uprawą winorośli nad Dniestrem przyta-
czał wcześniej Edmund Jankowski. 

 

 
Etykieta wina z winnicy w Wysuszce 

 z końca lat 30 
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W 1926 r. Zakład Sadowniczy w 
Zaleszczykach został włączony do 
PINGW. Formalnie kierownikiem Zakła-

du został Jan Dybowski (1855-1928), 
twórca francuskiej agronomii kolonialnej, 
specjalista od aklimatyzacji roślin. W 
Instytucie w Puławach był kierownikiem 
Wydziału Ogrodniczego. Po śmierci Dy-
bowskiego (i równoczesnej śmierci Kubi-
ka) kierownikiem Zakładu w Zaleszczy-
kach został jego dotychczasowy zastępcą 
Lucjan Kaznowski (1890-1955), pracow-
nik PINGW od 1919 r., a przedtem kie-
rownik wydziału nasiennego Kijowskiego 
Towarzystwa Rolniczego. Kaznowski był 
także członkiem komitetu redakcyjnego 
„Przeglądu Doświadczalnictwa Rolnicze-
go”, organu Komisji do Spraw Doświad-
czalnictwa. Już w 1921 r. w „Ziemiani-
nie” opublikował artykuł O organizacji 
zakładów doświadczalnych. Koła Do-
świadczalne przyczyniły się do upo-
wszechnienia uprawy winorośli na Podo-
lu. W tym czasie spierano się czy Zakład 
zaleszczycki powinien mieć charakter 
ściśle naukowy jak Instytut puławski, czy 
raczej skupiać się na ogrodnictwie stoso-
wanym i kształceniu praktyków wino-
grodników, za czym opowiadał się np. 
Edmund Jankowski.  

Ostatecznie rozstrzygnęło to Mi-
nisterstwo Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego (MWRiOP) zarządze-
niem nr 77 powołującym z dniem 1 
czerwca 1931 r. „Państwową Rolniczą 
Szkołę Sadownictwa, Warzywnictwa i 
Pszczelarstwa w Zaleszczykach fundacji 
J.K.I.Hohendorffa w Szturomińcach”. 
Szkoła, jak wszystkie podlegające MW-
RiOP, była szkołą średnią, niższe szkol-
nictwo rolnicze podlegało Ministerstwu 
Rolnictwa. Jednocześnie PINGW został w 
1931 r. zobowiązany do przekazania Za-
kładu MWRiOP. Dyrektorem Szkoły był 
w latach 1931-1933 M. Lityński.  

Decyzje te były odpowiedzią na 
fakt gwałtownego rozwoju winnic podol-
skich. Premier Felicjan Sławoj-
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Składkowski wizytując w 1927 r. powiat 
śniatyński zwrócił uwagę na możliwości 
tkwiące w uprawie winorośli i przekazał 1 
tys. złotych na założenie winnicy na tere-
nach należących do starostwa. „Czynniki 
miarodajne” widziały w uprawie winoro-
śli jeden z motorów aktywizacji gospo-
darczej Podola. Rozwojowi winnic nie 
przeszkodził nawet niezwykle mroźny 
luty i marzec 1929 r. kiedy to na Podolu 
zanotowano -38°C, a dobowa różnica 
temperatur wyniosła tu aż 45°: od -36°C 
do +9°C dnia następnego. 

W związku z dużym zaintereso-
waniem uprawą winorośli i pierwszymi 
poważnymi nasadzeniami pod koniec lat 
20., wiosną r. 1930 Małopolskie Towa-
rzystwo Rolnicze we Lwowie (MTR) 
zatrudniło jako instruktora w ustanowio-
nym właśnie „instruktoracie winniczym” 
przy Okręgowym Towarzystwie Rolni-
czym w Zaleszczykach, pracującego od 
września 1926 r. w Zakładzie Sadowni-
czym Grzegorza  Zarugiewicza. W poło-
wie lat 30. prowadził on także zajęcia z 
winogrodnictwa na Państwowych Jedno-
rocznych Kursach Praktyki Ogrodniczej 
odbywających się w Zaleszczykach. Był 
też później „instruktorem winnictwa” w 
Szkole Sadowniczej.  

W 1930 r. ukazało się ważne dla 
propagowania winogrodnictwa wydaw-
nictwo, nadbitka z nr 10 „Przeglądu 
Ogrodniczego” Uprawa winorośli szla-
chetnej w Polsce, pod redakcją niezwykle 
zasłużonego dla winnic Podola inż. Piotra 
Dąbrowskiego, st. inspektora ogrodnictwa 
MTR we Lwowie. W nadbitce znalazły 
się artykuły Jankowskiego, Zarugiewicza i 
Józefa Marcińca (1853-1938), dyrektora 
Szkoły Ogrodniczej w Koźminie Wielko-
polskim – drugiego po Zaleszczykach 
ważnego ośrodka polskiego winogrodnic-
twa w okresie międzywojennym. Marci-
niec pisał w tymże numerze, że: „Również 
nadawałyby się pod winnice nagie skały 
wapienne, wychodzące w rozmaitych 
okolicach nad brzeg Wisły.” 

W 1929 r. na Podolu pod winni-
cami było zaledwie 10 ha, ale w 1932 już 
62 ha, w 1935 – 111 ha, a w 1936 r. – 
131,5 ha. Przewidywano, że w ciągu 5 lat 
będzie można obsadzić winoroślą ok. 
1500 ha. Tuż przed II wojną światową 
było na Podolu kilka znaczących winnic, 
m.in. w miejscowościach: Babińce (zał. w 
1932, 3 tys. krzewów), Beremiany (1933, 
Franciszka barona Heydla), Chmielowa 
(zał. w 1929 r. przez uczącego się wino-
grodnictwa we Francji Gustawa Głażew-
skiego), Czortków, Dobrowlany (1933), 
Dźwiniacz (Józefa Wartanowicza), Dźwi-
nogrod (zał. po 1931, dr Oskara Kimmel-
mana), Horoszowa (1929, Michała hra-

biego Baworowskiego), Kniaż w woj. 
stanisławowskim (2 tys. sadzonek, płk. 
rez. J. Jaruzelskiego), Latacz (Michała 
Krasnopolskiego), Lesieczniki 
k/Zaleszczyk (Erwina Bohosiewicza, 
posiadająca pierwszą w kraju szkółkę 
winorośli szczepionej, planującą już w 
1930 r. wyprodukować 150 tys. sadzo-
nek), Milowce (Władysława Geringera), 
Szutromińce (Gabrieli Jełowickiej), Tor-
skie (Zofii hrabiny Łosiowej), Tudiów, 
Wieszmakowce (Grzegorza Zarugiewicza, 
20 tys. krzewów we wzorcowej, tarasowej 
winnicy), Wysuczka (1931, Cyryla Czar-
kowskiego-Golejewskiego, 34 ha), Zazu-
lińce (zał. w 1928 r. przez Kurię Biskupią 
Wileńską, wcześniej była tu winnica 10 
ha). Poza tym było wiele małych winnic 
chłopskich, tradycje winogradnicze w 
sąsiedniej Mołdawii sięgały bowiem XIV 
w. Szczególne zasługi dla propagowania 
uprawy winorośli na Podolu mieli: Jan-
kowski, Dąbrowski, Zarugiewicz, Gerin-
ger, Głażewski i Łosiowa. 

 

 
Lucjan Kaznowski (1890-1955), kierownik 

Zakładu w Zaleszczykach, założyciel  
winnicy PINGW w Sadłowicach, 

 

Właścicieli winnic podolskich 
zrzeszał założony w 1931 r. Związek 
Posiadaczy Sadów Ciepłego Podola, w 
1934 r. przekształcony w Podolsko-
Pokucki Związek Posiadaczy Sadów z 
siedzibą w Zaleszczykach. Był to naj-
większy związek sadowniczy w Polsce. 
Jego prezesem był C. Czarkowski-
Golejewski, a wiceprezesami J. Wartano-
wicz i M. Lityński (w 1934 zastąpiła do Z. 
Łosiowa). Związek szczególną opieką 
otaczał winnice, np. powstałą w 1933 r. w 
Czortkowie z inicjatywy wojewody Maru-
szewskiego winnicę Związku Strzeleckie-

go. W 1935 r. Związek Posiadaczy Sadów 
razem z LIR przygotował w Zaleszczy-
kach specjalną konferencję winiarską. W 
tymże 1935 r., w drugiej połowie wrze-
śnia odbyło się pierwsze święto winobra-
nia, które zorganizował starosta powiatu 
zaleszczyckiego Józef Krzyżanowski, a 
patronat objęli premier Sławoj Składkow-
ski, minister rolnictwa Juliusz Poniatow-
ski i marszałek Sejmu Aleksander Prystor. 
Pierwszą nagrodę za dekorację powozu w 
winobraniowym korowodzie otrzymała 
wówczas hr. Łosiowa. Winobranie w 
1937 roku miało już nawet swoje specjal-
ne promocyjne, ilustrowane wydawnic-
two.  

Chociaż większość winnic na-
stawiona była na uprawę odmian desero-
wych (wysoka akcyza i surowe przepisy 
pozwalały robić wino na sprzedaż prak-
tycznie tylko największym winnicom), to 
tworzone na Podolu wina oceniane były 
wysoko: „Smak i zapach wina odstałego 
jest bardzo dobry, zbliżony do smaku 
wina mozelskiego, gdy wino czerwone 
podobne jest raczej do wina austriackie-
go” pisali w 1933 r. lwowscy specjaliści 
dr H. Reubenbauer i inż. L. Szczepański. 
Testowane wino białe z winnicy Głażew-
skiego miało wówczas 10,7% alkoholu, 
wino białe z zaleszczyckiej Szkoły Sa-
downiczej – 11,68%, a wino czerwone z 
tejże szkoły – 9,91%. W 1938 r. podczas 
zorganizowanej przez LIR konferencji w 
Zaleszczykach inż. Ryszard Patorski z 
zaleszczyckiego Zakładu, opierając się na 
doświadczeniach Zarugiewicza, przedsta-
wił propozycję doboru najlepszych dla 
Podola odmian przerobowych. Miałyby 
nimi być: Frühblauer Burgunder, 
Portugaise bleu, Grüner Sylvaner, Weisser 
Burgunder, Grauer Burgunder, Blauer 
Burgunder, Neuburger, Traminer weiss, 
Reisling Weiss. Według Ministerstwa 
Rolnictwa w 1937 r. na Podolu wyprodu-
kowano 14.702 litry wina gronowego. 

Największa – w całej historii – 
polska winnica w Wysuczce (w 1939 r. 34 
ha, 160 tys. krzewów, ponad 100 tys. kg 
owoców) 35% gron przerabiała we wła-
snej wytwórni na wino „stołowe tańsze z 
odmian mieszanych, jako wino wytrawne 
z odmian wyłącznie burgundzkich białych 
i czerwonych oraz pochodne z wina sto-
łowego wino Vermouth.” Do produkcji 
wina używano odmian: Riesling, Plawana 
(może chorwacka Plavac Mali albo mo-
rawska Pálava?), Traminer, Pinot Noir i 
Pinot Blanc. Według danych z 1939 r. 
Wysuczka była jedną z dwóch podolskich, 
i jedynych w Polsce, wytwórni produku-
jących wyłącznie wina gronowe. 

Lucjan Kaznowski, ostatni kie-
rownik zaleszczyckiego Zakładu Sadow-
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niczego z ramienia PINGW, był w Insty-
tucie puławskim kierownikiem Wydziału 
Rolniczego, a w latach 1937-1950 dyrek-
torem całego Instytutu. Od 1951 r. był 
wicedyrektorem Instytutu Hodowli i 
Aklimatyzacji Roślin (IHAR). Zajmował 
się roślinami przemysłowymi (tytoń, 
chmiel) i aklimatyzacją. W Sadłowicach, 
gospodarstwie o pow. 193 ha znajdującym 
się między Górą Puławską a Janowcem, 
przydzielonym PINGW zaraz po I wojnie 
światowej, założył doświadczalną winni-
cę. Warto dodać, że w poł. XV w. Sadło-
wicach był folwark klasztoru benedykty-
nów z Sieciechowa. Kaznowski był auto-
rem deserowej odmiany winorośli 
„Chrupki Puławskiej” i „Białej”. W 1946 
r. był promotorem doktoratu Stanisława 
Zaliwskiego (1904-1979), od 1937 r. 
kierownika Działu Sadowniczego PINGW 
i bezpośredniego opiekuna winnicy w 
Sadłowicach. Zaliwski był autorem wyda-
nego w 1937 r. Owocarstwa, w 1939 
książki Krzewy jagodowe propagujących 
uprawę winorośli (także na wino), a w 
1959 – Powiślańskie sady owocowe. W 
opracowaniach na temat winorośli Zaliw-
ski wiele skorzystał z prac Kazimierza 
Brzezińskiego. Był autorem popularnej 
niegdyś w Polsce odmiany „Iza Zaliw-
ska”. Została tak nazwana dla upamięt-
nienia tragicznej śmierci swoich dwojga 
dzieci (małej córki Izabeli), tuż przed 
zakończeniem wojny rozerwanych przez 
czołgową minę pozostawioną przez 
Niemców na Górnej Niwie w Puławach. 
Zaliwski kierował też Zakładem na Gór-
nej Niwie, gdzie również była niewielka 
hodowla winorośl. 

 

 
Stanisław Zaliwski (1904-1979), 

 kierownik winnicy w Sadłowicach, 
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 Sojusznikiem Kaznowskiego i 
Zaliwskiego, i pionierem XX-wiecznej 
uprawy winorośli nad Wisłą, był Leon 

Kozłowski, właściciel zamku w Janowcu. 
Jego założone na początku lat 30. dwie 
plantacje o pow. w sumie ok. 3 ha, do-
kładnie realizowały wskazówki zawarte w 
wydanej w 1930 r. Uprawie winorośli 
szlachetnej w Polsce, zwłaszcza porady 
Jankowskiego dotyczące budowy tarasów. 
Winnica była uzupełniona plantacją brzo-
skwiń i moreli, którymi opiekowała się 
pani Dutkiewiczowa. W wozowni skła-
dowane były mosiężne opryskiwacze. 
Kozłowski nastawił się przede wszystkim 
na hodowlę odmian deserowych. Ówcze-
sny system podatkowy i mniej opłacalny 
import owoców sprzyjały takiemu wybo-
rowi. Winogrona pakowane w papier i 
układane w dużych drewnianych skrzyn-
kach, kupowane były przez warszawską 
firmę Braci Pakulskich. Ale Kozłowski 
miał także zamiar produkować wino. W 
janowieckiej skarpie wykuł dwie groty. 
Górna była dla turystów, dolna, w której 
ukrywała się w czasie wojny Żydówka 
Cesia, przeznaczona była do dojrzewania 
wina. W lecie 1942 r. na żądanie Niem-
ców w winnicy Kozłowskiego pracowało 
4 Żydów. Po wojnie, jak pisał we Wspo-
mnieniach, „na terenie winnicy pozostały 
wielkie leje po bombach, słupki i druty 
przepadły”.  

W 1947 r. inż. Zygmunt Jakimiak 
(przed wojną posiadał 2 ha winnicy pod 
Warszawą i był zwolennikiem uprawy 
mieszańców) w artykule Postulaty hodow-
li winorośli w Polsce, apelował o powoła-
nie Instytutu Winiarskiego współpracują-
cego właśnie z Instytutem w Puławach. Po 
przydzieleniu po II wojnie światowej 
puławskiemu Instytutowi majątku Anto-
pol pod Nałęczowem (zabranego przez 
komunistów znanemu plantatorowi Zyg-
muntowi Śliwińskiemu, synowi Stanisła-
wa, wielkiego społecznika, który m.in. 
razem z Gustawem Malewskim ufundo-
wał w Nałęczowie w 1908 r. Dom Ludo-
wy) Kaznowski planował tam kolejną 
doświadczalną winnicę. Ostatecznie 30 
arowy, tarasowy winograd w Antopolu 
założył w 1951 r. prawdopodobnie pod 
nadzorem Dziewałtowskiego, pracownik i 
późniejszy dyrektor Zakładu w Pożogu 
Tadeusz Marzec. Winnicę nadzorowała 
jego asystentka Jadwika Kluczyńska, 
stażystką (z nakazem pracy w latach 
1953-1957) była Genowefa Wójcik.  

Jednak na początku lat 50. sytu-
acja z uprawą winorośli skomplikowała 
się. W 1951 r. władze powołały Instytut 
Sadownictwa w Skierniewicach i posta-
nowiły zlikwidować dział sadowniczy 
Instytutu puławskiego przekazując Górną 
Niwę i Antopol nowemu Instytutowi. 
Zakładem na Górnej Niwie nadal kierował 
Zaliwski, teraz już pracownik (aż do 1962 

r.) skierniewickiego Instytutu. Poza Anto-
polem Instytut w Skierniewicach otrzymał 
w 1954 roku gospodarstwo rolne w Lipo-
wej pod Opatowem, gdzie także założono 
dużą winnicę. Otrzymał także Zakład w 
Pożogu. Winnicami w Antopolu i Lipowej 
opiekował się kierownik Zakładu Winoro-
śli (zakład istniał w latach 1951-1962) 
skierniewickiego Instytutu, Piotr Gintowt-
Dziewałtowski (1905-1997). Dziewałtow-
ski studiował w austriackiej Wyższej 
Szkole Winiarstwa w Klosterneuburgu 
(1936-37), pracował w Zakładzie w Za-
leszczykach (1937-38) i w LIR (1938-39). 
W 1952 roku ukazała się jego świetna 
książeczka Zakładamy winnice (Warsza-
wa), w której propagował też wyrób wina. 

 

 
Piotr Gintowt-Dziewałtowski (1905-

1997), pracownik Zakładu w Zaleszczy-
kach, kierownik Zakładu Winorośli w 

Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach 
i winnic w Antopolu i Lipowej 

 
 W antopolskiej winnicy hodowa-
no kilkadziesiąt odmian. Część z nich była 
przeznaczona specjalnie do produkcji 
wina. Najlepsze trunki uzyskiwano z 
odmiany „Beta” (wino miało mocny 
ciemno-czerwony kolor), z „Izy Zaliw-
skiej” (dawała znakomity bukiet i charak-
terystyczny smak) i z „Seibel 13053” 
(wino o barwie jasnoczerwonej). Dziewał-
towski tę ostatnią odmianę szczególnie 
wyróżniał: „nadaje się do wyrobu wina”. 
Robione w Antopolu wina poddawano 
fachowej ocenie pracowników skiernie-
wickiego Instytutu. Jednak mimo zachęca-
jących wyników, winnicę w 1959 roku 
zaniechano. Przedtem, w 1956 r. Instytut 
Sadownictwa przekazał Antopol Minister-
stwu Rolnictwa (to samo uczynił rok 
później z Pożogiem). Winnica w Lipowej 
także została na początku lat 60. zlikwi-
dowana. 
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Pozytywne opinie broniące win-
nicę Kozłowskiego przed niszczycielskimi 
zapędami komunistów, nie wystarczyły 
też aby przywrócić przedwojenną świet-
ność janowieckiej plantacji. „Zaświadcze-
nie” wicedyrektora IHAR prof. Lucjana 
Kaznowskiego z 27 listopada 1953 r. 
potwierdzało znaczenie janowieckiej 
winnicy: „Instytut Hodowli i Aklimatyza-
cji Roślin Zespół Puławy stwierdza, że od 
szeregu lat znana mu jest b. pożyteczna 
praca ob. inż. Kozłowskiego Leona. Po-
niósł on duże zasługi zakładając na ka-
mienistych stokach gór Janowca n/Wisłą 
hodowlę winorośli zimoodpornych, more-
li i brzoskwiń. Praca jego pioniersko-
doświadczalna ma duże znaczenie dla 
ogólnokrajowej hodowli roślin jako racjo-
nalne wykorzystanie nieużytków dla ho-
dowli południowych roślin w naszych 
warunkach klimatycznych.” 
 Druga ćwierć XX w. to czas 
najwspanialszego rozwoju polskiego wi-
nogrodnictwa od czasów średniowiecza. 
Jeszcze w latach 50. były w Polsce trzy 
wyraźne ośrodki uprawy winorośli: zielo-
nogórski, kielecki i okolic Warszawy. W 
1951 r. w nadpilckich Winiarach zebrano 
z 1 ha 20 tys. kg winogron. Ale rok 1962 
można już uznać za koniec winnej ko-
niunktury w PRL. Obecny wzrost nasa-
dzeń jest kolejnym, trzecim takim okre-
sem wzmożonego zainteresowania uprawą 
winorośli w Polsce. I tak jak przed wojną, 
winogrodnicy stają przed podobnymi 
trudnościami. Tak jak w dwudziestoleciu 
międzywojennym muszą wybierać między 

sadzeniem vitis vinifera (zwolennikami 
takiego rozwiązania byli wówczas Zaru-
giewicz i Madej), a uprawą mieszańców 
(propagowali je tacy specjaliści jak: Jaki-
miak czy dr Stanisław Bzura z Jabłonnej 
pod Warszawą, autor książki Winorośl i 
zastosowanie jej do przemysłowej hodowli 
w Polsce, Warszawa 1938). Tak jak przed 
wojną spierają się o zagrożenia filokserą. 
Dziś część przedwojennych dyskusji uda-
ło się szczęśliwie zakończyć. Np. dzięki 
ustawodawstwu unijnemu nie musimy już 
przekonywać, jak przed wojną, że praw-
dziwym winem jest tylko wino gronowe, a 
nie „wino” owocowe. Rozwój handlu i 
komunikacji sprawił też, że nie opłaca się 
dziś hodować na większą skalę odmian 
deserowych. Pozostał natomiast, jak przed 
wojną, trudny do usunięcia opór urzędni-
ków podatkowych, którzy chcą traktować 
małe gospodarstwa produkujące wino jak 
wielkie przedsiębiorstwa. Tak jak w PRL, 
a nie jak w kraju członkowskim Unii 
Europejskiej. 
 Problem różnic między małymi i 
dużymi firmami produkującymi wino 
dopiero się w Polsce rodzi. W niedawnym 
artykule Wojciecha Boska Zakręceni w 
winnicy, w którym zaprezentowana jest 
także podgórska „Winnica Pańska Góra”, 
został on tylko wstępnie zarysowany. 
Zapewne wielkie przedsiębiorstwa winiar-
skie będą w Polsce rzadkością. Ze wzglę-
du na wielkość produkcji i związane z 
nimi zyski, będą musiały uwzględniać 
„międzynarodowe” gusta pijących. Małe, 
najwyżej parohektarowe plantacje, w 

mniejszym stopniu uzależnione finansowo 
od sprzedaży swojego wina (najczęściej 
będzie ono dodatkowym źródłem utrzy-
mania właściciela i jego gospodarstwa 
agroturystycznego), będą mogły robić 
wino bardziej zindywidualizowane, zwią-
zane z siedliskiem, „autorskie”, mniej 
ulegające modnym, światowym smakom. 
Będzie to wino dosłownie i w przenośni 
zakorzenione w lokalności. W tym widzę 
wielką wartość i szansę polskiego winiar-
stwa, a także całego polskiego rolnictwa. 
To są nie tylko dwie odmienne strategie, 
to dwie odmienne wizje kultury. 

 
Źródła: „Przegląd Ogrodniczy” 

(„Miesięcznik Sadowniczo-Ogrodniczy”), 
1917-1961 (w roku 1930 red. był Piotr 
Dąbrowski); Antoni Skowroński, Polski 
przemysł winiarski, Poznań 1936; Zyg-
munt Jakimiak, Postulaty hodowli wino-
rośli w Polsce, „Zagadnienia Rolnicze” nr 
13, 1947; Instytut Sadownictwa i Kwia-
ciarstwa 1951-2001. Materiały jubile-
uszowe, Skierniewice 2001; „Pamiętnik 
Puławski” nr 141, 2005 r. (numer mono-
graficzny poświęcony Lucjanowi Ka-
znowskiemu); Wojciech Bosak, Zakręceni 
w winnicy, „Koneser” nr 2, 2007; archiwa 
prywatne Romana Mycielskiego z War-
szawy, Bożeny Kozłowskiej-Pycińskiej z 
Gdańska; informacje od Genowefy Wój-
cik z Nałęczowa, dr Jadwigi Kluczyńskiej 
z Końskowoli, dr Adama Wołka z Puław i 
Andrzeja Zaliwskiego z Lublina. 

 
Wojciech Włodarczyk 

 
 

Szkoły Przysposobienia Rolniczego powiatu opolskiego 
przed 35 laty 

 
 W 1973 r. w Akademii Rolniczej 
w Warszawie została obroniona praca 
magisterska inż. Mariana Grzegorczyka 
pod tytułem: Rozwój SPR (Szkół Przyspo-
sobienia Rolniczego) i ZSR (Zasadniczych 
Szkół Rolniczych) w powiecie opolskim i 
puławskim i ich rola w przygotowaniu 
uczniów do zawodu rolnika. Praca ta sta-
nowi dziś ciekawy dokument ukazujący 
trudności edukacji rolniczej na terenie 
Powiśla lubelskiego i odsłaniający zasady 
ówczesnej polityki rolnej władz komuni-
stycznych. Praca oparta została na prze-
prowadzonych przez autora wywiadach z 
uczniami szkół, a także na materiałach 
zawartych w Roczniku statystycznym 
województwa lubelskiego 1970 r. oraz 
Roczniku statystycznym powiatu opolskie-

go 1970 r. Poniżej przedstawiamy część 
wniosków autora. 
 W 1970 r. na terenie powstałego 
13 listopada 1954 r. powiatu opolskiego 
istniało 7 PGR (Państwowych Gospo-
darstw Rolnych) i jedna Spółdzielnia 
Produkcyjna zrzeszająca 21 członków ze 
wsi Piotrawin. Obejmowały one w sumie 
zaledwie 2,2% ogółu ziemi rolnej powia-
tu. Reszta ziemi należała do indywidual-
nych rolników. Gospodarstwa prywatne – 
było ich w powiecie opolskim w 1970 r. 
13402 – były bardzo rozdrobnione. Funk-
cjonowało 345 gospodarstw mających 
zaledwie od 0,1 do 0,5 ha ziemi (stanowi-
ły one 2,6 % ogólnej liczby gospodarstw 
indywidualnych); 3559 mających od 0,5 
do 2,0 ha (25,5%); 6713 mających od 2,0 
do 5,0 ha (50,8%); 1756 mających od 5,0 

do 7,0 ha (13,3%); 770 mających od 7,0 
do 10,0 ha (5,8%) i 259 mających ponad 
10,0 ha (2,0%). Po „październikowej 
odwilży”, która wstrzymała kolektywiza-
cję wsi i organizowanie przez państwo 
PGR-ów i Spółdzielni Produkcyjnych, i 
potwierdziła indywidualną własność pol-
skiego rolnika, problemem stała się edu-
kacja najmłodszego pokolenia, które na 
wsi, w swoich gospodarstwach mogło 
teraz pozostać i pracować „na swoim”. 
Poza tym władze żądały od rolników 
odpowiednich dokumentów uprawniają-
cych do wykonywania zawodu. Doku-
menty te można było uzyskać kończąc 
odpowiednie kursy lub szkoły rolnicze. 
 Pierwszą Szkołą Przysposobienia 
Rolniczego w powiecie opolskim założo-
no w 1957 r. w Wandalinie, drugą w rok 
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później w Noworąblowie. W 1961 r. było 
w powiecie już 4 SPR. W 1965 r. plano-
wano uruchomienie 11 SPR (na 16 istnie-
jących wówczas Gromadzkich Rad Naro-
dowych). W 1965 r. liczba SPR powięk-
szyła się do pięciu, a liczba absolwentów 
wynosiła w sumie 1040 osób. Jednak w 
roku szkolnym 1969/70 były na terenie 
powiatu już tylko 4 Szkoły Przysposobie-
nia Rolniczego z 7 oddziałami i 100 
uczniami. Nie było natomiast żadnych 
lepiej przygotowujących uczniów do 
pracy na roli ponad podstawowych Za-
sadniczych Szkół Rolniczych. Powiat 
opolski zajmował w tej statystyce ostatnie 
miejsce wśród wszystkich powiatów ów-
czesnego województwa lubelskiego. Ten 
niezadowalający stan oświaty rolniczej 
spowodował działania zastępcze władz. 
Na początku lat 70. wszystkie SPR prze-
mianowano na ZSR redukując je jedno-
cześnie do trzech. W styczniu 1972 r. 
przejął je Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Opolu Lubelskim. 

Tak więc na początku lat 70. XX 
wieku na terenie powiatu opolskiego ist-

niały trzy dwuklasowe Zasadnicze Szkoły 
Rolnicze. Najstarszą, o największych 
tradycjach i najlepiej wyposażoną, była 
szkoła w Karczmiskach. Powstała w 1959 
r. przy Zasadniczej Szkole Mechanizacji 
Rolnictwa. Posiadała 2 sale lekcyjne. 
Druga ZSR istniała w Niezdowie. Założo-
no ją w 1964 r. przy szkole podstawowej. 
Dysponowała jedną niewielką izbą lek-
cyjną o powierzchni 12 m2, źle wyposa-
żoną. Nic więc dziwnego, że miała trud-
ności z naborem kandydatów. Od 1971 r. 
istniała też ZSR w Zagłobie, jednak wów-
czas wciąż jeszcze w stadium organizacji. 

W latach 1959-1971 w Szkole 
Przysposobienia Rolniczego w Karczmi-
skach uczyło się w sumie 362 uczniów 
(269 dzieci rolników i 93 dzieci nie rolni-
ków). Szkołę ukończyło 254 uczniów, ale 
tylko 170 absolwentów pracowało w rol-
nictwie. SPR w Karczmiskach uzyskała 
bardzo dobre oceny władz za przygoto-
wanie i realizację praktyk wakacyjnych 
dla swoich uczniów. Szkoła w Niezdowie 
miała w latach 1964-1971 127 uczniów 
(93 dzieci rolników i 24  nie rolników). 
83,65% ogółu absolwentów tej szkoły 

pracowało w rolnictwie. Spośród absol-
wentów SPR w powiecie opolskim tylko 
jedna osoba studiowała wówczas w Wyż-
szej Szkole Rolniczej w Lublinie. Prak-
tycznie wszyscy absolwenci SPR zakoń-
czyli więc edukacje rolniczą na poziomie 
elementarnym. 
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Autor pracy na temat SPR i ZSR 
w powiecie opolskim przygotował też dla 
uczniów ankietę z odpowiednimi pyta-
niami. W roku szkolnym 1971/72 53,4% 
badanych uczniów deklarowało, że chce 
się dalej uczyć w technikach rolniczych. 
Ale tylko 26,6% twierdziło, że chce pozo-
stać na wsi i pracować w gospodarstwach 
swoich rodziców. Aż 64% chciało miesz-
kać w mieście. 38,7% pytanych uczniów 
traktowało zawód rolnika gorzej od in-
nych zawodów, a 61,3% - na równi z 
innymi zawodami. 64% interesowało się 
audycjami rolniczymi w radio i telewizji. 
Ta ostatnia deklaracja związana była z 
nową metodą nauki rolnictwa poprzez 
propagowane w latach 70. telewizyjne 
kursy rolnicze, które można było ukoń-
czyć słuchając wykładów w telewizji. 

Wojciech Włodarczyk 
 
 

Najważniejsze zmiany w dopłatach obszarowych na 2007 r. 
  

 
 

Nowy formularz wniosku znacz-
nie różni się od tych jakie, obowiązywały 
w poprzednich latach, dlatego przed przy-
stąpieniem do wypełniania należy zapo-
znać się z zaleceniami zawartymi w „In-
strukcji wypełniania wniosku.” Między 
innymi sposób deklarowania roślin w 
ramach grup upraw występujących na 
działce rolnej, możliwość ubiegania się o 
nowe rodzaje płatności: płatność uzupeł-
niająca do powierzchni roślin przeznaczo-
nych na paszę uprawianych na trwałych 
użytkach zielonych (płatności zwierzęce) 
oraz płatność do upraw roślin energetycz-
nych. 

Biuro Powiatowe ARIMR w 
Opolu Lubelskim informuje, że wypeł-
nione wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich do gruntów rolnych rolni-
cy mogą składać w biurze powiatowym 
ARiMR, właściwym ze względu na miej-
sce zamieszkania lub siedzibę wniosko-
dawcy, jak również w wyznaczonych 
Urzędach Gmin w okresie od dnia 15 
marca do dnia 15 maja 2007 roku. Do-
puszczalne jest złożenie wniosku w 
ciągu 25 dni kalendarzowych po tym 
terminie, czyli do dnia 9 czerwca 2007 
r., jednakże za każdy dzień roboczy 
opóźnienia należna producentowi płatność 
będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień 
roboczy opóźnienia. Zmiany do złożone-
go wniosku rolnicy będą mogli składać 
do dnia 31 maja 2007 roku. Dopuszczal-
ne jest również złożenie takich zmian do 
dnia 9 czerwca 2007 r., jednak wtedy 
zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% 
za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty 
płatności. 
Najważniejsze definicje 

działka rolna – zwarty obszar 
gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi 
jedną grupę upraw, o powierzchni nie 
mniejszej niż 0,1 ha;  

gospodarstwo rolne – wszystkie 
jednostki produkcyjne zarządzane przez 
rolnika, które znajdują się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 ha; 

W roku 2007 na jednym formularzu 
wniosku, można ubiegać się o przyzna-
nie: 

płatności do gruntów rolnych, w 
skład których wchodzą: 
jednolita płatność obszarowa;  
płatności uzupełniające do powierzchni 
grupy upraw podstawowych, 
roślin przeznaczonych na paszę, uprawia-
nych na trwałych użytkach zielonych 
(płatności zwierzęce), 
uprawy chmielu; 
płatności do upraw roślin energetycznych; 
płatności cukrowej; 
pomocy finansowej z tytułu wspierania 
gospodarowania na obszarach górskich i 
innych obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania.  
Od 2007 roku nie można wpisywać we 
wniosku informacji o „nieaktualnym 
rodzaju użytków”.  

Jeżeli rolnik wpisze we wniosku 
„NRU” zapis taki nie będzie uwzględnia-
ny. Weryfikacja zadeklarowanych działek 
zostanie wykonana w oparciu o posiadane 
w ARiMR ortofotomapy, dane GIS oraz 
dane pochodzące z ewidencji gruntów i 
budynków 
Posiadanie samoistne i zależne 

W przypadku, gdy działka rolna 
jest przedmiotem współposiadania płatno-
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ści przysługują temu współposiadaczowi, 
na którego pozostali współposiadacze 
wyrazili pisemną zgodę, która została 
dołączona do wniosku o przyznanie płat-
ności. 
Warunki przyznania płatności uzupeł-
niającej do powierzchni roślin przezna-
czonych na paszę, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych (płatności 
zwierzęce - PZ) 

Płatności zwierzęce przysługują 
rolnikowi, który w okresie od 1.04.2005 
roku do 31.03.2006 roku był posiada-
czem zwierząt - bydła lub owiec lub kóz, 
które były zarejestrowane w rejestrze 
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz 
był posiadaczem trwałych łąk lub pa-

stwisk i w roku referencyjnym zadeklaro-
wał we wniosku o przyznanie płatności 
trwałe użytki zielone. 
Warunek kwalifikacji do przyznania płat-
ności z tytułu zwierząt będzie weryfiko-
wany na podstawie danych, wg stanu na 
dzień złożenia wniosku o przyznanie 
płatności w danym roku.  
Grupy upraw 

W roku 2007 nie wpisujemy 
szczegółowo gatunku danej rośliny 
uprawnej lecz wpisujemy oznaczenia 
następujących grup upraw:
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nazwy grupy upraw (JPO, UPO, PZ, 
CH, P, L, K, RE, RE,JPO, RE,UPO, 
RE,CH, R,L, RE,K)  
Pomoc w wypełnianiu  wniosków  

W przypadku trudności z samodziel-
nym wypełnieniem wniosku pomocy 
udzielają Ośrodki Doradztwa Rolnicze-
go. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że 
pomoc ta w roku bieżącym będzie od-
płatna. 
Więcej informacji znajdą państwo na 

stronach internetowych: 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

– www.minrol.gov.pl
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl
 

Bogdan Bandzarewicz, 
Marcin Marzec, 

Paweł Karczmarczyk, 
Biuro Powiatowe ARiMR

 

Ważna książka o Opolu i okolicach 

 
 

Fragment mapy „Carte von West Galizien” Antona Meyera von Hendelsfelda z 1808 r., skala około 1:176000

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/


________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 1(20), styczeń - luty 2007 r.________________________ 

 
  
 W 2006 r. nakładem stołecznego 
Wydawnictwa „Hobbysta” ukazała się 
książka historyka i właściciela warszaw-
skiego antykwariatu przy ul. Słowackiego 
6/8, urodzonego w Opolu lubelskim 
Krzysztofa Jastrzębskiego. Książka nosi 
tytuł Opole Lubelskie. Nil nisi verum, 
liczy 874 stron druku, kilkadziesiąt ilu-
stracji i kosztuje 99 zł. Jest biograficzną 
opowieścią podzielona na 5 rozdziałów: 
Dzieciństwo 1948-1955, Szkoła 1955-
1962, Lata licealne 1962-1966, Na opol-
skim bruku 1966-1968 i Lata akademickie 
1968-1973. Całość kończy dodatek Klub 
piłkarski Opolanka. Fakty i wspominki. 
Książka nie posiada indeksu nazwisk i 
miejscowości ani szczegółowych wska-
zówek o archiwalnych i bibliograficznych 
źródłach tak ważnych w wydawnictwach 
regionalnych. Mają się one znaleźć w 
poszerzonej wersji książki (będzie w niej 
także dodatkowy, nowy rozdział o przyję-
ciu – niezwykle zróżnicowanym – obecnej 
publikacji przez czytelników opolszczy-
zny), której wydanie przygotowywane jest 
na r. 2008. 
 Chociaż szczegółowe wspomnie-
nia Jastrzębskiego obejmują lata wyzna-
czone tytułami rozdziałów, to uzupełniane 
są niewielkimi podrozdziałami poświęco-
nymi sprawom dawnym, nadającym 
współczesnym wydarzeniom i osobom 
historyczne tło. Mamy więc w książce 
sporą dawkę dawnych dziejów miasta i 
okolic łącznie z pomijanymi fragmentami 
(czasy przedwojenne, okupacja, zagłada 
Żydów, lata powojennego ucisku), histo-
rie - obejmujące kilka nawet wieków - 
najważniejszych opolskich rodzin, szcze-
gółowe opisy nieistniejących już fragmen-
tów miasta i wiele innych. Dla naszych 

czytelników szczególnie cenne będą te 
nieliczne fragmenty książki, które dotyczą 
terenów samego Powiśla: historii podzia-
łów administracyjnych po II wojnie świa-
towej, rozwoju komunikacji kolejowej i 
autobusowej, rozbudowy sieci telefonicz-
nej, ale także opisy zbioru jabłek czy 
chmielu. Znajdziemy też (s. 239, 297) 
informacje o Melitonie Zdanowiczu, dy-
rektorze Syndykatu Rolniczego i wójcie 
Opola, który w latach 20. XX w. kupił od 
Marii Sołtan powiślański majątek Pola-
nówka. Meliton zmarł w 1939 r., tuż 
przed wybuchem wojny. Jego syn Szczę-
sny Zdanowicz, pseudonim „Ząb”, prze-
rzucony z Anglii cichociemny, był przy-
wódcą znanego oddziału Narodowych Sił 
Zbrojnych zwalczającego także komuni-
styczne podziemie. 
 Książka posiada więc dwa prze-
platające się wątki: społeczno-
obyczajowy, w którym autor korzysta nie 
tylko z własnej pamięci, ale także z dro-
biazgowej kwerendy pism i dokumentów 
epoki. Oraz wątek drugi - „historyczny” - 
oparty o archiwa i fachową literaturę. 
Mimo iż autor jest historykiem, niektóre z 
jego informacji, i tych szczegółowych i 
tych ogólniejszych, mogą wzbudzać wąt-
pliwości. Czy tak należy interpretować 
dzieje rodzin opolskich i ewolucje ich 
nazwisk? Czy przedstawiona cząstkowo 
historia miasta nie wymaga korekty i 
szerszego spojrzenia? 
 Podam konkretne przykłady 
dotyczące tylko mojej rodziny. Stanisława 
z Gajewskich Włodarczykowa córka Jana 
i Feliksy z Gruszczyńskich (zob. Wiktor 
Hertz i Jan Gajewski – budowniczowie 
dóbr Kleniewskich, „Powiśle Lubelskie” 
nr 1, styczeń 2005) nie mogła pod koniec 
lat 30. wynajmować mieszkanie na świe-
tlicę straży pożarnej (s.285), ponieważ go 
w Opolu nie posiadała. Dom, do którego 
przyjeżdżała, rzadko zresztą, z Warszawy, 
był własnością jej ciotki, przyrodniej 
siostry ojca Stanisławy, Antoniny z Hert-
zów Ludwińskiej (1868-1943), żony Kle-
mensa (1862-1939), członka 10-cio oso-
bowej, pierwszej po odzyskaniu niepodle-
głości Rady, wybranej na ogólnym zebra-
niu mieszkańców Opola w maju 1920 r. 
Podobnie ma się rzecz z „pisarzem miej-
skim” i „majstrem mularskim” Antonim 
Rybką (1780-1841) i jego rodziną (s. 
633). Antoni, syn Antoniego i Klary, 
został słusznie przez autora uznany za 
jednego z kilkunastu najwybitniejszych 
obywateli Opola w czasie całej jego histo-
rii, m. in. dlatego, że był pierwszym po 
wyzwoleniu spod austriackiej okupacji w 
1809 r. burmistrzem miasta. Ale to nie on, 
a jego ojciec, też Antoni (zm. 1811) oże-
niony z Klarą, jest protoplastą zasłużonej 

opolskiej rodziny Rybków. Moje korekty 
są drobne, każą jednak ostrożnie podcho-
dzić do innych ustaleń autora. 

Warto też przytoczyć w całości 
dokument z 1809 r. chwalący zasługi 
Rybki, w części tylko reprodukowany w 
książce Jastrzębskiego przed s. 635: 
 „Protokół w celu ustanowienia 
Gminnego Porządku w mieście dziedzicz-
nym Opolu, dla utrzymania tak Policyi, 
iako też natury dziedzicznych miejscowe-
mi  Prawami i Inwentarzami zawarowa-
nych, w Opolu w rezydencji Gubernator-
skiey przedsięwzięty dnia 22 Października 
1809 Roku.  
 W Przytomności: Z strony Pań-
stwa Opola W. Piotra Budzka Klucza 
Opolskiego Gubernatora, Z strony Jurys-
dykcji Dominikalnej W. Kazimierza Wa-
cława Krzemkowskiego w obydwóch Klu-
czach Dóbr Opola i Józefowa, [mianowa-
nego?] i Przysięgłego Politycznego i Cy-
wilnego Sędziego, Z strony Gminu Mia-
sta: Sławetnego Grzegorza Arszynowskie-
go starego składu Wójta Miasta Opola, 
Sławetnego Antoniego Rybki Pisarza 
Miejskiego, Sławetnego Franciszka Bog-
dańskiego z Gminu, Sławetnego Wojcie-
cha Brylskiego z Gminu. 
 Dominium i Jurysdykcya Opol-
ska pragnąc odtąd w Mieście dziedzicz-
nym Opolu przyzwoity i do Rozrządzeń 
mieyscowych iako i Publicznych zasto-
sowany utrzymać porządek i do swoiey 
świetności zwrócić chwalebne tuteysze 
zwyczaie, znaiąc zdolność i uczciwe w 
tym Mieście od wielu lat Sławetnego Jana 
Schoemsap Sukiennika i Sławetnego 
Antoniego Rybki zachowanie się, ufaiąc 
oraz, że Ci dway Mężowie z przyzwoitą 
gorliwością starać się będą rozkazy 
Zwierzchności dopełniać, zachodzące w 
ich wykonaniu trudności ułatwiać, kar-
ność, przykładność życia chrześciańskie-
go rozszerzać i popierać, ochędostwo 
mieszkań i Domów, iako też Ulic i Ryn-
ków dla zdrowia i wygody publiczney 
starannie zaprowadzać, Maiątki prywatne 
mianowicie od pożarów ogniowych ubez-
pieczać, całości Skarbu Pańskiego prze-
strzegać, zgoła Praw Ekonomicznych i 
Politycznych mieyscowych i Publicznych, 
aby łamane nie były, pilnować, Onychże 
za Naczelników Gminu Miasta tuteyszego 
wzywa, obiera i stanowi. Które to wezwa-
nie, obranie i postanowienie, chcąc oka-
zalszym i uroczystszym ogłosić sposo-
bem, Sławetnego Jana Schoensap w tytule 
Woyta, a Sławetnego Antoniego Rybki w 
tytule Burmistrza upoważnia i tychże do 
Przysięgi wzywa na tą Rotę. 
 Ja -N- Przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu w Troycy Świętey Je-
dynemu Iż powinności N od Rządu przepi-
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sane mi pilnie, wiernie i gorliwie wypeł-
niać będę, Dobra Publicznego iako i 
Dziedzicznego, niemniey Mieszkańców 
tuteyszych szczerze przestrzegać będę, to 
wszystko co mi od Zwierzchności poleco-
nym zostanie, bez zdrady i czyieykolwiek 
krzywdy wiernie wykonam. Sekretu powie-
rzonego mi nikomu nie obiawię i cobym 
złego dostrzegł donieść Zwierzchności nie 
omieszkam. Porządków Miasta spokoyno-
ści i bespieczeństwa dozierać będę i aby 
Miary, wagi, [lona?] rzeczy, fałszowane, 
podrażane, odmieniane bez wiedzy 
Zwierzchności nie były pilny dam dozór, 
nie zwodząc się ani miłością, ani przyia-
znią, ani zemstą i nienawiścią, ani boia-
znią, ani darami i obietnicami, ani namo-
wą i zyskiem, bez wszelkiego względu na 
bogatego i ubogiego, Przyiaciela i Nie-
przyiaciela, Krewnego lub Obcego albo 
tuteyszego Mieszkańca, co słuszność, 
sprawiedliwość, uczciwość Prawa i Prze-
pisy wskażą mi, co mi Zwierzchność zaleci 
czynić będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i 
Niezmierna Męka Chrystusa Pana.  
 Sławetny Jan Schöemsap iako 
Woyt, a Sławetny Antoni Rybka iako 
Burmistrz na Rotę powyższą w przytom-
ności wielu Osób Osobno każdy Przysię-
gli, którym wraz polecono, aby Xsięgi 
Mieyskie i Pieczęć do siebie odebrali, 
które u Sławetnego Woyta złożone bydź 
maią. W reszcie Woyt i Burmistrz, we-
dług służących tuteyszemu Miastu Praw 
zachować się i potrzebnych Podrządnych i 
Sług przybrać sobie maią bez żadney 
odwłoki, dalsze zaś urządzenia wkrótce 
ułożone i Miastu podane będą, a tym 
czasem ninieyszy Protokół podpisany 
został. 
 Działo się w Opolu iako wyżey. 
Podpisanie iako Gubernator Opola 
P.Budzki, Jan Schoensap Woyt, Antoni 
Rybka Burmistrz. 
 Ninieyszy wybór Woyta i Burmi-
strza iako Ludzi Rozsądnych i Konduity 
dobrey utwierdzam - a oraz zalecam, aby 
Cisz Kalkulacyą w porządku naydosko-
nalszym z Percepty Podatków od Pobor-
ców odebrali, i należący iak nayspieszniey 
wybierać zalecili. Dan w Opolu Dnia 22 
Octobris 1809. Jakób Maciejowski, Gene-
ralny Komisarz i Mentor. 
 Z Protokołu Gruntowego Pań-
stwa Opola i Józefowa wydano Dnia Roku 
iak wyżey. Zaświadczam Kazimierz Wa-
cław Krzemkowski Dom[inikalny], 
Pol[ityczny] y Cywil[ny] Sędzia.” 
 Cytuję ten dokument dlatego, że 
jest interesujący także dla historii Powiśla, 
pokazuje bowiem znaczenie jakie w dob-
rach czyli „państwie opolskim” Rozalii z 
książąt Lubomirskich hrabiny Rzewuskiej 
(1788-1865), tak jak w innych magnac-

kich latyfundiach, miał zarząd obu kluczy 
majątków i ośrodek pałacowy. Zarówno 
dla funkcjonowania samego prywatnego 
miasta Opola, jak i dla całego majątku 
opolsko-józefowskiego razem z powiślań-
skimi folwarkami.  

Sąsiedztwo jednego z najwspa-
nialszych ówczesnych dworów Rzeczypo-
spolitej musiało więc określać charakter 
miasta i jego władz. Nowy burmistrz 
Opola Antoni Rybka obok brata miał 
także siostrę Teresę zamężną za Janem 
Szemerzyńskim (1771-1846) „kamerdy-
nerem dworu” (określenia w cudzysłowie 
wzięte zostały z ksiąg parafialnych Opo-
la). Teresa i Jan to moi prapradziadowie 
ze strony matki. Razem z Janem Schanza-
pem (z cytowanego wyżej dokumentu) 
Szemerzyński był w 1810 r. świadkiem na 
ślubie Jana Rozyna i 18-letniej Wiktorii 
Łabęckiej zapewne z Polanówki. Jan 
Szemerzyński miał brata Józefa, ożenio-
nego w 1808 r. ze „szlachcianką” Józefą 
Podgórską, także wcześniej „kamerdynera 
dworu opolskiego”, a następnie „pisarza 
magazynowego”. W 1819 r. Józef był 
świadkiem na ślubie Jędrzeja Gierczyń-
skiego „burgrabiego pałacu Lubomir-
skich”. W 1810 r. dwaj bracia Jan i Józef 
Szemerzyńscy byli świadkami na chrzcie 
syna 54-letniego Stanisława Tynieckiego, 
„ekonoma” Janiszkowic. Z kolei ojcem 
chrzestnym pierwszego syna Antoniego 
Rybki, późniejszego burmistrza, był w 
1806 r. wzmiankowany w dokumencie 
Piotr Budzki „gubernator klucza opol-
skiego”, a świadkiem chrztu syna Win-
centego w 1816 r. – Dominik Luga „dzie-
dzic części gruntów opolskich” i „dziedzic 
gruntów miejskich”.  

Cytowany Protokół rzuca też 
światło na niełatwą sytuację dworu opol-
skiego w 1809 r. i latach następnych. Mąż 
właścicielki Opola Rozalii, Wacław Rze-
wuski, słynny „Emir”, (ślub wzięli w 
1805 r. w Wiedniu, rozstali się już w r. 
1811) służył w armii austriackiej i pod-
czas ofensywy 1809 r. oficerowie polscy 
w ramach odwetu, zabrali parę cennych 
rzeczy z bogato wyposażonego pałacu w 
Opolu. Nie dbał o posag żony i różnił się 
z nią przekonaniami politycznymi. Roza-
lia (jej matka została zgilotynowana pod-
czas terroru jakobińskiego w 1794 r. w 
Paryżu, ojciec zmarł w 1804 r.) była roja-
listką, przeciwniczką Napoleona, jak pisał 
dr Antoni J. (Rolle), „uosabiała etykietę i 
legitymizm francuski” i taki wzór pano-
wał na dworze w Opolu. Była też bardziej 
trzeźwa w sprawach gospodarczych i 
majątkowych, co poróżniło ją z mężem. 
Utrzymywała przyjacielskie kontakty z 
koronowanymi głowami i wybitnymi 
jednostkami epoki. W 1823 r. wydała 

powieść Jadwiga, królowa polska (zob.: 
H. Stankowska, Początki powieści histo-
rycznej w Polsce, Opole 1961). 
 Znaczenie (na ile możemy je 
odczytać z przytoczonych wyżej fragmen-
tów ksiąg parafialnych) braci Szemerzyń-
skich (Semerzyńskich) i Antoniego Rybki 
w tak funkcjonującym Opolu na samym 
początku XIX w. wynikało – jak się wy-
daje – nie tyle z racji ich wykształcenia, 
które w kręgach dworu opolskiego było 
niezbędne i oczywiste, ale przede wszyst-
kim z bliskich związków z zarządzający-
mi dobrami i pałacem. Wynikało z moc-
nego osadzenia w dworskiej i okolicznej 
elicie. I tak jak w XVIII i pierwszej poło-
wie XIX w. dwór decydował o „wyborze” 
władz miejskich, tak i później, praktycz-
nie do II wojny światowej, ośrodki mająt-
ków ziemskich, przede wszystkim Jana i 
Marii Kleniewskich, inicjowały i określa-
ły działania społeczne i gospodarcze mia-
sta, i oblicze kulturalne okolic. Dotyczyło 
to także samej Rozalii Rzewuskiej, różnie 
po powstaniu listopadowym ocenianej 
przez środowiska patriotyczne. Jak wyni-
ka z archiwów radomskich (APR, ZDP, 
sygn. 15536, s. 34-35, kopia aktu nota-
rialnego z dn. 16 (28) IV 1857 r.), nawet 
już po sprzedaży w 1854 r. dóbr opolskich 
swemu zarządcy Kazimierzowi Wydry-
chiewiczowi, w 1857 r. przekazała kościo-
łowi w Wilkowie 300 rubli srebrnych z 
procentem płaconym na św. Jana Chrzci-
ciela i zabezpieczyła ten dar na własnej 
kamienicy w Warszawie. Trudno więc te 
dwie sfery: ściśle miejskiej oraz pałaco-
wej i ośrodków dóbr okolicznych mająt-
ków ziemskich rozdzielać. 
 

 
Rozalia z Lubomirskich Rzewuska (1788-

1865), miedzioryt Kunckego wg. rys. 
Mahnkego 
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 Oczywiście, omawiana książka 
Jastrzębskiego nie jest, mimo tytułu, mo-
nografią miasta. Autor zapowiada wyda-
nie w maju br. pierwszego tomu (do w. 
XVIII) swojej drugiej, dwutomowej, ści-
śle historycznej książki Historia miasta i 
powiatu Opole Lubelskie, w którym szer-
sze i całościowe spojrzenie będzie pewnie 
stosowane (warto dodać, że w nr 6, 2006, 
„Regionalisty Opolskiego”, Jastrzębski 
opublikował artykuł Urzędnicy w Opolu 
1479-1811. Najdawniejszy ustrój miasta). 
Poświęciłem jednak osobie Antoniego 
Rybki więcej miejsca dlatego, aby ukazać 
(na przykładzie jednego tylko wątku hi-
storycznego z omawianej książki) specy-
ficzny punkt widzenia autora i wynikające 
z tego konsekwencje. Z jednej strony 
przyjęty przez autora punkt „obserwacji” 
ogranicza, bo jego spojrzenie skupione 
jest na określonym obszarze, wybranej 
warstwie mieszkańców Opola. Z drugiej – 
pozwala tak ukierunkowanemu spojrzeniu 
dostrzec to, co zazwyczaj umyka zawo-
dowym badaczom. I chociaż nie ma w 
książce Jastrzębskiego – jakby sam to 
określił –  „ludzi z towarzystwa” (s. 414) 
współczesnego mu Opola, to jest znako-
micie przedstawiona, a pomijana zazwy-
czaj w badaniach ściśle historycznych, 
sfera obyczajowa i kryjąca się za nią hie-
rarchia wartości warstwy średniej drob-
nomieszczaństwa. Nie ta deklarowana, ale 

ta praktykowana. Autor jest tu szczery i 
bezwzględny. Nie brakuje w niej nazwisk, 
co może wywoływać – i wywołuje – emo-
cje. Wnikliwie i bez ogródek odsłania 
świadomość i zachowania przeciętnego 
opolanina lat powojennych. I tego star-
szego i tego młodszego. W tym widzę 
największą wartość tej książki. Jest nią 
tytułowe nil nisi verum (nic tylko praw-
da), co czyni ją nie tylko źródłem wiedzy 
o zachowaniach w latach minionych, ale 
sama staje się przez to dokumentem i 
świadectwem, bo odsłania horyzont po-
strzegania, rodowitego przecież i ukształ-
towanego w Opolu autora. Ale dlatego 
pytanie o związki selektywnej szczerości 
z prawdą „historyczną” jest tu na miejscu.  

Autor prezentuje znany mu z au-
topsji punkt widzenia i postawę swojego 
środowiska. Nie ma w niej heroicznego 
oporu, pokazany jest raczej uciążliwy 
sposób dostosowywania się do zmieniają-
cych się warunków politycznych i gospo-
darczych, swoisty kompromis pozwalają-
cy z jednej strony pomstować na komuni-
styczny ustrój, z drugiej – czerpać z niego, 
nieznaczne zresztą, korzyści. Bogactwo 
szczegółów codziennego życia prowin-
cjonalnego miasteczka, dziś niezrozumia-
łych dla nie znających PRL-owskiej pro-
wincji, opowiedziane wartkim językiem, 
czyni z tej książki pracę unikalną. Tak jak 
Kazimierz Dolny ma swoje uzupełniające 

przedwojenne Dwa księżyce Marii Kun-
cewiczowej, powojenne „obyczajowe 
monografie” Waldemara Siemińskiego 
Niech cię odleci mara (1971) i Kobieta z 
prowincji (1987), tak Opole Lubelskie 
doczekało się swojej mitologii pióra 
Krzysztofa Jastrzębskiego. 

Jastrzębski chce realizować pi-
sarską działalnością specjalnie rozumiany 
program regionalisty: powiązania historii 
lokalnej pojmowanej jako integralna, nie 
dzielona na okresy i specjalizacje „ca-
łość”, w której do rangi decydującego 
argumentu urasta obyczajowy szczegół, z 
historią „profesjonalistów”, która tych 
zalet, jego zdaniem, nie posiada. Lata 
spędzone w archiwum i skrupulatne ewi-
dencjonowanie najdrobniejszych nawet 
faktów związanych z Opolem, kolekcjo-
nowanie biletów i „instrukcji obsługi” z 
tamtych czasów, budzi podziw. Ta pasja 
spowodowała, że mamy książkę jednak 
nie o „całym” Opolu, ale poprzez specy-
ficzny i dogłębnie ukazany fragment mia-
steczka – raczej książkę o czasach, które 
Opole „pochłonęły”, o czasach PRL. Tak 
na marginesie – małomiasteczkowa per-
spektywa wydaje się zresztą dla badań 
PRL jedną z najtrafniejszych. 
 

Wojciech Włodarczyk

 
 

Krajobraz kulturowy. Cechy – Walory - Ochrona 
 
 

 
 
 Z przyjemnością informuję, iż 
ukazał się już kolejny, XVIII tom z serii 

„Problemy ekologii krajobrazu” zatytuło-
wany „Krajobraz kulturowy. Cechy – 
Walory – Ochrona”. Jest on dedykowany 
Profesorowi Krzysztofowi H. Wojcie-
chowskiemu, wieloletniemu kierownikowi 
Zakładu Ochrony Środowiska INOZ 
UMCS w Lublinie, z okazji jubileuszu 
Jego 70-tych urodzin i 50-lecia pracy 
naukowo-badawczej. 

Zawartość tego obszernego wy-
dawnictwa stanowią 64 artykuły z konfe-
rencji zorganizowanej przez Zakład 
Ochrony Środowiska INOZ UMCS w 
Lublinie pod hasłem „Krajobraz kultu-
rowy zachodniej części Wyżyny Lubel-
skiej”, która odbyła się w dniach 1-3 
czerwca 2006 roku w Kazimierzu Dol-
nym. Konferencja ta została dokładniej 
opisana przez p. Andrzeja Pawłowskiego 
w poprzednim numerze „Powiśla Lubel-
skiego”. 
Treści tomu zostały podzielone na pięć 
grup tematycznych: 

I. Podstawy teoretyczne, metodyczne i 
prawne ochrony krajobrazów kultu-
rowych. 

II. Walory oraz funkcje krajobrazów 
kulturowych i komponowanych. 

III. Stan i przemiany krajobrazów kultu-
rowych. 

IV. Przyrodnicze i antropogeniczne ele-
menty krajobrazu kulturowego. 

V. Wybrane aspekty badań krajobrazów 
kulturowych. 

Wszystkie artykuły są bardzo interesujące, 
dotyczą różnorodnych zagadnień i tere-
nów z obszaru całej Polski. Z punktu 
widzenia zainteresowań Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan najistotniejsze 
będą treści dotyczące zachodniej części 
Wyżyny Lubelskiej. Polecam zatem arty-
kuł pana Andrzeja Pawłowskiego „Okres 
prosperity szlaku wodnego jako apogeum 
znaczenia nadwiślańskich miast – konse-
kwencje dla krajobrazu Małopolskiego 
Przełomu Wisły” (s. 329-344). Znajduje 
się tutaj także artykuł mojego autorstwa 
„Przykłady zaangażowania mieszkańców 
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powiatu opolskiego w ochronę walorów 
krajobrazowych i kulturowych zachodniej 
części Wyżyny Lubelskiej”, który, mam 
nadzieję, przedstawię Państwu w kolej-
nych numerach „Powiśla Lubelskiego”. 

Warto wspomnieć tutaj także o wy-
dawnictwie naszego Zakładu, które po-
przedziło konferencję w Kazimierzu, a 
które w całości poświęcone jest zachod-
niej części Wyżyny Lubelskiej. Nosi ono 
tytuł „Krajobraz kulturowy zachodniej 
części Wyżyny Lubelskiej”, zgodny z 
tytułem konferencji. Znajduje się tu 18 
artykułów z trzech grup tematycznych: 
I. Środowisko przyrodnicze zachodniej 

części Wyżyny Lubelskiej. 
II. Naturalne i antropogeniczne prze-

kształcenia krajobrazu. 
III. Dziedzictwo kulturowe i potrzeba 

jego ochrony w warunkach przyspie-
szonych zmian społeczno-
gospodarczych. 

 
 

 Pełne dane bibliograficzne wy-
dawnictw: 
1. Krajobraz kulturowy zachodniej części 
Wyżyny Lubelskiej, Zakład Ochrony       
Środowiska INOZ UMCS, Lublin 2006 
 2.  Krajobraz kulturowy - cechy, walory, 
ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu  t. 
XVIII, Zakład Ochrony Środowiska  
INOZ UMCS, PTG o/Lublin, PAEK, 
Lublin 2006 
 

Małgorzata Stanicka 
Zakład Ochrony Środowiska 

Instytut Nauk o Ziemi 
UMCS Lublin 

 

Sprostowanie redakcji 
W ostatnim numerze „Powiśla Lubelskiego” na str. 6 błędnie wydrukowaliśmy nazwisko panieńskie żony właściciela Łubek. 

Żoną Mieczysława Dąbrowskiego była Aniela z domu Brzezińska ze Strzeszkowic, a nie Brzezicka jak figuruje w podpisie pod zdję-
ciem. Autorkę wspomnień i czytelników przepraszamy. 
 

 
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy  

Czytelnikom naszego pisma  
wszystkiego najlepszego 

życzy Regionalne Towarzystwo Powiślan 
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* cement * wapno * inne materiały budowlane * nawozy * opał * 
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Karczmiska 1/65, 24-310 Karczmiska, tel.: (081) 882-70-22, tel. Kom.: 0 609 75 78 93 
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