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  Redakcja „Powiśla Lubelskiego” została mile zaskoczona ciepłym przyjęciem pierwszego numeru 
naszego pisma. Duże zainteresowanie jakie wzbudził, także poza granicami gminy, przekonuje nas, iż inicjatywę 
tę warto kontynuować. Dziękujemy za uwagi i zachętę do dalszej pracy. Cieszymy się, że drukowany na naszych 
łamach artykuł o badaniach archeologicznych w Żmijowiskach został także opublikowany w powiatowej 
gazecie opolskiej. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, publikujemy kolejny tekst o zeszłorocznych wykopaliskach, tym 
razem przeprowadzonych na Kosmolance. 
 W drugim numerze „Powiśla Lubelskiego” znajdziecie Państwo także kilka artykułów 
przedstawiających związanych z naszym regionem ludzi Kościoła. Jest sylwetka błogosławionego biskupa 
Gorala, który odprawił pierwszą mszę w kościele w Zagłobie; jest znana na całym świecie misjonarka urodzona 
w Polanówce siostra Teresa Sołtan; jest ksiądz Antoni Chotyński, inicjator badań prehistorii Powiśla. Jeżeli 
przypomnimy sobie obecność w przedwojennym Dratowie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza 
Władysława Korniłowicza (których procesy beatyfikacyjne się toczą) i kardynała Charlesa Journeta (jednego z 
współarchitektów II soboru watykańskiego), a z drugiej strony dodamy do tego codzienną, wytrwałą pracę 
parafialnych duszpasterzy i częste powołania, to można odnieść wrażenie, że Powiśle lubelskie jest swoistym 
„zagłębiem wiary”. Czy takie jest rzeczywiście? A może to tylko nasza niewiedza o Kościele na naszym terenie 
powoduje, że jesteśmy zaskoczeni świadectwem wiary tak namacalnie bliskim i tak wielu. Niech zbliżający się 
jubileusz 30-lecia objęcia probostwa w Wilkowie przez księdza kanonika Jana Mazura i przyszłoroczna 80 
rocznica ustanowienia parafii Zagłoba będą okazjami do zaznajomienia się z bogatą historią Kościoła na 
naszym terenie. Będziemy do niej wracać. 
 Jeszcze raz zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z Regionalnym Towarzystwem Powiślan i do 
publikowania w naszym piśmie tekstów na temat lokalnej historii, kultury, przyrody i spraw społecznych. A 
także nieznanych dotychczas dokumentów, fotografii i zawsze bezcennych wspomnień. 
 Urząd Marszałkowski postanowił sfinansować druk naszych kolejnych numerów „Powiśla 
Lubelskiego”.  
                                                                                     Wojciech Włodarczyk 
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Nasz pierwszy regionalista 
To on uczynił naszą okolicę miejscem ciekawym, godnym zwrócenia uwagi, zasługującym na popularyzację   

  
          W 1907 roku trafił do wilkowskiej 

parafii młody wikariusz ks. Antoni 
Chotyński. Szybko zwrócił na siebie 
uwagę parafian, ponieważ każdą wolną 
chwilę od obowiązków duszpasterskich 
spędzał na wędrówkach po okolicy. 
Zaglądał do wiejskich zagród, z każdym 
chętnie rozmawiał. Interesował się losem 
mieszkańców, zwłaszcza tych uboższych.  
Nie to jednak spowodowało, że stał się 
osobą bardzo popularną. Wszystkich 
zadziwiał swoimi nietypowymi 
zainteresowaniami. Otóż na polach, 
piaszczystych nieużytkach czy miejscach 
ziemnych wykopów poszukiwał starych 
glinianych skorup, kości i zardzewiałych 
metalowych przedmiotów. Z czasem 
coraz większy obszar Powiśla wzbudzał 
zainteresowanie tego badacza przeszłości. 
Jak sam pisał do „Swiatowita” w 1911 
roku: Dolne porzecze Chodla, prawego 
dopływu Wisły, zdaje się wypadnie 
zaliczyć do jednego z najzasobniejszych w 
zabytki przeddziejowe zakątków kraju. 

        Pomimo, że nie był specjalistą 
archeologiem, to jednak z dużym 
znawstwem dokonał badań, na ogół 
powierzchniowych, kilku stanowisk 
archeologicznych na terenie Żmijowisk, 
Wrzelowa, Kosiorowa, Niedźwiady Małej 
i Dużej, a także Chodlika, Polanówki i 
Głodna.  
         W Dratowie, na tzw. Górze 
Sowalińskiej, gdzie obecnie stoi kościół, 
dokonał odkrycia wielokulturowego 
cmentarzyska ciałopalnego. Jednak za 
wyjątkowe należy uznać odkrycie przez 
księdza Chotyńskiego cmentarzyska w 
Trzcińcu. O tym jak do tego doszło, 
wyjaśnił w swoich notatkach: Olbrzymia 
przestrzeń lotnych piasków, jeszcze w 
niedalekiej przeszłości zewsząd 
otoczonych mokradłami, daje wielkie pole 
do prac archeologicznych. To też 
poszukiwania moje w okresie 
kilkunastomiesięcznym, lub dorywczo 
prowadzone przyniosły obfity plon: kilka 
grobów, liczne warstwy kulturalne, 
pracownie narzędzi krzemiennych itd. 

        Później okazało się, że znalezisko z 
Trzcińca pochodzi z wczesnej epoki brązu 
(ok. 1600 p.n.e.), a ksiądz Antoni 
Chotyński był pierwszym odkrywcą tej 
kultury pradziejowej, nazwanej przez 
wybitnego archeologa i badacza 
słowiańszczyzny prof. Józefa 
Kostrzewskiego kulturą trzciniecką. 
Należy też zaznaczyć, że to właściwie 
ksiądz Chotyński był odkrywcą 
wczesnośredniowiecznych grodów w 
Kłodnicy, Żmijowiskach, a także w 
Chodliku. We wspomnianym powyżej 
„Swiatowicie” pisał o tzw. „wałach i 
okopach szwedzkich”. Umieścił je w 
swoim sprawozdaniu, mając trafne 
przeczucie, że są to stanowiska 
archeologiczne o znaczenie starszej 
przeszłości. 

 
Janusz Ogiński  

W następnym numerze „Powiśla 
Lubelskiego” przedstawimy życiorys ks. 
Antoniego Chotyńskiego. 

 
 

Agroturystyka w naszej gminie 
Szanowni Państwo! 
W poprzednim numerze 

przybliżyłem cele i dążenia gminy 
Wilków, do których dąży w tym roku 
kierowany przeze mnie Urząd przy 
wydatnej pomocy Rady Gminy. 
Jednym z nich jest szeroko rozumiana 
agroturystyka. W ostatnich latach 
zauważalny jest stały wzrost popularności 
tej gałęzi gospodarki. Mówię gospodarki, 
bo jestem zwolennikiem tezy, że wzorem 
takich krajów jak Węgry, Grecja czy 
Francja, także budżet Polski może liczyć 
na wzrost dochodów właśnie z turystyki. 
Rzecz jasna jest to możliwe tylko przy 
dobrze prowadzonej polityce centralnej, 
której głównym założeniem powinno być 
stworzenie prawa, pozwalającego na 
swobodny rozwój inicjatyw turystycznych 
i agroturystycznych na poziomie 
samorządu gminnego.  
Ma to swoje racjonalne uzasadnienie w 
tym, że to właśnie samorząd (razem z 
działającymi na jego terenie 
organizacjami społecznymi), pozostaje 
instancją najlepiej zorientowaną w 
lokalnych realiach. Wie, gdzie rozpocząć 
front inwestycyjny, czy w oparciu o jakie 
walory może budować odpowiedni 
program. W obecnej dobie, gdy jednostka 
samorządu terytorialnego nie może 

prowadzić działalności gospodarczej jej 
rola ogranicza się do inicjowania pewnych 
poczynań i do budowania jak najlepszej 
infrastruktury do rozwoju agroturystyki. 
Tej tezy trzymam się i ja. Wspólnie z 
Radą Gminy dostrzegamy wartość jaką 
niesie ze sobą rozwój agroturystyki. 
Oczywiście upatrujemy tu alternatywne 
źródło dochodów w przyszłości, ale wcale 
nie takiej odległej. 

W ramach prac na budżetem 
kilka inwestycji zostało umieszczonych w 
bezpośrednim powiązaniu dwóch spraw. 
Po pierwsze – polepszenia infrastruktury 
dla dobra i wygody mieszkańców, a po 
drugie – możliwości powiązania 
użyteczności publicznej z rozwojem 
gminy pod kątem wykorzystania jej 
walorów krajobrazowych. 
Mam tu na myśli inwestycje drogowe na 
trasach: Rogów – Dąbrówka i Podgórz – 
Dąbrówka.  
Działamy wokół koncepcji połączenia 
jednym, dużym szlakiem turystycznym 
gminy Wilków z pobliskim Kazimierzem. 
Połączenie „turystyczną pętlą” tych gmin 
stworzy dla naszych mieszkańców 
możliwość sprzedaży oferty 
agroturystycznej.  
W tym celu Urząd Gminy angażuje się w 
pomoc w organizacji szkoleń 

agroturystycznych, na których można 
zapoznać się z korzyściami, jakie niesie ze 
sobą taka działalność, jak zdobyć na cele 
odpowiednie fundusze oraz zdobyć 
wiedzę, jakie elementy i jakie produkty 
mogą cieszyć się największym popytem. 
Na dzień dzisiejszy z takiego programu 
skorzystała liczna grupa mieszkańców. 
Próbkę zdobytych umiejętności miałem 
okazję poznać podczas zakończenia 
jednego ze szkoleń w lutym we wsi 
Wólka Polanowska. Myślę, że Robert 
Makłowicz z powodzeniem nakręciłby 
wtedy udany odcinek potwierdzający tezę, 
że polska regionalna kuchnia jest bez 
wątpienia jedną z najlepszych! 
 Jednocześnie w Urzędzie Gminy 
trwają prace nad wnioskami do UE w 
zakresie turystyki, które mogą okazać się 
bardzo pomocne w realizacji naszych 
planów. 
  Jednak oprócz oferty 
indywidualnej obejmującej 
zakwaterowanie i domowy wikt, do 
szerszego rozwoju turystyki na terenie 
gminy potrzebna jest także baza 
hotelarsko-gastronomiczna przyciągająca 
szersze grono klientów. 
Wiem, że z  realizacją tego 
przedsięwzięcia nosi się dwie firmy, ale 
nie chcę ujawniać szczegółów, aby nie 
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zapeszyć. Z tego miejsca muszę przyznać, 
że kibicuję tym inicjatywom i postaram 
się stworzyć jak najlepsze warunki do 
urzeczywistnienia tego dobrego pomysłu. 
  W celu poszerzenia oferty 
turystycznej naszej gminy postaramy się, 
aby w ciągu dwóch lat powstała 
profesjonalnie oznaczona trasa rowerowa 
licząca ponad 20 km. Ponadto planujemy 
uruchomienie spływu kajakowego rzeką 
Chodelką.  

Ufam, że dojdzie do realizacji 
opisanych powyżej planów przy wydatnej 
pomocy Rady Gminy i wszystkich 
mieszkańców. Chcę promować piękne 
tereny nadwiślańskiego Powiśla, gdyż 
uważam, że takich malowniczych 
wąwozów (jak te w Rogowie), takiego 
pięknego (i jeszcze rybnego!), przełomu 
Wisły, czy takich widoków, jak te ze 
Skarby Dobrskiej nie ma żadnej gminie! 
Zaś naszym znakiem firmowym będą 

Nadwiślańskie Chmielaki obchodzone 
cyklicznie w sierpniu. Ale o tym i o 
innych planach kierowanego przeze mnie 
Urzędu w następnym odcinku. 
  
Serdecznie pozdrawiam wszystkich 
Czytelników i Mieszkańców gminy! 

 
Wójt Gminy Wilków 
 Grzegorz Teresiński

 

 
 

Błogosławiony biskup Władysław Goral 
 i jego pobyt w Zagłobie 

 

 
 

Władysław Goral urodził się w 1 
maja 1898 r. w licznej rodzinie chłopskiej 
we wsi Stoczek koło Krasienina w woj. 
Lubelskim jako syn Kajetana Goral i 
Julianny z Zielińskich.. 

Ochrzczony został tydzień 
później  8 maja (w uroczystość Stanisława 
BM.) w kościele parafialnym w Dysie 
koło Lublina. Do 1911 roku przybywał u 
rodziców i pobierał naukę u kierownika 
szkoły w Nasutowie, później w 
progimnazjum w Lubartowie, które 
ukończył w 1915 roku. 

W grudniu 1915 roku wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Lublinie i 
ukończył je jako diakon też w grudniu ale 
1920 roku. Ponieważ był bardzo zdolny 
jeszcze tego miesiąca przed święceniami 
kapłańskimi Biskup Lubelski Leon 
Fulman skierował go na specjalistyczne 
studia filozoficzne w Rzymie. Święcenia 
kapłańskie przyjął poza Polską w Bazylice 
św. Jana na Lateranie w Rzymie 18 
grudnia 1920 roku. Po dwu latach studiów 
na Uniwersytecie Gregoriańskim w 1922 
r. uzyskał doktorat z filozofii a następnie 

po studiach we Fryburgu Szwajcarskim 
uzyskał licencjat z teologii (1926 r.) 
Podczas studiów przyjaźnił się z ks. 
Montinim późniejszym Papieżem Pawłem 
VI i często wyjeżdżał do Francji do pracy 
wśród emigrantów polskich. Po powrocie 
do kraju od 1926  do 1939 roku uczy w 
Seminarium Duchownym w Lublinie 
wykładając logikę, ontologię, kosmologię, 
apologetykę. Przez wychowanków był 
szanowany ze względu na swój talent 
pedagogiczny, naukową erudycję i 
kapłańska gorliwość. Jako profesor 
uczestniczył w pracach szeregu 
towarzystw naukowych filozoficznych  
teologicznych i dużo publikował głównie 
w Lubelskich Wiadomościach 
Diecezjalnych. Ponadto był charyzma-
tycznym kaznodzieją i znanym 
spowiednikiem oraz wielkim 
społecznikiem. Ks. Władysław Goral 
słynął z osobistej hojności, oblegany 
przez biednych w mieszkaniu jak i 
podczas wędrówki po mieście. 

Papież Pius XI dnia 10 sierpnia 
1938 roku mianował go biskupem 
tytularnym meoleńskim i biskupem 
pomocniczym lubelskim. Konsekracja 
jego dobyła się 9 października 1938 roku 
w Lublinie. Jako biskup sprawował 
funkcje wikariusza generalnego, dziekana 
kapituły katedralnej, wizytatora 
diecezjalnego oraz głosił konferencje i 
liczne kazania, odwiedzał więzienia, 
udzielał święceń klerykom i prowadził 
liczne akcje charytatywne. Po wybuchu 
wojny odwiedzał uszkodzone w czasie 
działań wojennych kościoły, dodawał 
otuchy mieszkańcom Lublina i brał udział 
w pogrzebach ofiar wojny. W dniu 18 
września 1939 roku, gdy wojska 
niemieckie zajęły Lublin, razem z innymi 
wydał (na powielaczu) apel o trwanie w 
nadziei. Za to 8 października był 
przesłuchiwany przez Gestapo i choć mu 
radzili przyjaciele aby dla swojego 
bezpieczeństwa opuścił Lublin on w nim 

pozostał. Dnia 17 listopada 1939 roku ks. 
Biskup Goral został aresztowany przez 
Niemców i osadzony na zamku Lubelskim 
(razem z biskupem Leonem Fulmanem  i 
profesorami KUL). 27 listopada po 
groteskowym procesie skazany został na 
karę śmierci, wyrok ten później decyzją 
Berlina zamieniono na dożywotnie 
więzienie w czasie procesu i za to go 
sądzono, zarzucano mu  przechowywanie 
broni, która nota bene podrzucili w Kurii 
Biskupiej Niemcy). 3 grudnia wywieziono 
biskupa Gorala  z Zamku Lubelskiego do 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen 
koło Orenienburga pod Berlinem. W 
obozie jako szczególnie niebezpieczny 
wróg III Rzeszy  i za to tylko, że był 
biskupem katolickim, był całkowicie 
izolowany od innych więźniów 
specjalnych. W całkowitym odosobnieniu 
przeżył 5 lat. W obozie otrzymał numer 
obozowy 5605 (później 13981). W obozie 
nie upadał na duchu, zachował postawę 
skupienia, dostojeństwa, wewnętrznej 
radości i równowagi przez co sprawiał 
wrażenie świętego. Wyniszczony głodem 
i chorobami poniósł śmierć męczeńską  w 
obozie  w pierwszych miesiącach 1945 r. 
Przeżył 47 lat, 25 lat był księdzem, 
biskupem 7 lat (na wolności tylko 13 
miesięcy). 

Dnia 4 kwietnia 1992 roku 
rozpoczęto proces beatyfikacyjny biskupa 
Gorala na szczeblu diecezjalnym w 
Lublinie, a błogosławionym ogłosił go 
papież Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku 
w Warszawie razem z innymi 
męczennikami, gdy ogłaszał 
błogosławionymi 108 Polaków będących 
ofiarami Niemców z II wojny światowej.  
Opisując życie błogosławionego biskupa 
władysława Gorala warto wiedzieć też, że 
Prokuratura Sądu Okręgowego w Berlinie 
dnia 18 listopada 1999 roku, równo 60 lat 
po wydaniu, unieważniła niespra-
wiedliwie wydany wyrok przez władze 
narodowo-socjalistyczne Generalnej 
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Gubernii Polska na biskupa dr 
Władysława Goral i innych skazanych 
wtedy z diecezji lubelskiej. 
Biskup Władysław Goral w Zagłobie był 
25 stycznia 1939 roku, przewodniczył 
pogrzebowi ks. Władysława Walencika, 

pierwszego proboszcza i budowniczego 
kościoła w Zagłobie, który zamordowany 
został przez nieznanych sprawców. Ks. 
Władysław Gorala  w czasie tego 
pogrzebu jako pierwszy odprawił mszę 

św. w nowo budowanym kościele w 
Zagłobie.  

Ks. Jerzy Hanaj 
Proboszcz parafii Zagłoba 

 

 

Polanówka hrabiów Sołtanów 
 

Rodzina Sołtanów: Bogdan 
(1861-1912) i jego żona - zresztą kuzynka 
- Maria z Sołtanów (1863-1926), była 
właścicielem Polanówki przez ćwierć 
wieku.  

 
1. Bogdan Sołtan (1861-1912) 

Majątek kupili około 1897 roku. Nie 
wiemy kto i co skłoniło ich do zakupu tej 
wówczas już niezbyt dużej posiadłości (za 
czasów barona Offenberga, właściciela 
Polanówki do 1882 roku, w skład majątku 
wchodziły jeszcze: Rogów, Wólka 
Polanowska, Wilków Polanowski, Zastów 
Polanowski, Dobre, Kosiorów, Męćmierz 
i Żmijowiska) - może kontakty Sołtanów 
z Kleniewskimi, może rodzinne związki z 
Rostworowskimi i Wesslami, którzy 
posiadali pobliskie Karczmiska, może 
znajomość z Offenbergami z Kurlandii. 
Sołtanowie z Polanówki pochodzili z 
sąsiadujących z Kurlandią Inflantów. 

Kacper Niesiecki w swoim 
„Herbarzu” pisze, że Sołtanowie 
pieczętowali się Syrokomlą „[...] ale z tą 
odmianą, że powinny być nad Abdankiem 
dwa krzyże, jeden nad drugim, ten co od 
spodu większy, ten co od góry mniejszy, 
nad krzyżem zaś gwiazda, na hełmie trzy 
pióra strusie. Przodkowi domu tego od 
Witolda w. ks. Litewskiego, do dwóch 
krzyżów przydana gwiazda, z tej okazyi: 
że wysłany na strażą w obozie będąc, 
Tatarów pogromił, i nie prędzej powrócił, 
aż gwiazdę obaczył”.  

 Sołtanowie byli mocno 
zaangażowani w powstanie styczniowe. 
Ojciec Bogdana Sołtana skazany był na 
zesłanie w głąb Rosji i dopiero w 1873 
roku mógł wrócić do swego rodzinnego 
majątku Brzostowica Murowana 
niedaleko Grodna. Ojca Marii za udział w 
powstaniu także zesłano na Syberię. 
 Bogdan i Maria mieli 6 dzieci: 
Marię „Marychnę” (1889-1963), 
Stanisława (1891-1919), Bogdana „Boba” 
(1893-1960), Helenę (1895-1967), Adama 
(1898-1940) i Teresę „Enię”(1901-1973). 
Dwoje najmłodszych urodziło się w 
Polanówce i było ochrzczonych w 
kościele w Wilkowie. Adam Lew 
urodzony 24 września 1898 roku przyjął 
chrzest dopiero 9 maja roku następnego. 
Rodzicami chrzestnymi byli Adam Sołtan 
(1851-1902, przyrodni brat Bogdana, 
zarządca Brzostowicy Murowanej) i 
Ludwika Sołtan. Chrzest Teresy Albertny 
odbył się w 4 dni po jej narodzinach 19 
października 1901 roku. Rodzicami 
chrzestnymi byli: Wiktor Sołtan (1853-
1905, przyrodni brat Bogdana, znany 
inżynier kolejnictwa) i Teresa Korybut 
Daszkiewicz. W uroczystościach w 
kościele wilkowskim uczestniczyło także 
rodzeństwo Teresy: 10-letni Stanisław i 6-
letnia Helena oraz oficjaliści majątku 
Józef i Leopold Bońkowscy. Dziewczynki 
w wieku około lat 10 wysyłano 
zwyczajem wielu domów ziemiańskich do 
szkoły Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu, 
kilkunastoletnich chłopców do Zakładu 
Św.Józefa w Chyrowie prowadzonego 
przez Jezuitów. Do opieki najmłodszych 
zatrudniona była w Polanówce 
ochroniarka „pani Kazimiera”. W latach 
1905-6 Sołtanowie często przebywali w 
Lublinie, gdzie mała Enia zaprzyjaźniła 
się ze swoją rówieśniczką Teresą 
Szeptycką. 
 Kuzyn Sołtanów Eugeniusz 
Romer pisał w swoich „Dziennikach”, że 
Sołtanowie z Polanówki „byli w 
interesach ciężkich, żyli bardzo 
skromnie”. Jednak Henryk Wiercieński w 
„Opisie statystycznym guberni lubelskiej” 
podał, że Bogdan Sołtan miał w 1899 
roku 60 sztuk bydła rasy holenderskiej i 
była to jedna z największych hodowli na 

Lubelszczyźnie. Dwór posiadał oficyny, 
w których do 1910 roku odbywały się 
posiedzenia sądu gminnego IV okręgu 
znane ze „Wspomnień” Wiercieńskiego. 
Obok dworu był park z zachowaną do dziś 
kaplicą być może projektu Piotra Aignera. 
W 1909 roku zarządcą majątku był 
prawdopodobnie Wieczorkiewicz. 
Kowalem - Antoni Gosławski. Jego syn 
Józef, znany rzeźbiarz, urodził się właśnie 
w Polanówce w 1908 roku. 

 
2. Maria Sołtan (1863-1926) z córką 
Marychną, późniejszą Zdzisławową 

Grocholską (1889 - 1963) 
 

Dwór w Polanówce był bardzo 
gościnny. Wiosną 1909 roku przebywała 
dłużej w Polanówce Zofia Zawiszanka, 
rówieśnica Marychny i jednocześnie 
przyjaciółka Sołtanowej. Matka Zofii, 
Maria z Wolskich Zawiszyna, była 
właścicielką Goszyc pod Miechowem. Z 
Marychną Zawiszanka poznała się na 
studiach w Krakowie. Zofia studiowała 
agronomię, Sołtanówna - medycynę. Po 
tej przyjaźni pozostały listy i kartki pisane 
do Zawiszanki w latach 1909-1913 przez 
obie Marie. Zachowały się w zbiorach 
rodziny Stanisława Grocholskiego w 
zamku Valduc pod Brukselą. Właśnie z 
tych listów dowiadujemy się, że jej pobyt 
w Polanówce zbiegł się z katastrofalna 
powodzią, która nawiedziła okolice 
Iwangorodu (Dęblina). W znalezieniu 
właściwego połączenia z Krakowem 
(most w Dęblinie został uszkodzony) 
pomagał wówczas Zawiszance Jan 
Kleniewski. Zofia Zawiszanka 
obracała się w najwyższych  kręgach 
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artystycznych Galicji. Jej wujek Wacław 
Wolski był mężem znakomitej poetki 
Maryli z Młodnickich Wolskiej (1873-
1930). Sam Leopold Staff zadedykował 
jej żartobliwy wiersz „Śpiew historyczny 
o Zawiszance Czarnej”:  
 Pannę śpiewam nadobną 
 i jej minę żałobną 
 jak jagoda, gdy ptaki ją dziobią.  
 I kapelusz w fiołki 
 który w leśne wpadł dołki 
 kiedy panna czyniła koziołki... 
 Krótko obcięta blondynka, w 
okularach, niespokojna Zawiszanka 
wprowadzała do rodziny Sołtanów ducha 
artystycznego. Zapewne umocniła decyzję 
Stacha Sołtana o studiowaniu na 
Uniwersytecie Jagiellońskim filozofii, w 
Akademii Sztuk Pięknych - malarstwa, a 
w krakowskim Konserwatorium - muzyki. 
W 1914 roku została wywiadowczynią 1 
pułku piechoty legionowej. Wspomnienia 
z czasów wojny wydała w osobnej 
książce. Jako pisarka zadebiutowała w 
1918 roku tomikiem poezji, pisała także 
powieści dla młodzieży i książki o 
Piłsudskim. Przed pierwszą wojną 
zdecydowała się - wówczas była to 
rzadkość - kierować samodzielnie 
majątkiem goszyckim. Po wojnie wyszła 
za mąż za Kerna. 
  Listy do Zawiszanki informują 
nas o przenosinach Sołtanów w lipcu 
1910 roku z Polanówki do Brzostowicy 
Murowanej. Po śmierci przyrodnich braci 
Bogdana i spłaceniu ich nieletnich synów, 
latem 1909 roku Sołtanowie postanowili 
przenieść się do rodzinnego majątku. Z 
listów można sądzić, że Maria nie przyjęła 
tej decyzji entuzjastycznie. „Dzięki Bogu 
jeszcze na Wielkanoc będziemy w 
Polanówce i mamy nadzieję ujrzeć choć 
na chwilę naszą drogą Zochę do której 
tęsknimy wszyscy - wielcy i mali - nie 
wyłączając panny Kazimiery, która też cię 
bardzo serdecznie wspomina.” Równie 
ciepło wspominali Polanówkę Teresa i 
Stach, który tu uczył się malować. 
Marychna pisała jednak, że „na 
Brzostowicę bardzo się cieszę - jestem do 
niej o wiele więcej przywiązana jak do 
samej Polanówki”. Przeprowadzka do 
Brzostowicy zbiegła się z końcem studiów 
Marychny i jej ślubem ze Zdzisławem 
hrabią Grocholskim z Pietniczan na 
Podolu. Ślub odbył się 11 sierpnia 1910 
roku w kościele Mariackim w Krakowie. 
Zawiszanka niestety nie była na nim 
obecna. Sołtanowie mieszkali już w 
Brzostowicy Murowanej. 
 Maria Sołtanowa i jej córka 
Marychna były bardzo zaangażowane w 
pracę społeczną na Powiślu. Bliskie 
związki łączyły je ze Szczekarkowem 

Witolda i Zofii Kleniewskich. W kartce z 
maja 1909 roku Sołtanowa tak pisała do 
Zawiszanki: „martwi nas niezdrowie pani 
Zofii Kleniewskiej, też po zaziębionej 
influenzy, ma ciągłą gorączkę i kompletny 
brak apetytu, toteż wygląda jak szkielet, 
pojechali do Warszawy dla porady, 
pewnie ją gdzieś wyślą na kurację.” 
Sołtanowa należała do lokalnego 
„Kluczkowickiego” Zjednoczonego Koła 
Ziemianek, którego przewodniczącą była 
wówczas Maria Kleniewska (właścicielka 
Kluczkowic i majątków Powiśla 
lubelskiego), sekretarką - jej synowa 
Zofia Kleniewska a członkiniami: 
Stefania i Anna Cywińskie (właścicielki 
Kamienia), Anna Dutkiewicz, Halina 
Hempel (właścicielka Wałowic), Halina 
Iłłakowicz (właścicielka Łazisk), Maria 
Jankowska, Maria Nowomiejska, Janina 
Strażyc (właścicielka Karczmisk) i Zofia 
Zembrzuska. W czerwcu 1910 roku 
Marychna informowała Zawiszankę: 
„Miałam na Wólce [Polanowskiej] z 
kobietami parę pogadanek i czytań, 
mówię ci to, serce rośnie patrząc na 
rozsądek i inteligencję szczególnie 
niektórych. Treść pogadanek była 
częściowo higieniczno praktyczna, 
częściowo historyczna - lubią się pytać i 
jakie pytania! [...] służba folwarczna, 
głównie kobiety niżej stoją - przypisuję to 
po części ich koczowniczemu życiu, a po 
części niestety i słabym zajęciem się 
chlebodawców”. 
 Po opuszczeniu Powiśla Bogdan 
Sołtan często „siedział dla interesów w 
Polanówce”. Wyjeżdżał też „na kadencję” 
do Warszawy jako radca Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego. 10 kwietnia 
1912 roku nagle umiera.  
 Jego śmierć rozpoczyna trudny 
okres dla wdowy. Studiujące i uczące się 
w odległych szkołach dzieci Marii Sołtan 
jeszcze bardziej rozrzuciła po świecie I 
wojna światowa. Stanisław zaciągnął się 
do polskiego wojska. Za walkę z 
Rosjanami (był ranny w głowę bagnetem) 
dostał najwyższe polskie odznaczenie 
wojenne - Order Virtuti Militari. 17 
kwietnia 1919 roku został zabity przez 
bolszewików pod Baranowiczami. Adam 
po nauce w pierwszych latach wojny w 
gimnazjum moskiewskim, w 1917 roku 
wstąpił do 1 pułku ułanów. W wojnie 
polsko-bolszewickiej też odznaczono go 
Orderem Virtuti Militari. Teresa po 
ukończeniu w maju 1915 roku w Lublinie 
szkoły początkowej znalazła się, zapewne 
z matką, u siostry w Pietniczanach. Potem 
przebywała w Kijowie. W 1920 roku 
wróciła do Polski aby zaciągnąć się do 
Legionów Kobiecych. Brzostowica 
została w tym czasie w wyniku działań 

wojennych zdewastowana. W styczniu 
1918 roku bolszewicy spalili zamek w 
Pietniczanach. Maria prawdopodobnie 
powróciła do Polanówki, bo - jak podaje 
„Ziemianin” w pierwszym numerze z 
1918 roku - „Sołtanowa hr. Marya, 
Polanówka” z 250 rublowym udziałem w 
Banku Ziemiańskim, została członkiem 
oddziału puławskiego dopiero co 
założonego Związku Ziemian. 
 Były też i jaśniejsze chwile. Brat 
Marii - Władysław Sołtan - został przez 
Józefa Piłsudskiego mianowany w 
listopadzie 1919 pierwszym wojewodą 
warszawskim. Pełnił tę funkcję do 1928. 
Jednocześnie na przełomie 1923 i 1924 
roku był ministrem Spraw Wewnętrznych. 
Córka Maria Grocholska osiadła pod 
Warszawą w kupionym w 1920 roku 
majątku Poniatów koło Jabłonny. W 1922 
roku odbył się w Warszawie ślub syna 
Bohdana, który objął Brzostowicę 
Murowaną.  
 Maria Sołtan umarła w 1926 
roku. W latach 20-tych Polanówka została 
przez Sołtanów sprzedana. 

Ale to nie koniec związków 
Sołtanów z lubelskim Powiślem. Na 
przełomie lat 20-tych i 30-tych do 
Dratowa Marii Kleniewskiej przyjeżdżała 
na głośne zjazdy Bratek z udziałem 
księdza Władysława Korniłowicza Helena 
Sołtan. Pełniła wówczas odpowiedzialne 
funkcje społeczne. Była sekretarzem 
generalnym Zjednoczenia Katolickich 
Związków Polek, działała w Akcji 
Katolickiej. Pozostawiła wiele publikacji 
na temat społecznej nauki Kościoła.  

 
3. Adam Sołtan (1898-1940) 

Urodzeni w Polanówce Adam i Teresa 
Sołtanowie równie pięknie zapisali swoje 
życiorysy. Adam został w 20-leciu 
międzywojennym majorem dyplomo-
wanym kawalerii w 1-szym pułku ułanów.  
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4. Teresa Sołtan (1901-1973) jako 
legionistka, powyżej herb Sołtanów 

 

W kampanii wrześniowej 1939 roku był 
szefem sztabu Nowogródzkiej Brygady 
Kawalerii. Internowany przez Rosjan w 
obozie w Starobielsku, został zamordo-
wany przez NKWD w Charkowie wiosną 
1940 roku. (Wiosną 1940 roku w 
Charkowie NKWD zamordowało także 
25-letniego Władysława Marię Grochol-

skiego, podporucznika kawalerii, syna 
Marii i Zdzisława Grocholskich, 
siostrzeńca Adama Sołtana.)  
Teresa Sołtan zaraz po śmierci matki 
zdecydowała się zostać zakonnicą. Z 
pomocą swej koleżanki z dzieciństwa - a 
teraz siostry Franciszkanek Misjonarek 
Maryi - Teresy Szeptyckiej, wstąpiła w 
1928 roku w Warszawie do zakonu FMM. 
Przybrała imię Marii Felicyty od Krzyża. 
Przez całe lata 30-te jako pielęgniarka 
niosła pomoc najuboższym w Chinach, 
Tybecie i Wietnamie. Potem, przez 33 lata 
pomagała trędowatym w Argentynie. 
Wykonała z narażeniem zdrowia i życia 
50 tysięcy zdjęć rentgenowskich. 
Wdzięczni chorzy nazywali ją „Abuela” - 
po hiszpańsku „babcia”. Tylko raz w 1970 
roku była w Polsce. 3 lata później, 5 
września, zmarła w klasztorze San 
Antonio de Arredondo pod Kordobą w 
Argentynie. Dziś uznawana jest 
powszechnie za jedną z największych 
misjonarek Ameryki Południowej. 
 W 1930 roku Polanówka była już 
własnością Melchiora Zdanowicza. 
Majątek liczył wówczas 213 ha. 
Zrujnowany murowany dwór kupili przed 
II wojną światową miejscowi włościanie: 
Czarnota i Majewski. Nadawał się już 
tylko do rozbiórki. Po dworze w 
Polanówce pozostała tylko kaplica i 

pamięć po urodzonych tu: heroicznej 
siostrze „Abueli” i zamordowanym przez 
sowietów kawalerze Orderu Virtuti 
Militari Adamie Sołtanie.  

Wojciech Włodarczyk 
 Autor uprzejmie dziękuje panu 
Aleksandrowi Sołtanowi, wnukowi 
Bogdana - właściciela Polanówki, za 
udostępnienie rodzinnych listów i zdjęć. 
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Prezentujemy: Gimnazjum Publiczne w Wilkowie 
 

 
http://gimwil.pulawy.net.pl

e-mail: gimwil@pulawy.net.pl
Wraz z wprowadzeniem reformy 

systemu edukacji w 1999r. Rada Gminy 
Wilków powołała do życia Gimnazjum 
Publiczne w Wilkowie jako jedyną 
placówkę gimnazjalną na terenie gminy. 
Niestety nie obyło się bez konfliktów 
społecznych związanych z siecią szkół na 

terenie gminy. Ostatecznie postanowiono 
zlokalizować gimnazjum na I piętrze w  
budynku Szkoły Podstawowej w 
Wilkowie. Jednocześnie Rada Gminy 
podjęła uchwałę o budowie nowego 
budynku na potrzeby gimnazjum oraz hali 
sportowej.  

W 2000 roku Zarząd Gminy Wilków 
zorganizował przetarg na wykonanie 
projektu technicznego budynku 
gimnazjum i hali sportowej. W styczniu 
2001 roku, gdy dokumentacja była już 
gotowa, przystąpiono do kolejnego etapu 
realizacji inwestycji, tj. wyłonienia w 
drodze przetargu głównego wykonawcy 
robót. W październiku 2001 roku 
rozpoczęto prace budowlane. Historię 
budowy naszego gimnazjum można 
śledzić na bieżąco na stronie internetowej 
http://gimwil.pulawy.net.pl.  
     Obecnie  budowa budynku gimnazjum 
zmierza ku końcowi. Rok szkolny 2003 / 
2004 rozpoczniemy w nowym  budynku 
gimnazjum.  

W pierwszym roku funkcjonowania 
gimnazjum (1999 / 2000) w trzech 
oddziałach uczyło się 67 uczniów. 
Obecnie czyli w roku szkolnym 

2002/2003 w 9 oddziałach uczy się 215 
uczniów. W szkole pracuje 22 
nauczycieli, w tym 13 w pełnym 
wymiarze godzin.  
    20 zatrudnionych nauczycieli ma 
wykształcenie wyższe magisterskie z 
przygotowaniem pedagogicznym. 
Pozostali to jedna osoba z tytułem 
licencjata i jedna po SN. Stopień 
nauczyciela mianowanego osiągnęło 
większość pedagogów (13), jest też 6 
nauczycieli kontraktowych i 1 stażysta. W 
swoim gronie mamy również dwóch 
nauczycieli dyplomowanych 

Od roku szkolnym 2000/2001 w 
gimnazjum zatrudniony jest nauczyciel z 
Ukrainy, który uczy języka angielskiego. 
Pozwoliło to również, za zgodą organu 
prowadzącego, zorganizować dodatkowe 
zajęcia z języka niemieckiego.       

Wspólne ze szkołą podstawową 
użytkujemy pracownię komputerową z 14 
stanowiskami. Pracownia ta została 
przyznana szkole w ramach programu 
„Internet w każdej gminie”, została 
ponadto doposażona w 3 dodatkowe 
stanowiska komputerowe oraz serwer, 
drukarkę laserową i skaner. Ponadto 

http://gimwil.pulawy.net.pl/
mailto:gimwil@pulawy.net.pl
http://gimwil.pulawy.net.pl/
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szkoła posiada bardzo dobre wyposażenie 
takie jak: projektor multimedialny, video, 
DVD, fotograficzne aparaty cyfrowe, 
drukarki atramentowe,  kamerę video, 
zgromadzono kolekcję lektur na płytach i 
kasetach.  Uczniowie mają dostęp do tych 
środków na informatyce, zajęciach 
świetlicowych, jak i również na innych 
przedmiotach. 

Zajęcia pozalekcyjne stanowią 
bogatą ofertę dla młodzieży. Uczniowie 
chętnie uczęszczają na kółko 
informatyczne, matematyczne. Prężnie 
działają w szkole jedyny w regionie 
KLUB 4H, współpracujący z 
Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli oraz zespół 
artystyczny. Młodzież uczęszcza również 
na nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka 
niemieckiego.  

W naszej szkole duży nacisk 
kładziemy na prawidłowe zorganizowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
Zachęcamy uczniów i nauczycieli do 
udziału w licznych konkursach 

przedmiotowych, plastycznych, 
przeglądach piosenki, zawodach 
sportowych. Uczniowie bardzo często 
odnoszą w nich sukcesy, zdobywają 
nagrody i wyróżnienia. Dzięki temu 
chętniej uczestniczą w życiu szkoły, co z 
kolei przynosi korzyści dla procesu 
dydaktyczno – wychowawczego.  

Oto niektóre sukcesy uczniów 
naszego gimnazjum: 

- grudzień 2000 - I miejsce Iwony 
Bandzarewicz w wojewódzkim konkursie 
plastycznym - nagrodzona praca stanowiła 
okładkę kalendarza wydanego przez 
Lubelską Fundację Ochrony Środowiska 
Naturalnego”, 

- wrzesień 2001 - I miejsce klubu 
4H w ogólnopolskim konkursie 
„Cywilizacja i Natura. Chcemy Żyć 
Piękniej” (przewodnik turystyczny), 

- marzec 2001 - II miejsce Marysi 
Jakubczyk w Ogólnopolskim Konkursie 
PCK – „80 lat Ruchu Młodzieżowego 
PCK”, 

- kwiecień 2002 - I miejsce w 
powiatowym konkursie wiedzy 
prewencyjnej „Żyj Normalniej i 
Bezpieczniej”, 

- luty 2003 – wyróżnienie dla 
Ilony Witczak w konkursie „Moja 
Lubelszczyzna w Szkołach” – wyjazd do 
Wiednia, 

- marzec 2003 - zakwalifikowanie 
się czterech uczniów naszego gimnazjum 
do drugiego etapu wiedzy ekologicznej, 

- kwiecień 2003 - I miejsce w 
finale wojewódzkim klubu 4H w 
konkursie „Polskie danie dla Europy, 
Młody Mistrz Wypieku” 

- kwiecień 2003 – I miejsce w 
finale powiatowym konkursu 
prewencyjnego „Żyj Normalniej i 
Bezpieczniej”.  

Wszystkich szóstoklasistów naszej 
gminy serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. 

 

Opracował Bogdan Bandzarewicz 
Dyrektor Gimnazjum 

 
 
 

Moja MAŁA OJCZYZNA 
DOBRE 

Miejscowa legenda mówi, że 
wieś nazywała się niegdyś Kawęka 
(staropolskie „kawa” to uboga, licha, zła) 
i dziedzic zmienił nazwę na wieś Dobrą, 
po tym jak mieszkańcy pomogli 
wyciągnąć jego powóz z błota. Nazwa wsi 
pochodzi jednak prawdopodobnie od 
słowiańskiego „debra” strome zbocze. 
„Dobre” w staropolszczyźnie oznaczało 
dobrą ziemię, a wieś Dobre leżąca 
wówczas nad Wisłą – Wisła płynęła 
prawdopodobnie do XVII wieku tuż pod 
Kosmolanką  - wciśnięta pod skarpę 
takich gruntów nie posiadała. Jeszcze w 
XVIII wieku wieś nazywana była czasami 
Dabre. Dobre (położone w odległości 2 
km od Wilkowa na trasie Zagłoba- 
Kazimierz Dolny) położone jest na 
stożkach u wylotu potężnych wąwozów. 
Można tu oglądać odsłonięte od dołu 
miękkie margle przechodzące ku górze w 
nieco twardsze opoki bardzo silnie 
spękane, pokryte lessem. Silnie 

nasłonecznione krawędzie umożliwiły 
wykształcenie się ekosystemu stepowego 
w postaci rozproszonych płatów. Cechuje 
je duża różnorodność gatunków flory i 
fauny. Znaczna część krawędzi w okolicy 
wsi jest rezerwatem krajobrazowym 
(Skarpa Dobrska). Do najcenniejszych 
składników szaty roślinnej należą murawy 
ostnicowe Sisymbro Stipeum capillatae).              
Tuż u podnóża Skarpy Dobrskiej po 
środku  wsi stoi przydrożna kapliczka 
poświęcona Matkce Boskiej. Legenda 
głosi, że  mieszkańcowi Dobrego pewnej 
nocy przyśniła się Matka Boska. Wraz z 
innymi  mieszkańcami wsi wykonał 
kapliczkę drewnianą, którą  umieścił na 
przydrożnym drzewie u podnóża skarpy. 
W początkach  lat 60 drzewo ścięto a 
decyzją mieszkańców wybudowano 
murowaną kapliczkę. Wewnatrz kapliczki 
znajduje się obraz Matki Boskiej 
przeniesiony z kapliczki drewnianej . W 

1979r. obecny ksiądz kanonik Jan Mazur 
ofiarował kapliczce figurę Matki Boskiej 

 

 
 

Rezerwat „Skarpa Dobrska” 
Rezerwat „Skarpa Dobrska” o 
powierzchni 39,7ha obejmuje krawędź 
Równiny Belżyckiej opadającej ku 
Kotlinie Chodelskiej, krawędź ta będąca 
granicą obydwu tych subregionów ma 
wysokość względną  w zachodniej części 

ok. 90m . Nabudowana jest płatem 
lessowym kilkumetrowej miąższości, 
który determinuje jej  urzeźbienie, 
miejscami wytworzyły się rożnej 
wielkości i genezy wąwozy, obok 
prostych form erozyjnych z niewielkimi 

rozgałęzieniami, wytworzyły się rozległe, 
głęboko wcięte suche doliny z gęstą siecią 
młodszych form wąwozowych. Kompleks 
tych wąwozów jest jednym z najgłębszych 
tego typu form w Polsce. Głębokość ich 
dochodzi do 40m. Ten uroczy krajobraz i 
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cenny florystycznie obszar objęty 
ochroną, obejmujący niemal pionową 
skarpę położoną u ujścia Chodelki 
wchodzi w skład Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego. Rezerwat chroni nie 
tylko wspaniale rozwinięte zjawiska 
erozji, ale chroni też bogata florę. Na 
terenie rezerwatu wystepują  rzadkie w 
skali Wyżyny Lubelskiej i całego kraju 
cieplolubne murawy kserotoniczne o 
charakterze stepów ostnicowych i 
kwietnych porastających gleby 
wytworzone z lessów, margli i opok 
marglistych. Na niewielkiej powierzchni 
znajduje się bogate stanowisko 
wapniolubnych i azotolubnych 40 
rzadkich roślin z licznie występującym  
miłkiem wiosennym Adonis vernalis L., 
którego żółte kwiaty pojawiają się z 
pierwszą zieloną trawą, pierwiosnkę 

lekarską Primula veris L., zawilcem 
wielkokwiatowym Anemone silvestris L. 
oraz bogatą różnorodnością paproci 
(narecznica samcza Dryopteris filix-mas, 
paprotnik kolczysty – Polystichum loba-
tum, Paprotka zwyczajna – Polypodium 
vulgare). Na zboczach i przydrożach 
może również spotkać pszyńca brodatego 
Melampyrum barbatum (gatunek 
panoński), drżączkę średnią Briza media 
L., ostróżeczkę polną Consolida regalis, 
lebiodkę pospolitą Origanum vulgare L., 
mikołajka płaskolistnego Eryngium 
planum, skrzypa polnego Equisetum 
arvense. Ich masowość i różnorodność 
barw stwarza piękne uzupełnienie 
krajobrazu tutejszego rejonu. Na stromych 
zboczach lessowych występuje unikalna 
w skali kraju fauna, szczególnie owadów, 
jak również bogata różnorodność zwierząt 

krajowych do których  między innymi  
należy bóbr Castor fiber, który  
zadomowił się na rzece Chodelce. 

 
 

Opracowała Ilona Witczak  
Gimnazjum Publiczne w Wilkowie

 
 

EDUKACJA REGIONALNA 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
uznając prawdziwe znaczenie i wartości 
regionalizmu w procesie oddziaływania 
na osobę, a szczególnie na młodego 
człowieka z wykorzystaniem bogatego 
doświadczenia wielu środowisk, 
rozporządzeniem z 15 lutego 1999 roku 
(Dz.U. 1999 Nr 14, poz. 129) w sprawie 
podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego 
wprowadziło do szkoły podstawowej i 
gimnazjum edukację regionalną 
(„edukacja regionalna - dziedzictwo 
kulturowe w regionie"). Jest to 
międzyprzedmiotowa ścieżka 
dydaktyczna, która odwołuje się do 
najbliższego otoczenia kulturowego 
ucznia. Uczy go jak doceniać takie 
wartości jak: „mała ojczyzna”, regionalna 
gwara, strój i obrzędowość ludową. Do 
głównych celów tego programu należy: 
- rozwijanie wiedzy o kulturze własnego 

regionu i jej związkach z kulturą 
narodową, 

- kontakt ze środowiskiem lokalnym i 
regionalnym w celu wytworzenia 
bliskich więzi i zrozumienia 
różnorakich przynależności człowieka, 

- ugruntowanie poczucia tożsamości 
narodowej przez rozwój tożsamości 
regionalnej, 

- rozwijanie wiedzy o historii regionu w 
powiązaniu z tradycjami własnej 
rodziny, 
Podstawowe treści jakie niesie ze sobą 

edukacja regionalna to poznanie położenia i 
zróżnicowania przestrzennego środowiska 
geograficznego regionu. W tym zawiera się: 

- rola regionu i jego związki z innymi 
regionami Polski, 

- charakterystyka i pochodzenie 
społeczności regionalnej, 

- elementy historii regionu i jego 
najwybitniejsi przedstawiciele, 

- język regionalny, gwary i nazewnictwo 
regionalne, miejscowe nazwy, imiona  

    i nazwiska, 
- elementy dziejów kultury regionalnej, 

regionalne tradycje, obyczaje i 
zwyczaje, muzyka,  

- główne zabytki przyrody i architektury 
w regionie, 

- historia i tradycja własnej rodziny na tle 
historii i tradycji regionu. 

Wychodząc tym zadaniom edukacyjnym 
naprzeciw opracowałem program wspiera-
nia szkół w edukacji regionalnej dzieci  i  
młodzieży. Realizacja tego programu już 
została rozpoczęta poprzez przekazanie do 
szkół takich pozycji jak:  
1. Dzieje Wilkowa i okolic –  
                                           Włodarczyk W., 
2. Gmina Wilków – informator – 

Włodarczyk W., Bandzarewicz B., 
3. Wspomnienia – Kleniewska M. 
Zorganizowane zostało również spotkanie 
z archeologami prowadzącymi badania w 
Żmijowiskach i na Skarpie Dobrskiej.  
 GENEZA PROGRAMU  

Ścieżki edukacyjne to nowe pojęcie, 
które pojawiło się w podstawie  
kształcenia ogólnego w zreformowanej 
edukacji. Treści ścieżek koncentrują się 
wokół tematyki, która nie mieści się w 
całości w żadnym z przedmiotów. 
Podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego 
(Dz. U. nr 14 poz. 129 z późniejszymi 
zmianami) wprowadziła do szkoły 
podstawowej  i gimnazjum edukację 
regionalną. Cele i treści edukacji 
regionalnej ujęte są już w podstawie 
programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia zintegro-
wanego edukacji wczesnoszkolnej. W 
klasach IV-VI szkoły podstawowej 
wyodrębniono edukację regionalną jako 
moduł ścieżki międzyprzedmiotowej 
„Wychowanie do życia w 
społeczeństwie”, a w gimnazjum stanowi 
odrębną ścieżkę międzyprzedmiotową.   

Odpowiedzialni za realizację edukacji 
regionalnej są  nauczyciele wszystkich 
szczebli nauczania oraz inne instytucje 
kulturalne i oświatowe.  
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE 
PROGRAMU 
       Podstawowym założeniem programu 
jest wspieranie nauczycieli  w realizacji 
ścieżki Edukacja regionalna – 
dziedzictwo kulturowe w regionie,  
poprzez współpracę z Gimnazjum 
Publicznym w Wilkowie i Regionalnym 
Towarzystwem Powiślan. 
CELE PROGRAMU 
• Rozbudzanie wśród nauczycieli i 

uczniów zainteresowania różnorodnymi 
tekstami kultury wpływającymi na 
wzbogacanie wiedzy o Powiślu 
Lubelskim i regionie lubelskim z 
perspektywy tradycji  i współczesności. 

• Zapewnienie nauczycielom i uczniom 
dostępu do literatury regionalnej  z 
zakresu geografii, przyrody, historii, 
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kultury i tradycji  gminy Wilków i 
regionu lubelskiego. 

• Pomoc w szybkim dotarciu do 
materiałów źródłowych o gminie 
Wilków   i Powiślu Lubelskim. 

• Wspomaganie nauczycieli w szybkim 
dotarciu do materiałów metodycznych   
z zakresu edukacja regionalna  - 
dziedzictwo kulturowe w regionie.  

• Umożliwienie nauczycielom z terenu 
gminy Wilków dzielenia się swoją 
wiedzą i doświadczeniem w  edukacji 
regionalnej . 

• Umożliwienie  uczniom aktywnego 
udziału w lokalnych inicjatywach.  

FORMY REALIZACJI 
1. Gromadzenie publikacji o gminie 

Wilków i Powiślu Lubelskim (zakup i 
nieodpłatne otrzymywanie folderów, 
książek, czasopism, itp.). 

2. Przekazanie do szkół autorskich 
programów nauczania ścieżki Edukacja 
regionalna - dziedzictwo kulturowe w 
regionie, znajdujących się z zbiorach 
Biblioteki Gimnazjum w Wilkowie. 

3. Przekazanie opracowanej Pana 
Wojciech Włodarczyka monografii 
gminy Wilków oraz „Wspomnień Marii 
Kleniewskiej” do bibliotek szkolnych z 
terenu gminy Wilków. 

4. Nawiązanie współpracy z Zarządem 
Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych w Kazimierzu oraz 
Muzeum Nadwiślańskiego w 
Kazimierzu Dolnym – bezpłatne 
otrzymywanie publikacji   z zakresu 

ochrony przyrody i archeologii w 
województwie lubelskim. 

5. Zorganizowanie spotkania dla 
nauczycieli, uczniów i rodziców z 
archeologami, którzy prowadzili 
badania wykopaliskowe na terenie 
gminy Wilków (Żmijowiska, 
Kosmolanka) . 

6. Zorganizowanie szkolenia dla 
nauczycieli szkół podstawowych i 
gimnazjum dotyczącego sposobów 
realizacji ścieżki Edukacja regionalna 
– dziedzictwo kulturowe w regionie  

7. Przygotowanie wystawy fotograficznej 
o tematyce regionalnej w budynku 
Urzędu Gminy w Wilkowie. 

8. Udział uczniów i nauczycieli w 
konkursach i imprezach propagujących 
najbliższe środowisko.   

9. Zapoczątkowanie gromadzenia 
programów autorskich, projektów 
edukacyjnych, konspektów lekcji, 
planów pracy, itp. z zakresu edukacji 
regionalnej   opracowanych  przez    
nauczycieli z terenu gminy Wilków. 

10.Współpraca z instytucjami kultury na 
terenie powiatu opolskiego. 

11.Promowanie w lokalnej prasie 
działalności Gimnazjum Publicznego w 
Wilkowie jako placówki oświatowej  
popularyzującej także wiedzę o 
regionie. 

 
Wykaz literatury dotyczącej Powiśla 
Lubelskiego zgromadzonej do realizacji 

ścieżki Edukacja regionalna – 
dziedzictwo kulturowe w regionie 
  1. Włodarczyk Wojciech, Dzieje 
Wilkowa  i okolic, RTP Wilków 1998 
2. Kleniewska Maria, Wspomnienia, RTP 
Wilków 2002 
3. Baraniewski Waldemar, Kazimierz 
Skórewicz - architekt, konserwator, 
historyk architektury, Wydawnictwo 
Sejmowe Warszawa 2000. 
4. Pawłowski Andrzej, Przewodnik po 
ścieżkach dydaktycznych Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego, Lublin 1995. 
5. Włodarczyk Wojciech, Sztuka polska 
1918 – 2000, Arkady Warszawa 2000. 
6. Włodarczyk Wojciech, Bandzarewicz 
Bogdan, Gmina Wilków – informator, 
RTP Wilków 2000. 
7. Ogiński Janusz, Kościół Parafialny pod 
wezwaniem świętych Floriana i Urszuli  w 
Wilkowie nad Wisłą, Towarzystwo 
Przyjaciół m. Kazimierz Dolnego. 
8. Program Ochrony Środowiska Gmin 
Nadwiślańskich 1999-2010., Lublin 1998. 
9. „Eko i My – poradnik ekologiczny” nr 
11/1999. 
10. „EZOP” nr 9/1996 , „EZOP” nr 
9/1995  
11. Przyroda polska, nr 7/2001  
12. Parki krajobrazowe, nr 5 
13. Bandzarewicz Anna, Takie jest 
zdrowie człowieka jaki jest stan jego 
środowiska, SOP Toruń 2001. 
 

Bogdan Bandzarewicz  
Gimnazjum Publiczne w  Wilkowie

 
 

Spotkanie z archeologami 
 

Z inicjatywy Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan 9 lutego w szkole 
w Wilkowie odbyło się spotkanie z 
archeologami, którzy w 2002 roku 
prowadzili wykopaliska w Żmijowiskach i 
na Kosmalnej Górze. O wynikach badań 
ilustrowanych planami, slajdami i 
rysunkami opowiadali: doc. Katedry 
Archeologii Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie Andrzej 
Rozwałka, mgr Lis z Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą i mgr Rafał Niedźwiadek z 
firmy archeologicznej prowadzącej 
badania na Kosmolance. Mówili o mocno 
ufortyfikowanym gródku z IX wieku w 
Żmijowiskach, a na Kosmolance - o 
neolitycznej ceramice i grobie, 
średniowiecznym drewnianym 
zabudowaniu mieszkalnym lub obronnym 
i nowożytnym bogato wyposażonym 
ceglanym zameczku opuszczonym na 

początku XVIII wieku. Podkreślali 
wyjątkowe znaczenie badanych i 
odkrytych obiektów zmieniających 
dotychczasową wiedzę o regionie i 
wskazujące na wyjątkowe znaczenie 
naszych okolic na przestrzeni wieków. 
Kosmolanka, jedno z najważniejszych 
miejsc w średniowieczu w zachodniej 
Lubelszczyźnie, była badana po raz 
pierwszy. Te pierwsze sondażowe badania 
przeszły wszelkie oczekiwania i 
zaskoczyły wszystkich bogactwem 
materiałów. 
 W spotkaniu wzięło blisko 50 
osób, w tym sporo młodzieży. Prezentacji 
przysłuchiwał się także wójt gminy 
Grzegorz Teresiński i wicestarosta 
powiatu opolskiego Andrzej Rozwód. Po 
półtoragodzinnej prezentacji zadawano 
dodatkowe pytania. Wszyscy podkreślali 
potrzebę kontynuowaniem badań. Koszt 
jednego sezonu badawczego wynosi 15 

tysięcy złotych. Dowiedzieliśmy się, że z 
niezrozumiałych powodów Konserwator 
Wojewódzki nie przewidział w tym roku 
środków na kontynuację tak wspaniale 
rozpoczętych odkryć. RTP wystąpiło do 
konserwatora o zmianę stanowiska i 
przeznaczenie niewielkich przecież w 
skali województwa pieniędzy na dalsze 
badania naszej gminy. Ze swej strony wójt 
gminy wyraził gotowość wsparcia badań i 
udzielenia pomocy (noclegi, jedzenie, 
transport, spychacz) pracującym przy 
wykopach, tak jak gmina uczyniła to w 
zeszłym roku. 
 Przypominamy, że na łamach 
„Powiśla Lubelskiego” ukazały się 
artykuły prezentujące wyniki badań 
sezonu archeologicznego w gminie 
Wilków w 2002 roku. 
 

Wojciech Włodarczyk 
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Czy sadownikom pomogą ich związki zawodowe? 
 

 

 
W niedzielę 06.04.2003 r. w 

siedzibie gimnazjum w Łaziskach odbyło 
się I Walne Zebranie Członków Związku 
Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej w 
Grójcu Oddziału w Łaziskach, które 
wybrało władze Stowarzyszenia i ustaliło 
plan pracy na rok bieżący. 

Prezesem Oddziału został 
Grzegorz Maryniowski, a ośmiu członków 
Zarządu wybrano spośród przedstawicieli 
mikrookręgów z terenu całej gminy 
Łaziska. 
Obecny na spotkaniu z licznie (ok. 200 
osób) zebraną rzeszą sadowników, prezes 
Zarządu Głównego Mirosław Maliszewski 
skrótowo przedstawił dokonania i plany 
Związku Sadowników RP oto one: 
- niespełna dwa lata po rejestracji 

związek liczy ponad 4 tys. członków w 
14 Oddziałach Terenowych na terenie 
całego kraju, 

- jest stowarzyszeniem apolitycznym, 
dobrowolnym, o celach niezarobko-
wych, posiadającym osobowość 
prawną, 

- broni interesów zawodowych 
sadowników i reprezentuje ich 
potrzeby, 

- współpracuje z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Sejmową komisją rolnictwa w zakresie 
poprawy niekorzystnej sytuacji w 
polskim sadownictwie, 

- czyni starania o uzyskanie cen 
minimalnych na owoce i warzywa przed 
rozpoczęciem sezonu, 

- na 14 dni przed rozpoczęciem produkcji 
koncentratu jabłkowego na mocy 
porozumienia zawartego z większością 
zakładów przetwórczych środkowej 
Polski, pertraktuje cenę jabłek 
przemysłowych, 

- ściśle współpracuje ze Zrzeszeniem 
Firm Skupiających Płody Rolne w 
zakresie podwyższenia rentowności 
produkcji sadowniczej, 

- pomaga przy tworzeniu grup 
producenckich, 

- gromadzi i upowszechnia wiedzę o 
sadownictwie wśród swoich członków. 

 
Wobec dużego zainteresowania 

powstałym Stowarzyszeniem,  Zarząd 

Oddziału zwrócił się do Zarządu 
Głównego z prośbą o rozszerzenie jego 
działalności na teren całego powiatu 
opolskiego. Organizowanie związków 
zawodowych i ich należyta współpraca z 
przedstawicielami przemysłu przetwór-
czego to bardzo istotna sprawa  dla 
dalszego bytu polskiego sadownictwa ale 
nie mniej ważnym jest organizacja silnych 
branżowych grup producenckich. 
Pojedynczy sadownik nie jest dziś w 
stanie być partnerem i negocjować cenę z 
potężnymi sieciami hipermarketów, z 
przemysłem przetwórczym oraz liczną 
rzeszą eksporterów co przy zlikwidowanej 
spółdzielczości ogrodniczej zdaje go na 
łaskę i niełaskę potencjalnych kontra-
hentów. Jeśli istniejący stan rzeczy nie 
ulegnie radykalnej poprawie, musimy 
zdawać sobie sprawę z naszej bezradności 
i niewielkich szansach w funkcjonowaniu 
w przyszłej Unii Europejskiej.  
 Jeśli powyższy artykuł wzbudzi 
jakiekolwiek zainteresowanie naszych 
Czytelników , w naszym następnym 
numerze przekażę kolejne informacje dla 
sadowników  próbując dać odpowiedź na 
trudne pytanie będące tytułem niniejszego 
artykułu. 
 

Tadeusz Dzierżak
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W lipcu 2003 roku ekipa 
archeologów wraz ze studentami IV roku 
archeologii UMCS w Lublinie rozpoczęła 
pierwsze w długiej historii tego miejsca 
badania wykopaliskowe. Stanowisko w 
Podgórzu znane było środowisku 
miłośników starożytności już w XIX w. 
dzięki odkryciom Henryka 
Wiercieńskiego. Opisał on istniejące 
jeszcze wówczas fragmenty wałów a 
także liczne znaleziska garnków 
glinianych, kafli, starej cegły i dachówki. 
Do naukowej literatury przedmiotu 
stanowisko wprowadzili  archeolodzy 
badający najstarsze dzieje Lubelszczyzny 
- profesorowie Stefan Nosek i Aleksander 
Gardawski. Uznali oni, że na Kosmalowej 
Górze znajdują się pozostałości po 
zamieszkujących te tereny ludach przed 
pięcioma tysiącami lat oraz grodu 
słowiańskiego z czasów plemiennych, 
którego założenie można datować na 
okres od VIII do X stulecia. To co 
widzieli badacze w pierwszej połowie XX 

wieku diametralnie różni się od obecnego 
stanu zachowania obiektu. Wskutek 
intensyfikacji  upraw rolnych i budowy 
umocnień w czasie działań wojennych 
dzisiejszy obraz grodziska jest mało 
czytelny. Jednakże wnikliwa obserwacja 
terenowa pozwala dostrzec jeszcze ślady 
pierwotnego ukształtowania i umocnień, 
które pomogły w ukierunkowaniu prac 
archeologicznych.  
 Podjęte w 2002 r. prace 
badawcze na Kosmalowej Górze miały na 
celu rozpoznanie procesów osadniczych 
zachodzących na wzgórzu a także 
potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia 
tu grodziska. W związku z tym wytyczono 
szereg wykopów badawczych na planie 
krzyża, przecinających potencjalne 
miejsca osadnictwa i założeń obronnych. 
Przebadano ponad 300 metrów 
kwadratowych powierzchni wzgórza, co 
pozwoliło na dokonanie szeregu 
rewelacyjnych odkryć archeologicznych. 

W świetle dotychczasowych  
prospekcji  powierzchniowych  na terenie 
wzgórza można było stwierdzić, że mamy 
tu do czynienia z intensywnym 
osadnictwem z okresu neolitu, przede 
wszystkim kultury pucharów lejkowatych, 
datowanej na trzecie tysiąclecie p.n.e.  
Ludność tej kultury zajmowała się 
głównie rolnictwem i hodowlą zwierząt. 
W tym okresie były to najbardziej 
wyspecjalizowane grupy rolników. 
Stosowano orkę sprzężajną i zakładano 
długotrwałe osady.  Fakty te znajdują 
odbicie również w przeprowadzonych 
badaniach wykopaliskowych. Kilka 
wykopów przecięło trapezowate jamy 
gospodarcze w bardzo dobrym stopniu 
zachowania. Są to typowe dla tej kultury 
obiekty pełniące funkcje spichlerzy i 
towarzyszące zazwyczaj zabudowie 
mieszkalnej.  W ich obrębie znaleziono 
fragmenty naczyń glinianych i narzędzi 
krzemiennych. Poza obiektami w 
większości wykopów, w warstwach 
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humusowych i podglebia, wystąpiły 
fragmenty ceramiki i narzędzi 
krzemiennych. Fakty te świadczą o 
intensywnym osadnictwie neolitycznym w 
północno-zachodniej części wzgórza. 

Na kulminacji wzgórza 
odsłonięto pochówek ludzki. W grobie 
szkielet ułożony był na prawym boku w 
pozycji skurczonej i przysypany warstwą 
muszli małży (ok. 1300 sztuk). Analiza 
antropologiczna wykazała, że jest to 
pochówek kobiety, w wieku ok. 35 lat, 
drobnej budowy ciała. Grób nie posiadał  
wyposażenia praktykowanego przez 
ludność młodszej epoki kamienia, które 
mogłoby przyporządkować odkryty obiekt 
do konkretnej kultury archeologicznej. 
Jedynym elementem wyposażenia były 
wspomniane wyżej muszle. Jest to jak 
dotąd jedyny, bardzo nietypowy, 
pochówek pradziejowy w tej części 
Polski. W warstwie zasypowej grobu  
reprezentowany był wprawdzie licznie 
materiał ceramiczny kultury pucharów 
lejkowatych, jednakże ze względu na 
wtórny charakter położenia znalezisk nie 
można jednoznacznie uznać grobu za 
pochówek ludności tej kultury.  Jama, w 
której  została złożona zmarła jest 
obiektem o charakterze gospodarczym, 
wtórnie wykorzystanym jako komora 
grobowa. W związku z powyższym 
pochówek datować można na końcową 
fazę użytkowania wzgórza przez ludność 
kultury pucharów lejkowatych, bądź tuż 
po opuszczeniu przez nią tego miejsca. 
Jest to w przybliżeniu połowa II 
tysiąclecia przed Chrystusem.  

Osadnictwo wczesnośredniowieczne 
na badanym stanowisku manifestuje się 
przede wszystkim występowaniem 
nawarstwień i obiektów kulturowych. 
Skupione są  one w północnej i północno-
zachodniej partii wzgórza.  

W wykopach  na północnym stoku 
wzgórza odsłonięto pozostałości fosy w 
postaci nieckowatego zagłębienia 
wciętego w podłoże lessowe. Jej 
szerokość dochodziła do 6 m a największe 
przegłębienie osiągało głębokość 120 cm.  
Zachowały się jedynie partie denne fosy, z 
licznie występującym materiałem 
zabytkowym w postaci fragmentów 
naczyń glinianych, które datować można 
od VIII do XVII wieku. Świadczy to o 
pracach niwelacyjnych w tej części 
wzgórza w XVII wieku. W ich wyniku nie 
tylko została zasypana fosa, ale również 
zniszczono inne elementy wczesno-
średniowiecznych i średniowiecznych 
umocnień obronnych, między innymi 
wału. Uchwycenie fosy w czterech 
wykopach umożliwia rekonstrukcję jej 

częściowego przebiegu na stoku 
północnym . 

Fosie towarzyszyły inne elementy 
obronne, na co wskazują  zarejestrowane 
w wykopach archeologicznych doły 
posłupowe mogące świadczyć o istnieniu 
konstrukcji pomostowych, 
towarzyszących  wałowi ziemnemu wraz 
z ostrokołem. 
 W zachodniej części wzgórza 
natrafiono w wykopach na doskonale 
zachowane pozostałości przepalonych 
konstrukcji drewnianych  obiektu o 
charakterze militarnym lub mieszkalnym. 
Niewykluczone, że obiekt mógł stanowić 
element drewnianych założeń obronnych, 
na przykład wieży bramnej grodu. 
Towarzyszące umocnieniom obronnym 
założenia o charakterze mieszkalno-
gospodarczym (półziemianki, jamy 
spichlerzowe) poświadczają istnienie na 
Dobskiej Górze zamieszkałego grodu 
obronnego, funkcjonującego od VIII do 
XI wieku, co potwierdzają liczne 
znaleziska zabytków z tego czasu. 
W świetle przeprowadzonych badań 
skraje wschodni, południowy i zachodni 
wzgórza nie nosiły śladów umocnień. Jest 
to wynik nowożytnych i współczesnych 
przekształceń wzgórza, między innymi 
budową linii transzei z okresu wojen 
światowych. 

Istotnym wydaje się fakt braku 
nawarstwień kulturowych, obiektów i 
zabytków ruchomych pomiędzy XII a 
XIV stuleciem. Dopiero w XIV w. 
pojawia się zabytkowy materiał 
ceramiczny, znajdowany głównie na 
powierzchni pól ornych.  W wykopach 
usytuowanych w centralnej części 
wzgórza wystąpiły duże ilości gruzu 
ceglanego (średniowieczna cegła 
palcowa), kamienne detale 
architektoniczne, części dachówek  
fragmenty szkła okiennego i znaczne 
ilości ceramiki kuchennej i stołowej. 
Dowodzi to istnienia w pobliżu 
murowanego założenia 
architektonicznego, na przykład wieży 
mieszkalno-obronnej  Okres trwania 
założenia murowanego można zamknąć w 
przedziale od schyłku XIV do końca XVII 
stulecia. 
 Przyjęty i zrealizowany program 
archeologicznych badań weryfikacyjno-
sondażowych na stanowisku nr 1 w 
Podgórzu w pełni potwierdził postawione 
założony program badawczy. 
 Po pierwsze, potwierdziło się 
istnienie pozostałości osadnictwa 
pradziejowego, manifestującego się 
dobrze zachowanymi obiektami, 
związanymi głównie z kulturą pucharów 

lejkowatych. Zauważyć należy, że  skupia 
się ono głównie w północno-zachodniej 
części stanowiska oraz w jego partiach 
kulminacyjnych. Występujący na 
powierzchni warstw ornych materiał 
pradziejowy pochodzi z destrukcji 
stropowych partii obiektów i pozostałości 
warstwy kulturowej. Współczesna, 
głęboka orka rozdrobniła materiał i 
rozmieściła go na całości terenu objętego 
uprawami. Obraz ten nie znajduje odbicia 
w występowaniu obiektów. 
 Odkryte obiekty wraz z bogatym 
materiałem ruchomym dowodzą 
długotrwałego i intensywnego procesu 
osadniczego ludności fazy klasycznej 
kultury pucharów lejkowatych. 
 Poza materiałem kultury 
pucharów lejkowatych śladowo wystąpiły 
znaleziska związane z kręgiem 
wczesnorolniczych kultur naddunajskich i 
wczesną epoka brązu.  Świadczyć to może 
o raczej krótkotrwałej penetracji wzgórza 
przez przedstawicieli wspomnianych 
kultur.  
 Po zaniknięciu osadnictwa 
pradziejowego obserwujemy długotrwałą 
lukę osadniczą aż do pojawienia się 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego. 
 Prawdopodobnie pierwotnie była 
to osada otwarta na co wskazują pewne 
elementy stratygraficzne obiektów z 
ceramiką datowaną na VIII stulecie. Na 
ich pozostałości nałożyły się założenia 
obronne ze znaczną ilością materiału z 
IX-X wieku. Pozostałości fosy na stoku 
północnym oraz wału i towarzyszących 
mu konstrukcji drewnianych, wraz z 
obiektem drewnianym typu wieżowego w 
zachodniej części stanowiska w pełni 
poświadcza istnienie grodu, na którego 
terenie wystąpiły obiekty mieszkalne i 
gospodarcze. Wcześniejsze 
przypuszczenia badaczy o wysokiej 
randze ewentualnego grodu na 
Kosmalowej Górze dla osadnictwa w 
Kotlinie Chodelskiej i kontroli przełomu 
Wisły znajdują swoje uzasadnienie w 
świetle wyników przeprowadzonych 
obecnie badań. Przeprowadzony 
eksperyment z rozpaleniem ognisk  na 
grodziskach: w Podgórzu, w  kompleksie 
chodlikowskim i na zachodniej skarpie 
Wisły w Biedrzychowie, oddalonym ok. 
30 km na południe od Podgórza, 
udowodnił możliwości komunikacji 
świetlnej między nimi, a ty samym 
kontroli doliny Wisły na odcinku co 
najmniej 40 km. Kluczowe znaczenie miał 
w tym systemie gród w Podgórzu. 
 Wspomniane walory 
obserwacyjno-obronne wzgórza zostały 
wykorzystane również w późnym 
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średniowieczu, kiedy to na tym terenie  
powstała zabudowa murowana o 
charakterze mieszkalno-obronnym, która 
utraciła swe znaczenie po XVII wieku.  

 Reasumując, stwierdzamy że 
wzgórze zwane Kosmalową Górą objęte 
było procesem osadniczym w neolicie, 
wczesnej epoce brązu, wczesnym i 

późnym średniowieczu, aż po koniec 
XVII wieku.  

Łukasz Rejniewicz 
Andrzej Rozwałka 

 
 

Jak się odżywiać – propozycja diety 
  

ZMODYFIKOWANA DIETA 
ŚRÓDZIEMNOMORSKA  

– zalecenia AHA 
(AHA – American Heart Association 
Dietary Guidelines). 
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
-  częste spożywanie posiłków (5-6 razy 

dziennie), 
- pożywienie urozmaicone, 
- zwiększenie spożycia produktów 

roślinnych, 
ograniczenie przetworzonego pożywienia 
ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Częste jedzenie – przynajmniej 5 razy 
dziennie rozmaitych warzyw i owoców. 
Warzywa surowe w ilości praktycznie 
nieograniczonej, owoce w ilości 
ograniczonej - jako deser zamiast ciast. 
- jedzenie 5 – 6 razy dziennie rozmaitych 

produktów zbożowych pełnoziarnistych 
(pieczywo pełnoziarniste, kasze), 
orzechów, fasoli i nasion (wybrane 
wymiennie produkty). 

2. produkty mleczne przetworzone 
(głównie ser biały, jogurt, kefir, 
maślanka) – niskotłuszczowe lub 
beztłuszczowe, spożywane codziennie w 
niskich lub umiarkowanych ilościach. 
3. Drób i mięso, szczególnie czerwone – 
spożywane w małych  lub umiarkowanych 
ilościach,  nie częściej, jak raz na tydzień. 
4. Ryby – (łosoś, pstrąg, śledź,, dorsz, 
mintaj, makrela) – co najmniej 2 razy w 
tygodniu. 
5. 0 – 4 jaja na tydzień. 
6. Czerwone wino w małych lub 
umiarkowanych ilościach – głównie z 
posiłkami. 
7. U osób z podwyższonym poziomem 
cholesterolu, rozpoznaną chorobą  
niedokrwienną serca lub cukrzycą – ilość 
energii  z nasyconych kwasów 

tłuszczowych (tłuszcz zwierzęcy) nie 
powinna przekraczać 7%, u pozostałych  - 
10% co oznacza wyeliminowanie 
wysokotłuszczowych produktów 
mlecznych, odrzucenie masła, tłustego 
mięsa,, oleju z roślin tropikalnych. 
8. Ogólna ilość tłuszczu w pożywieniu 
(uwzględniając tłuszcz roślinny) nie 
powinna przekraczać 30 % ogólnego 
zapotrzebowania energetycznego. 
9. Ograniczenie lub wyeliminowanie 
spożywania ciastek, ciasta, tortów, frytek, 
krakersów, produktów pieczonych lub 
szybkiego przygotowania, produktów 
smażonych i niektórych margaryn. 
10. Ograniczenie spożycia produktów o 
wysokiej zawartości cholesterolu – mniej 
niż 200 mg na dobę u osób z 
podwyższonym poziomem cholesterolu, 
cukrzycę, CHNS i mniej niż 300 mg na 
dobę u pozostałych. 
11. Oliwa z oliwek jako główne źródło 
tłuszczu do sałatek i smażenia. 

dr Barbara Bogdańska 
                                                    kardiolog 

 

Zawartość cholesterolu w 
miligramach na 100 gram 

żywności 
oliwa z oliwek   0 
oleje roślinne   0 
groszek/fasola   0 
kasza    0 
ryż    0 
cola    0 
popcorn    0 
orzechy/nasiona jadalne  0 
margaryna   0 
płatki kukurydziane  0 
płatki owsiane    0 
pieczywo   0 
dżem    0 
woda    0 

ziemniaki z wody  0 
jabłko    0 
jogurt, owocowy, niskokaloryczny 5 
mleko 2%   9 
twaróg    10 
tabliczka mlecznej czekolady 21 
tuńczyk    29 
pączek    30
   (1 szt. = 18 mg) 
łosoś    43 
wieprzowina gotowana  46 
mięso kurczaka   50 
majonez    53 
wołowina   75 
wieprzowina smażona  80 
kurczak pieczony   83 
ser feta     88 
ser edamski   88 
żeberka wieprzowe  90 
szynka pieczona   95 
lody czekoladowe  98 
hamburger   100 
  (1 szt. = 36 mg) 
dziczyzna   111 
ser żółty    113 
cielęcina   118 
udo z indyka   119 
hot dog    132 
  (1 szt. = 44 mg) 
sardynki w oleju   142 
flaczki wieprzowe  145 
masło    187 
krewetki    196 
wątróbka z kurczaka  380 
jajecznica z 2 jaj   450 
żółtko jaja   751 
  (1 szt. = 200 mg) 
móżdżek wieprzowy  2 500 
 

podano na podstawie tabel NCEP, 
dzienne zapotrzebowanie na cholesterol 

wynosi poniżej 200 mg 
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