
 
Pismo Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie 

Nr 2(11)/2005 – kwiecień 2005               egzemplarz bezpłatny                 ISSN 1730-4067 
 
 
 
 
 

 

Ojciec Święty Jan Paweł II 
(1920-2005) 

 
 2 kwietnia 2005 roku zmarł Ojciec Święty Jan 
Paweł II. Z Jego pontyfikatem, jednym z najdłuższych w 
historii Kościoła, wiążą się ważne przemiany 
współczesności: upadek komunizmu, odzyskanie 
niepodległości przez kraje Europy wschodniej, głębokie 
przemiany świadomości – przede wszystkim odnowa 
religijna obejmująca wszystkie kontynenty i szczególnie 
młodzież. 

W latach panowania ateizmu i liberalizmu Jan 
Paweł II przywrócił wagę doświadczenia wiary. Dawał 
świadectwo jej siły i autentyczności. Przypominał, że każda 
nasza działalność czerpie siłę z umocowania w Tajemnicy, 
wyrasta z więzi z Bogiem i wszystkie wartości tam mają 
swoje źródło.  

Zwracał uwagę na konieczność kierowania się w 
życiu prawdą, na potrzebę autentyczności życia 
społecznego. Autentyczność to także aprobata swoich 
korzeni, własnej tradycji, rodzimej lokalności. 
Autentyczność to nie tolerancja dla „bycia sobą” w każdej 
postaci. Autentyczność to warunek tożsamości. To także 
zadanie, bo autentyczność związana jest z ustanowieniem 
porządku swego życia wobec wartości najwyższych.

Autentyczność to także konkret miejsca. Obok rodzinnych Wadowic i Podhala ulubionym regionem Ojca 
Świętego była Lubelszczyzna. Pielgrzymki są zawsze do określonych miejsc, czerpią siłę z wyjątkowości i 
duchowego piętna określonego i wybranego punktu. Dla naszej regionalnej działalności to dodatkowa 
wskazówka i duchowe wsparcie naszych działań. 
 Ostatnie słowa „Testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II” powracają do miejsc rodzinnych. Brzmią 
następująco: „W miarę, jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do 
moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem), do wadowickiej 
parafii, gdzie zostałem ochrzczony, do tego miasta mojej młodości, do rówieśników, koleżanek i kolegów ze 
szkoły podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy pracowałem jako robotnik, a potem 
do parafii w Niegowici, i krakowskiej św. Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, do środowiska... do 
wielu środowisk... w Krakowie, w Rzymie... do osób, które Pan mi szczególnie powierzył – wszystkim pragnę 
powiedzieć jedno: „Bóg Wam zapłać”! „In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum”. A.D. 17. III. 
2000.” 
 Życie Jana Pawła II zawierało zastanawiające znaki. Będziemy modlić się o beatyfikację i kanonizację 
Jana Pawła Wielkiego. 
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Pożegnanie Patrona 
 

        
 

„Człowiek, jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym się 
dzieli z innymi…” 

Wszyscy z ogromnym niepokojem śledziliśmy płynące z Watykanu komunikaty o zdrowiu naszego Patrona. Wszyscy 
mieliśmy nadzieję, że to jeszcze nie ten moment, który musiał przecież kiedyś przyjść. Niestety, w sobotę o godzinie 21:37 odszedł od 
nas Wielki Człowiek, człowiek który zmienił oblicze Polski, Europy i Świata. Nasze gimnazjum nosi imię Jana Pawła II, dlatego 
odejście  tego Wielkiego Człowieka jest dla nas szczególnie bolesne i smutne. W poniedziałek, 4 kwietnia zgromadziliśmy się na 
uroczystym apelu a następnie wspólnie udaliśmy się do kościoła na uroczystą Mszę Św. w intencji Papieża.  

Wielokrotnie Jan Paweł II zwracał się do młodzieży i nauczycieli, wyrażając nadzieję i wskazując drogę postępowania. W 
orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 1997 r. powiedział „Proszę was, wychowawcy, którzy jesteście powołani, aby wpajać 
młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia. Uczcie dzieci i młodzież tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego 
człowieka. Wychowujcie młode pokolenia w klimacie prawdziwego pokoju. To jest ich prawem. To jest waszym obowiązkiem. 
Wy, młodzi, którzy nosicie w sercach wielkie aspiracje, uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie 
pomagając jedni drugim. Podtrzymujcie w waszych sercach dążenie do dobra i pragnienie pokoju”. 
 Zachowajmy Jego słowa w naszych sercach. 

Bogdan Bandzarewicz 
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ŻOŁNIERZ 
  

Trudno zaprzeczyć, że jest to 
jedno z piękniejszych słów w 
polszczyźnie. Rzeczywistość, na jaką 
wskazuje, nie zawsze co prawda jest 
piękna, jednak duma i wzruszenie 
rodziców w chwili, gdy ich dorosły syn 
składa żołnierską przysięgę, wydają się 
być jak najbardziej na miejscu. Słowa 
przysięgi stanowią bowiem klamrę 
łączącą pojedynczą rodzinę z całym 
narodem, konkretne wiejskie obejście czy 
mieszkanie w miasteczku z całym krajem, 
opatrzony krajobraz rodzimej gminy czy 
powiatu z przebogatym krajobrazem 
ziemi ojczystej. Przez tę jedną chwilę 
młody żołnierz i jego rodzice wyrażają w 
pełni interes ogółu. 
 W zasadniczej służbie wojskowej 
najważniejsza jest właśnie ta przysięga. 
Należy wątpić, by którykolwiek z tych 
młodych mężczyzn o niej zapomniał, bez 
względu na to, czy przyjemnie wspomina 
sobie swój pobyt w jednostce, czy też 
zapamiętał tamten okres jako 
nieprzerwane pasmo udręczeń. 

Nie wszystkim wystarcza samo 
opanowanie podstaw rzemiosła 
żołnierskiego. Niektórzy decydują się na 
wybranie zawodu żołnierza. Pragną stać 
się profesjonalistami w tej dziedzinie. 
 Jak zwykle w życiu, motywacje 
takich wyborów bywają rozmaite, można 
je jednak sprowadzić do dwóch 
podstawowych kwestii. 

 Po pierwsze, doskonalenie 
umiejętności w jakimś zawodzie jest 
wartością samą w sobie. W przypadku 
zawodu żołnierza miarą umiejętności 
zawodowych jest zdolność 
unieszkodliwienia wroga przy 
równoczesnym zachowaniu własnego 
życia i zdolności bojowych. 
 Po drugie, wykonywanie 
określonego zawodu łączy się z 
określonym wynagrodzeniem. Dobrze 
opłacany zawodowy żołnierz to dobry 
żołnierz. Pamiętamy z lekcji historii, jak 
walczyli żołnierze opłacani w terminie, a 
jak ci, którym zalegano z żołdem. 
 Mam przyjemność znać osobiście 
dwóch zawodowych żołnierzy. Obaj 
pochodzą z Lasu Dębowego. Roberta 
Matanowskiego, mimo jego stosunkowo 
jeszcze młodego wieku, można by już 
właściwie nazwać weteranem. Jego 
wojskowa służba wkroczyła w drugie 
dziesięciolecie. Odwiedzając 
najbliższych, rzadko kiedy przyjeżdża w 
mundurze. Łatwo jednak z postawy i 
sposobu mówienia odgadnąć w nim 
żołnierza w każdym calu. Reprezentuje 
sobą typ podoficera, dowódcy 
wyposażonego w dużą siłę ognia plutonu, 
któremu teoretycy wojskowości 
przypisują kluczową rolę do spełnienia na 
przyszłym polu walki 
 Drugi ze wspomnianych 
żołnierzy znajduje się dopiero na początku 
swojej wojskowej kariery. Grzegorz 

Zagozdon odbył zasadniczą służbę 
wojskową, przystąpił do rekrutacji na 
wyjazd do Iraku i został przyjęty. 
Powrócił z półrocznej misji stabilizacyjnej 
w lutym tego roku jako żołnierz 
doświadczony i kompetentny. 

Niewątpliwym żołnierskim 
sukcesem Grzegorza Zagozdona i jego 
kolegów jest obok wypełnienia 
pierwszoplanowych celów 
stabilizacyjnych potwierdzenie i 
umocnienie polsko-amerykańskiego 
sojuszu wojskowego. Jest to szczególnie 
istotne w dobie prób podważania 
zasadności obecności wojsk Stanów 
Zjednoczonych w Europie, co pośrednio 
godzi w NATO i może spowodować 
rozpad sojuszu. Warto dodać, że tylko 
NATO z silnie zaznaczoną w nim rolą 
Stanów Zjednoczonych może być 
gwarantem bezpieczeństwa Polski. 

Choć rzadko jest to wyrażane 
wprost, Las Dębowy chlubi się dwoma 
wymienionymi przeze mnie żołnierzami. 
Nie wolno też jednak zapominać o tych 
wszystkich wczoraj jeszcze chłopcach, a 
dzisiaj już ojcach rodzin, którzy przed 
dwoma, trzema, dziesięcioma i więcej laty 
złożyli na garnizonowym placu żołnierską 
przysięgę i w głębi swego serca wciąż są 
jej wierni. 

    
 Janusz Węgiełek, 

 Las Dębowy 

 
 

Łąki 
(Od Redakcji: w kwietniu br. w warszawskiej galerii Stefana Szydłowskiego przy ulicy Ratuszowej odbyła się wystawa 

obrazów Katy Bentall inspirowanych dobrskimi łąkami nad Chodelką. Katy Bantall ukończyła w 1993 roku Norwich School of Art. 
Poniżej drukujemy tekst autorki.) 

 
Trudno jest teraz zimą poczuć 

bliskość łąk szczelnie zakrytych śniegiem, 
szczególnie gdy jestem w centrum 
Warszawy,  a większość nasion zalega 
pod ziemią. Czasami wyjeżdżam na 
przedmieścia i widzę, co znaczą hektary 
niezagospodarowanych terenów, pól 
używanych pod budowy nowych osiedli.  
 Czy to były kiedyś łąki? 
 Czym jest łąka? 
Wracam wspomnieniami do Dobrego, 
małej polskiej wsi pod Kazimierzem 
Dolnym nad Wisłą. Tam właśnie przez 
ostatnie 10 lat spędziłam wiele czasu z 
moim zmarłym mężem Mariuszem 
Tchorkiem i dwójką naszych dzieci: 
Magdą i Samuelem. 

 Co tam robiłam? 
 Myślałam o łąkach. 

Dzikie kwiaty ukazują się w 
maju, z nagiej ciemnej (umęczonej) ziemi 
– dla mnie wygląda to jak cud. 
  A więc, łąka jest cudem. 
Moje oczy błądzą po tej przestrzeni, od 
poplątanych łodyg, liści i płatków 
kwiatów, z których każde indywidualnie 
walczy o swoje – o PRZESTRZEŃ wśród 
wielu innych. Skutkiem tych walk jest 
jedna CAŁOŚĆ. Kiedy siadam żeby 
malować, moje oczy są zarazem skupione 
i rozkojarzone.  
 Czy jest to wizja barokowa, 

czy unistyczna?  
Łąki przemijają – jeśli patrzy się 

na nie z perspektywy czasu widzi się 

subtelność kolorów, znikanie jednych, 
pojawianie się innych dzikich kwiatów. 
Jeśli pozostawi się je nie ścięte do 
sierpnia, zieleń przemieni się w kolor 
sienny palonej, a cała łąka powoli 
pokrywa się barwnymi plamami umbry, 
głębokiego brązu i srebrnej szarości. 
 Na łąkach zimę czuje się już w 
sierpniu, umierać zaczyna   w lecie. 

W lipcu niektóre z wyschniętych, 
wysuszonych roślin są ścinane oraz 
zbierane w jedno miejsce i wywożone. 
Później są wykorzystywane przez 
miejscowych jako pasza dla zwierząt na 
zimę. Na polskiej wsi, proces ten jest 
ciągle powtarzany – rok w rok, lata po 
latach… Niestety większa część 
angielskich dzikich łąk już nie istnieje. 
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Mariusz wybudował nasz dom w 

Dobrem na kredowej skale. Udało nam się 
uratować niewielką część dzikiej łąki na 
tyłach domu, ale z upływem lat dzikie 
drzewa i krzewy wypchnęły swoimi 
kolcami resztki polnych kwiatów. 
Utrzymanie dzikiej łąki było trudną pracą, 
niekończącym się wykopywaniem korzeni 
krzewów. 
 Czy można powiedzieć, że to 
człowiek jest twórcą łąki? 

Jak bardzo wiele rzeczy dzieje 
się na tej niewielkiej łące w lecie. Pełna 
nieustającego ruchu, pełzających i 
latających stworzeń.  

Co się z nimi stało kiedy nastała 
zima? 
 Gdzie one teraz są? 

Od maja maluję łąki. Miałam 
nadzieję, że choć na chwilę uda mi się 
ogarnąć tę delikatną przestrzeń. Niestety 
zbyt szybko stają się niczym innym jak 
jedną chaotyczną masą ziemi, ukrytej pod 
warstwą śniegu. Moim życzeniem było 
uchwycić, na papierze, atmosferę, ducha 
przestrzeni. W ciągu dziesięciu sezonów 
wiosenno-letnich w Dobrem, 
namalowałam wiele obrazów dzikich łąk.  
Wyblakłe cienie, wypłowiałe 
wspomnienia, które są prawdopodobnie 
podsumowaniem tego, co ja i Mariusz 
zawsze czuliśmy: SZTUKA zawsze 
powinna kierować nasze SPOJRZENIA 
na to, co jest prawdziwe (naturalne).  
Mariusz chciał pisać o dzikich łąkach. Ale 
zamiast tego tylko rozmawialiśmy. 
Godzinami. Opowiadał mi jak bardzo 
chciałby napisać dla okolicznych 
mieszkańców z Powiśla. Zacząłby pewnie 
od tego jak bardzo lubi geranium stojące 
na parapetach okiennych. Chciał również, 

żeby mieszkańcy nie zapomnieli o dzikich 
kwiatach oraz ich odwiecznym, 
integralnym związku z ziemią. To co 
przetrwało w tak dużej różnorodności, jak 
łąki, pokazuje nam równowagę pomiędzy 
ziemią a podstawami naszego zdrowia i 
funkcjonowania.  
Niestety esej ten nigdy nie został 
napisany. Spróbowałam, więc zebrać 
wszystkie myśli razem, ubrać je w słowa, 
a nie tylko namalować.  

Kwitnienie łąk jest „gestem”, 
którego my ludzie, nie możemy 
dobrowolnie zignorować czy też pominąć. 
Tak jak można wejść do barokowego 
kościoła podnieść oczy z zachwytem na 
sklepienie, tak również można spojrzeć w 
dół, na posadzkę. Jak wtedy kiedy 
idziemy ulicami miasta, pamiętamy, że 
pod chodnikiem jest ziemia z niezliczoną 
ilością nasion. Nasiona, które ciągle mają 
ukrytą siłę życia.  

 
Warszawa, luty 2005 

Katy Bentall 
 
Tłumaczenie: Katarzyna Włodarczyk

 
 

Folwark w Podgórzu 
 

 
Folwark w Podgórzu około 1938 roku 

 
Podgórz był samodzielnym 

majątkiem przez zaledwie 64 lata, od 
1880 do 1944. Przez większość swych 
dziejów włączony był w dobra, których 
ośrodek znajdował się w Rogowie lub 
Dobrem, a następnie w Polanówce. 
Najstarsi znani z zapisów właściciele 
Podgórza to: w 1409 roku Bolesta, w XV 
wieku – Obiecała. Część Podgórza była 
wówczas w rękach właścicieli Rogowa. 
W 1457 roku współwłaścicielem 

Podgórza i jednocześnie właścicielem 
Rogowa był Świętosław. W 1467 roku 
zanotowano w Podgórzu „stary dwór”, 
„dąbrowę” (może tereny dzisiejszej wsi 
Dąbrówka) na granicy z Męćmierzem i 
„pallacium ante stubam, que stuba est cira 
zagrodam Puchalinska” („dwór obronny 
przed izbą [domem z salą, ew. piecem], 
która jest koło zagrody Puchalińskiej”). 
Można się tylko domyślać, czy „stary 
dwór” to zabudowania na Kosmolance (w 

1446 zanotowano wieś Podgrodzie, która 
zapewne była związana z zabudowaniami 
obronnymi na szczycie Kosmolanki), a 
„pallacium” to miejsce dzisiejszych 
zabudowań poszkolnych. Sąsiedztwo 
zagrody Puchalińskiej na to by 
wskazywało. Ale mogło być odwrotnie. 
 W XV i XVI wieku istniały więc 
w Podgórzu dwa odrębne folwarki. W 
latach 1470-1480 właścicielami jednego 
byli Mateusz i Jan herbu Lewart, drugiego 

 4
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-Stanisław Obiecała. W 1531 roku jako 
właściciel Podgórza figurował Jan 
Grabyonka. Mniej więcej w tym czasie, 
na początku XVI wieku, powstał nowy 
murowany, obronny dwór na szczycie 
Kosmolanki potwierdzony przez 
archeologów wykopaliskami w 2002 roku. 
 W sto lat później, w 1621 roku 
Podgórz był już w całości włączony w 
majątek Pawła Działyńskiego herbu 
Ogończyk, starosty bratiańskiego, 
właściciela większej części Dobrego, 
Rogowa, Żmijowisk i właśnie Pogórza. W 
pół wieku później właścicielem tego 
klucza stali się Polanowscy herbu Pobóg. 
Na początku XVIII wieku murowane 
zabudowania na szczycie Kosmolanki 
zostały zniszczone w wyniku działań 
wojny północnej. Z tego zapewne powodu 
Polanowscy zaczęli budowę nowego 
ośrodka swego majątku – dzisiejszej 
Polanówki. W 1743 roku Marcjanna 
Polanowska ufundowała tam istniejącą do 
dziś kaplicę. W 1787 roku odnotowano, 
że Podgórz miał jednak znowu dwóch 
właścicieli: Lubomirskiego (właściciela 
dóbr opolskich – miał on zapewne tylko 
niewielką część ziemi) i Marcjanny z 
Polanowskich Łabęckiej, która w 
Podgórzu miała ośrodek gospodarczy 
swych dóbr. W tymże roku wieś i folwark 
Podgórz zamieszkiwało 123 katolików i 6 
Żydów. W wilkowskich księgach 
parafialnych zapisano, że 
„administratorem Podgórza” był w 1761 
roku Jan Chojecki, a w 1790 - Mikołaj 
Bosakowski. Łabęccy herbu Korab byli 
właścicielami dóbr polanowskich – i 
całego już Podgórza – do około 1871 
roku. 
 Na podstawie austriackiej mapy z 
1801 roku możemy zrekonstruować 
ówczesną zabudowę „Podgorza”. Główny 
nurt Wisły (nie było wówczas Krowiej 
Wyspy) łącząc się z Chodelką tuż pod 
folwarkiem zakręcał u podnóża skarpy, na 
której dziś znajduje się budynek dawnej 
szkoły. Podgórz leżał więc niemal nad 
samą Wisłą. Droga do Męćmierza (wąwóz 
okalski był niezamieszkały) biegła jak 
dawny średniowieczny trakt - koroną 
skarpy, na zachód od obecnych 
zabudowań (a nie jak dziś - na wschód od 
nich), które wówczas stanowiły prawie 
zamknięty czworobok – dziedziniec 
gospodarczy. Większość budynków 
chłopskich rozrzucona był na całych 
stokach zbocza doliny, a nie jak obecnie 
na samym jej dnie. Zapewne dlatego, że 
strome urwiska na dnie doliny utrudniały 
zakładanie tam siedlisk. Cztery budynki 
osobno stojące przy drodze do folwarku 
Dąbrówka były zapewne domami stałych 
pracowników majątku. U wylotu doliny 

był bród prowadzący przez Chodelkę do 
wsi Zastów. Na „Kozmolinie” jak 
nazywano wówczas Kosmolankę, widać 
jeszcze murowane umocnienia obronne z 
dwoma wyraźnie zaznaczonymi basztami, 
z których jedna mogła być dawnym 
dworem obronnym. 
 Na mapie kwatermistrzostwa z 
około 1830 roku droga między 
Podgórzem a Męćmierzem biegła wciąż 
krawędzią skarpy. Dopiero około połowy 
XIX wieku został wytyczony nowy, 
obecny bieg drogi. Z tą zmianą należy 
wiązać rozbudową samego folwarku 
spowodowanego ożywieniem handlu 
zbożem spławianym Wisłą do Gdańska: 
budowy nowego budynku zarządcy i 
dwóch budynków gospodarczych: 
obszernej stodoły usytuowanego nad 
urwiskiem Chodelki i równolegle do niej 
budynku obory. Tak duże budynki nie 
pozwalały na utrzymanie starego ciągu 
drogowego. 
 

 
Folwark w Podgórzu około poł. XIX w. 

 
Istniejący do dziś budynek 

zarządcy zbudowany był z białego 
wapiennego kamienia, wprost na opoce – 
bez fundamentów, otynkowany, 
częściowo podpiwniczony, z drewnianymi 
stropami, prawdopodobnie kryty 
dachówką, których fragmenty znajdują się 
do dziś w gruzie pod podłogą. Można też 
znaleźć też dużo ułamków grubej 
nowożytnej cegły, może z budowli na 
Kosmolance albo z wcześniejszej z 
samego folwarku. Do połowy XVII wieku 
cegły miały wymiary około 29 x 13 x 
9cm, od połowy XVII i w wieku XVIII – 
25 x 13 x 5, w XIX wieku wymiary cegieł 
były różne ale zawsze stosunek boków 
wynosił 1:2:4. 
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Interesujące są dwie piwnice 
(jedna została zalana cementem w latach 
70. XX wieku z powodu lasującego się 
wapiennego kamiennego podłoża 
grożącego zawaleniem całego budynku). 
Ich kolebkowe sklepienia zostały 
zbudowane z cienkiej cegły jakiej 

używano od końca XVII wieku przez cały 
wiek XVIII. Zostały więc zbudowane 
zapewne po zniszczeniach zabudowań na 
Kosmolance i związane były z XVIII-
wiecznymi inwestycjami Polanowskich. 
Zajmują 2/3 zachodniej części drugiego 
traktu, dokładnie nad nimi znajdowała się 
największa izba obecnego istniejącego 
budynku. Być może wcześniej nad tymi 
dwiema piwnicami wznosił się mniejszy 
budynek, którego po zburzeniu zastąpiono 
obecnym. 

Tu, nad brzegiem Chodelki, 
mieściło się teraz centrum gospodarcze 
majątku. Stąd, nad wioską, biegła droga 
do folwarku Dąbrówka. Z pobliskiego 
Zastowa Polanowskiego rekrutowali się 
flisacy – retmani i przednicy – pracujący 
dla Łabęckich. W 1846 roku we wsi 
Podgórz było 10 osad włościańskich i 
mieszkało, razem z pracownikami 
folwarku 170 katolików. Przy przeprawie 
przez Chodelkę, na początku wsi od 
strony folwarku, stała karczma. 
Poprzedzał ją plac zebrań zwany 
karczmichą, gdzie ładowano na barki 
zboże i wyprawiono flisaków do Gdańska. 

Ostatni właściciel z rodziny 
Łabęckich - Mieczysław (1845-1902) 
sprzedał majątek polanowski razem z 
Podgórzem baronowi kurlandzkiemu, 
zdymisjonowanemu generałowi 
rosyjskiemu Offenbergowi. W 1880 roku 
Offenberg wydzielił folwark Podgórz z 
dóbr polanowskich (wcześniej Offenberg 
odłączył od Polanówki Zastów 
Polanowski; posiadaczem Zastowa 
Polanowskiego został Sakin) i Podgórz 
stał się samodzielnym majątkiem z 
nowym właścicielem. Majątek podgórski 
liczył wówczas 568 morgów (454 morgi 
ziemi, 8 morgów pastwisk, 6 morgów 
lasów, 100 morgów nieużytków i placów 
– morga liczyła około 0,56 dzisiejszego 
ha), miał 4 budynki murowane i 7 
drewnianych. Na terenie folwarku stał 
wiatrak. Wieś składała się z 26 osad, 
włościanie posiadali w sumie 279 morgów 
ziemi.  
 

 
Budynek zarządcy folwarku, rysunki 
według stanu na rok 2003, mgr inż. 

Waldemar Doraczyński 
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 Przez kolejne pół wieku Podgórz 
często zmieniał właścicieli. Przed I wojną 
światową właścicielem Podgórza był 
niejaki Iwan. Wcześniej należał do 
Sakina, krótko był też w rękach 
żydowskich. W 1929 roku należał do 
Henryka Woronieckiego, a w 1930 - do 
Aleksandra Bokszy. W latach 30. XX 
wieku ostatnimi właścicielami Podgórza 
zostali Pawłowscy.  

Nieznany nam z imienia 
Pawłowski, właściciel majątku, pracował 
w Warszawie. Był zapewne wyższym 
urzędnikiem, miejscowi nazywali go 
„ministrem Warszawy”. W Podgórzu 
bywał rzadko, przyjeżdżał własnym 
samochodem. Parę razy przelatywał 
samolotem nad Podgórzem i zrzucał 
rodzinie zapisane na kartce wiadomości. 
Pawłowski, (jak wszyscy kolejni 
właściciele) zajmował pokój na piętrze od 
strony południowo-zachodniej. Tam też 
była jadalnia z kompletem czerwonych 
mebli. Jego żona mieszkała w pokoju od 
strony Chodelki z widokiem na Janowiec. 
Chorowała i w pewnym momencie 
przeniosła się do budynku, w którym 
mieścił się magazyn zboża. Nie musiała 
pokonywać stromych, niewygodnych 
schodów we dworze. Wolała Podgórz niż 
Warszawę. Mówiła - „chcę być na tym 
powietrzu”. Często wywożono ją dla 
poratowania zdrowia do podgórskiego 
lasu. Zmarła jeszcze przed wojną w 
Warszawie. Córka Halina (miała już 
ponad 30 lat), samotna, zwana przez 
wszystkich „panienką” zajmowała pokój 
na piętrze w południowo-wschodnim 
narożniku. Syn Jan, kawaler, 
niezrównoważony psychicznie, przebywał 
w Podgórzu krótko, wywieziono go z 
powrotem do Warszawy. Kuchnia była na 
parterze, na lewo od wejścia. Budynek 
mieszkalny nie był nigdy przeznaczony na 
siedzibę właściciela, stąd niewygodne 
wąskie schody i brak podstawowych 
wygód – drewniana sławojka była 
postawiona na skarpie. Nie było agregatu 
prądotwórczego, korzystano z lamp 
naftowych. 

Majątek podgórski liczył 
wówczas już tylko 102 ha i rozciągał się 
półkilometrowym pasem wzdłuż skarpy 
wiślanej od wsi Podgórz do wąwozu 
okalskiego. Oś majątku ziemskiego 
wyznaczała dzisiejsza polna droga między 
Podgórzem a Męćmierzem. Dziś pola te 
znajdujące się po obu stronach drogi 
nazywane są przez mieszkańców 
„dworskimi”, a wzniesienie nad ujściem 
Chodelki do Wisły „Pańską Górą”. Na 
zabudowania składały się poza dawnym 
budynkiem administratora: wielka stodoła 
(bliżej rzeki) z motorową młockarnią i z 

szopą na narzędzia, i równie obszerna, ale 
krótsza niż poprzednia, obora. Te dwa 
budynki gospodarcze powstałe w II 
połowie XIX wieku, widać je w każdym 
razie na mapach z końca wieku. Szczyty 
dachów obu budynków gospodarczych 
dorównywały wysokością kominowi 
budynku zarządcy. Wspólnie budynki 
tworzyły rozległy dziedziniec z istniejącą 
do dziś studnią usytuowaną między oborą 
a dworem. Do wyciągania wody służył 
stary antałek po piwie. Do majątku 
prowadziły dwie duże drewniane bramy: 
jedna od strony Podgórza, druga, za 
domem, w stronę pól. Od drogi było 
ogrodzenie z drewnianych sztachet 
obsadzone czereśniami. Nie było – tak jak 
dzisiaj - drzew. Za domem były rabaty 
kwiatowe, za nimi, na osi domu stała 
drewniana altana. Jej ukośne kratownice 
szczelnie obrastały kwiaty „bombki”. 
Właściciele i goście często tam 
wypoczywali. Dalej w stronę Pańskiej 
Góry ciągnął się świeżo posadzony sad 
jabłoni. Na południowym końcu 
dziedzińca na początku lat 30. Pawłowski 
zbudował murowany budynek 
przeznaczony na mieszkanie dla rodziny 
fornalskiej. Był tam też kurnik, a na 
piętrze magazyn zboża. Dziś ten dom jest 
własnością gminy i mieszka w nim 
Władysław Piątek. 
 

 
„Karny Ruchomy Ośrodek Pracy Nr 11 w 

Szczekarkowie” 
W majątku uprawiano przede 

wszystkim zboże. Była konna żniwiarka, 
ale korzystano też z kos. Był też 
ciężarowy samochód. Pośrodku 
posiadłości na nieco lepszych glebach 
hodowano warzywa (cebulę, buraki, 
marchew, mak, szpinak). Na polu od 
strony wioski (dziś należy do 
Ostrowskich) siano słoneczniki, przy 
drodze do Dąbrówki – gorczycę. Polnymi 
pracami kierował rządca. Pierwszym 
rządcą Pawłowskich był Janowski, 
uciekinier z kresów. Mieszkał z żoną i 
dwoma synami we dworze. Synowie 
zginęli w czasie okupacji, byli w 
partyzantce. Po Janowskim był rządca 
przezywany „chadziajem”. Trzecim i 
ostatnim był Zdzisław Chrzanowski, 
praktykant po szkole rolniczej. Byli też 

doświadczeni fornale, przede wszystkim 
zajmowali się końmi i powozili. 
Sprowadzano ich z innych majątków. Zza 
Wisły pochodził fornal Pietrzyk. Ostatnim 
był Aleksander Mieśnik. W majątku 
Pawłowskich hodowano świnie, było 8 
krów i 8 koni (nazywały się między 
innymi: Przypruszony, Makolus, Zając, 
Sztokier, Klara). Pracowały w polu, były 
do bryczki i pod siodło. Były dwa psy. 
 Do pracy w polu najmowano 
ludzi przede wszystkim z Podgórza, 
czasami z Dąbrówki i Okala. Od wiosny 
do jesieni pracowało po kilkanaście osób, 
najczęściej dziewczęta. Do zimowych 
prac zatrudniano chłopców. Dziewczęta 
dostawały początkowo 50 groszy dniówki, 
tuż przed wojną miesięczny zarobek za 
pracę w polu wynosił 40 złotych. Po 
żniwach organizowano „okrężne”. 
Dziewczęta wyplatały ze zboża i kwiatów 
koronę (dla żony właściciela), wieniec 
(dla jego córki), „rózgi” (dla syna i 
rządcy). Przed dworem Pawłowscy 
wystawiali stoły, był obfity poczęstunek z 
wódką i winem. Pracownice dostawały 
drobne podarki (chustki, rajstopy). 
Tańczono do wieczora i śpiewano ułożone 
przez dziewczęta na dożynki piosenki: 
 Hej wokoło, wokoło 
 gdzie było zboże, tam goło. 
 A nasz pan rządca kiejby osa, 
 zebrał wszystko co do kłosa. 
  Sprzedaj panie indykę 

 i sprowadź nam muzykę. 
Sprzedaj panie indora 
i prowadź nas do dwora. 

Panu rządcy nic nie dać, 
bo nie chciał nas doglądać, 
Bo leżał na wygonie 
i wyglądał gdzie słonie... 
We dworze były 3 służące: 

„Gruba Władzia” z Rąblowa, Władzia 
Wesołowska i służąca spod Opola. 
Zajmowały się domem i kuchnią. 
Pawłowscy rzadko przyjmowali gości, 
przyjezdni byli najczęściej z Warszawy. 
Nie utrzymywano kontaktów z 
Kleniewskimi. Na msze i nieszpory 
jeżdżono do Wilkowa. W ostatnich 2. 
latach przed wojną w Podgórzu mieszkała 
samotnie tylko „panienka”. Majątkiem 
kierował rządca Chrzanowski. Częstymi 
gośćmi stali się wówczas w Podgórzu 
kierujący pracami i nadzorujący więźniów 
z „Karnego Ruchomego Ośrodka Pracy 
Nr 11 w Szczekarkowie”. Skazani 
budowali umocnienia prawego brzegu 
Wisły między Podgórzem a Męćmierzem 
stanowiącego zachodnią granicę majątku.  

Po wejściu Niemców w 1939 
roku majątek podgórski zajął 
Volksdeutsche imieniem Dominik z żoną i 
synem Leonkiem. Byli przez niecały rok i 
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pozostawili po sobie dość dobre 
wspomnienie, chociaż nikt z Podgórza nie 
chciał u nich pracować. Potem pojawiło 
się 3 Niemców wojskowych, folwarkiem 
zaczął kierować starszy sierżant. Mieli do 
pomocy tłumacza Grzegorza. Sprowadzali 
z Kazimierza Żydów do przymusowej 
pracy w polu. Korzystali też z miejscowej 
siły roboczej. Przygotowali dożynki ze 
znakomitymi ciastami, które piekł 
osobiście sierżant. Kazali sprowadzić 
podgórskich muzykantów. Byli bardzo 
niezadowoleni, że nie chciano jeść i pić 
przygotowanej przez nich kawy.  

 
Po niemieckich zarządcach 

majątkiem podgórskim kierował przez 3 
lata ziemianin Tadeusz Werner – 
podgórzanie nazywali go „dziedzicem 
lubelskim”. Był kawalerem, miał 
wówczas 33 lata, mieszkał w Lublinie i 
znał dobrze Pawłowskich. Jego matka 
była Niemką i może dlatego udało się 

odzyskać Podgórz z rąk hitlerowców. 
Jego dwaj  bracia, oficerowie, byli w 
niemieckiej niewoli. „Panienka” znowu 
zamieszkała w Podgórzu. Werner 
sprowadził własną kucharkę, daleką 
kuzynkę Anielę Niedzielską. 18 listopada 
1942 roku, w „krwawą środę” jadąc 
bryczką powożoną przez Mieśnika, 
Werner i Chrzanowski zostali zatrzymani 
przez Niemców na ulicy Krakowskiej w 
Kazimierzu. Werner, który znał biegle 
niemiecki chciał wybronić 
Chrzanowskiego, Niemcy jednak zabrali 
rządcę i słuch o nim zaginął. Werner 
utrzymywał kontakty z zakładem w 
Zagłobie, sprowadzał z fabryki wytłoki. 
W Podgórzu pracowali wówczas fornale 
zza Wisły. Podczas wyjazdów Wernera do 
Lublina klucze magazynów trzymała 
pracująca we dworze Feliksa Wójcik. 

 
 Tuż przed przyjściem wojsk 
rosyjskich Tadeusz Werner wyjechał do 

Lublina, a Halina Pawłowska do 
Warszawy. Majątek pozostał pusty. Front, 
mimo iż okopy dosłownie oplatały 
folwark, nie wyrządził większych szkód. 
W 1945 roku przeprowadzono reformę 
rolną. Trzyhektarowe działki (widoczne 
już na mapie z połowy XIX wieku), na 
jakie był podzielony majątek podgórski 
otrzymali mieszkańcy Podgórza i 
Zastowa. Dawny budynek administratora 
przeznaczono na szkołę podstawową i 
mieszkania dla nauczycieli. Dawny 
magazyn zboża oddano w sierpniu 1945 
roku na mieszkanie i pomieszczenia 
gospodarcze rodzinie Aleksandra 
Ignacego Piątka.  
 
 „Panienka” Pawłowska tylko raz, 
zaraz po wojnie, przyjechała własnym 
samochodem do Kazimierza Dolnego i 
przekazała dziewczętom pracującym 
dawniej w majątku ubrania. 
  

 

 

Pozostałe po wojnie stodoła i 
obora stały puste – nie potrafiono dojść do 
zgody jak wykorzystać i podzielić między 
mieszkańców Podgórza obszerne budynki. 
Spaliły się od pioruna podczas 
gwałtownej burzy w 1948 roku.  

Parę lat później Aleksander 
Piątek postawił własną stodołę, po drugiej 
stronie drogi prowadzącej do Męćmierza. 
Zawaliła się ze starości w 2002 roku. W 
2002 roku większość terenu dawnego 
folwarku kupił od gminy Michał 
Paschalis-Jakubowicz. 

Przy pisaniu wykorzystano 
relacje mieszkańców Podgórza: Julianny 
Figury, Feliksy z Wójcików Szkoły i 
Władysława Piątka oraz: Słownik 
historyczno-geograficzny województwa 
lubelskiego w średniowieczu, opr. S.Kuraś 
[w:] Dzieje Lubelszczyzny, t.3, Warszwa 
1983: Osady zaginione i o zmienionych 
nazwach historycznego województwa 
lubelskiego, opr. Stefan Wojciechowski, 
Anna Sochacka, Ryszard Szczygieł [w:] 
Dzieje Lubelszczyzny, t.4, Warszawa 
1986; Księga adresowa Polski dla handlu, 
przemysłu i rolnictwa, Warszawa 1929; 
Spis ziemian RP w roku 1930. 
Województwo lubelskie, województwo 
lwowskie, opr. Tadeusz Epstein, Sławomir 
Górzyński, Warszawa 1990. 
 
 

Wojciech Włodarczyk
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Kilka słów o przygotowaniu suszarń chmielu do sezonu  
       
  Do sezonu zbioru jeszcze daleko, 
ale już obecnie trzeba myśleć o 
prawidłowym przygotowaniu suszarń. 
Rosnące wymagania jakościowe na 
chmiel powodują, że do warunków 
i sposobu suszenia szyszek trzeba  
podchodzić bardzo poważnie.  Odbiorcy 
surowca coraz bardziej będą zwracali 
uwagę na jego zapach, a szczególnie ślady 
spalenizny, powstającej w suszarniach 
wyposażonych w tradycyjne 
podgrzewacze ogniowo – rurowe. Przy 
manipulacjach związanych 
z wyjmowaniem czy mieszaniem 
surowca, zawsze istnieje możliwość 
przedostawania się pojedynczych listków 
szyszek na rozgrzane rury wymiennika. 
Spalając się na nich powodują 
powstawanie dymu, łatwo pochłanianego 
przez suszone wyżej warstwy chmielu.  W 
ubiegłym roku były przypadki odrzucenia 
przez importerów  takiego surowca  

Trzeba liczyć się z tym, że 
kupujący chmiel mogą  jako warunek 
zakupu postawić suszenie go tylko w 
obiektach wyposażonych w nowoczesne 
podgrzewacze przeponowe 
z wymuszonym przepływem ogrzanego 
powietrza.  Mogą to być naturalnie 
urządzenia opalane różnymi rodzajami 
paliwa (paliwa stałe, olej opałowy, gaz 
ziemny).  

Najbardziej korzystne są 
wszystkie typy podgrzewaczy 
wyposażone w automatyczną regulacje 
temperatury powietrza, wdmuchiwanego 
do  komory suszarni.  

Należy dodać, że wobec 
wprowadzenia do  uprawy 
wysokogoryczkowych odmian chmielu 
(np. ‘Magnum’ ) o innej budowie szyszki 
niż chmiele aromatyczne,  zmieniły się 
również warunki suszenia. Przedłuża się 
jego okres, a jednocześnie można 
stosować nieco wyższe temperatury 
czynnika suszącego. 

W poprzednim numerze pisałem 
już o modernizacji i eksploatacji suszarń 
chmielu.  Może nie     dotarły one do 
zainteresowanych tym plantatorów i 
dlatego powtarzam tu niektóre zasady. 
  
1. Wymagania dla czynnika suszącego 
(ogrzanego powietrza) 
Temperatura pod poziomem sit:

    - przy suszeniu odmian aromatycznych  
do 60 o C 
    - przy suszeniu odmian 
wysokogoryczkowych  do 65 o C 
  
Prędkość przepływu ogrzanego powietrza 
przez warstwy chmielu dla odmian 
aromatycznych – 0,25 do 0,3 m/s tj. ok. 
1100 m3h na 1 m2 powierzchni suszarni. 
Przy suszeniu odmian goryczkowych – do 
0,45 m/s  tj. ok. 1600 m3/h na 1 m2 
powierzchni suszarni. 

2. Dobór podgrzewacza powietrza   

Wydajność cieplna i przepływ powietrza 
przez podgrzewacz  powinna być 
dostosowana do powierzchni roboczej 
(poprzecznego przekroju) komory 
suszarni. Niemieckie zalecenia podają, 
że powinna ona wynosić ok. 18.000 kcal/h 
(20,8 kW)  na  1 m2 powierzchni suszarni. 
Wynika z tego, że nominalna wydajność 
cieplna podgrzewaczy w stosowanych 
powszechnie w Polsce suszarniach 
powinna wynosić: 

- dla suszarni o przekroju 3 x 3 m  - 
162.000 kcal/h    (188 kW) 
- dla suszarni o przekroju 3 x 4 m  - 
216.000 kcal/h    (250 kW) 
- dla suszarni o przekroju 4 x 4 m  - 
290.000 kcal/h    (319 kW) 

Uwaga: Podczas naszych doświadczeń 
przy suszeniu chmieli aromatycznych, 
wystarczająca była wydajność cieplna 
podgrzewaczy odpowiadająca w 
przybliżeniu 2/3 wyżej podanych 
parametrów. 

 3. Wydajność wentylatora w 
podgrzewaczu powietrza 
  
- dla suszarni o przekroju 3 x 3 m  -  
10.000 – 14.000 m3/h 
- dla suszarni o przekroju 3 x 4 m  -  
12.000 -  20.000 m3/h 
- dla suszarni o przekroju 4 x 4 m  -  
16.000 – 26.000 m3/h 

Uwaga: wyższe wartości liczbowe 
dotyczą suszarń chmieli 

wysokogoryczkowych. Ze względu na 
prowadzenie przez polskich plantatorów 
plantacji o zróżnicowanym asortymencie 
odmian (np. Lubelski, Marynka, 
Magnum), bardziej prawidłowe jest 
zastosowanie podgrzewaczy i 
wentylatorów o wyższej wydajności. W 
przypadku suszenia chmieli 
aromatycznych, lub w okresie dosuszania 
szyszek, można zmniejszyć nominalny 
przepływ powietrza, przez  częściowe 
zasłonięcie otworu wlotowego do 
wentylatora.  Dławienie wylotu 
powietrza może doprowadzić do 
przeciążenia i uszkodzenia silnika 
elektrycznego! 

        Celem poprawy sprawności cieplnej 
suszarni, możliwym jest wykorzystanie  
ogrzanego, wyjmowanym z suszarni 
suszem chmielowym powietrza,  z 
magazynu chmielu do zasilania 
wentylatora nawiewnego (umieszczonego 
przy podgrzewaczu). Wymaga to 
zastosowania odpowiedniego kanału 
(rurociągu) z pomieszczenia magazynu 
i połączenie go z wentylatorem.  

Uwaga! taka czerpnia powietrza  
tworzy znaczny opór dla jego 
przepływu,  bezpośrednie jej połączenie 
z wentylatorem nie jest wskazane.  
Wystarczy jeśli jej wylot znajdzie się w 
pobliżu jego otworu  ssawnego. 

           W związku ze zmianami struktury 
plantacji chmielu w Niemczech, na rynku 
„wtórnym” znajduje się pewna liczba 
wyprodukowanych tam, używanych 
podgrzewaczy. Są one w różnym stanie 
technicznym, gdyż wieloletnie 
użytkowanie wymiennika ciepła, mogło 
spowodować jego uszkodzenie. Jednak ze 
względu na stosunkowo niskie koszty 
zakupu tych podgrzewaczy, nabywają je 
niejednokrotnie polscy plantatorzy.  
Koniecznym wówczas jest sprawdzenie 
stanu wymiennika ciepła i sprawności 
palnika olejowego oraz wentylatora.  

dr Mieczysław Stasiak 
IUNG Puławy 
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Wymagania technologiczne dla budynków suszarń chmielu 
 

Pod pojęciem „wymagania 
technologiczne” należy rozumieć zasady 
jakie musi spełniać określone urządzenie 
lub budynek dla zapewnienia 
prawidłowego przebiegu procesu 
technologicznego (np. suszenia szyszek) 
przy jego wykorzystaniu. Oprócz 
wymagań technologicznych istnieją 
ponadto inne zalecenia związane z 
przepisami budowlanymi, ochroną p.poż 
itp.  W artykule tym  podam 
najważniejsze wymagania, których 
spełnienie pozwoli na uzyskanie 
optymalnych wyników przy użytkowaniu 
komorowej suszarni  chmielu. Większość 
plantatorów posiada budowane już 
w ubiegłych latach obiekty, dostosowane 
do ówczesnych potrzeb. Zmiana systemu 
ogrzewania, możliwość oszczędności 
opału, konieczność bardziej intensywnej 
wentylacji powodują potrzebę adaptacji 
istniejących  suszarń. Są również danymi 
wyjściowymi przy projektowaniu 
nowych.  

Komorowa suszarnia chmielu, to 
przeważnie szyb o wysokości 
odpowiadającej jednopiętrowemu 
przyległemu budynkowi magazynu 
wysuszonego chmielu. W zależności od 
rodzaju podgrzewacza powietrza 
(czynnika suszącego)  cała suszarnia 
komorowa wykonana może być w jednej 
kondygnacji. Oferowane obecnie 
podgrzewacze mają przeważnie wylot 
ogrzanego powietrza pionowo – do góry, 
w związku z czym umieszczane są w 
przyziemiu  szybu suszarni i oddzielone 
od  komory wyrównawczej i zestawu 
sitowego – sklepieniem. Przez 
umieszczony w jego środku otwór 
nawiewny wprowadzony jest 
z podgrzewacza kanał przykryty kapturem 
z kierownicami powietrza.  Zadaniem  ich 
jest wywołanie równomiernego 
nadmuchu  pod całą powierzchnią sit. 

Ściany na odcinku komory 
wyrównawczej i zespołu sit żaluzjowych 
(wywrotek) muszą być bezwzględnie 
szczelne i izolowane cieplnie (od środka 
budynku). Zapobiega to stratom ciepła  z  
czynnika suszącego o temperaturze ok. 
600C.  

Izolację cieplną  można wykonać 
montując na wewnętrznej stronie ścian 

płyty izolacyjne np. styropian pokryty 
folią aluminiową stosowany przy 
ekranach grzejników itp.  lub warstwę płyt 
wiórowo cementowych, pokrytych 
następnie pomalowanym na biało 
tynkiem. Na odcinku komory piecowej (w 
której umieszczony jest podgrzewacz), 
izolacja taka nie jest  potrzebna. Dotyczy 
to również ścian powyżej zasięgu górnego 
zasypu świeżych szyszek chmielu. 
Natomiast dach suszarni lepiej jeśli składa 
się z dwóch warstw desek lub płyt, 
oddzielonych od siebie  grubością krokwi. 
Przy niskich temperaturach zewnętrznych 
powietrza w końcu zbioru chmielu, na 
wewnętrznej stronie nie izolowanego 
pokrycia,  może skraplać się woda  z 
powietrza, które przeszło przez warstwę 
świeżych szyszek. 

Izolacja cieplna powinna być 
również wykonana na powierzchni 
zamykającym skrzynię rozładowczą. 
Ponadto trzeba zapewnić bardzo szczelne 
jej zamknięcie, gdyż nawet przez 
niewielkie szczeliny może wydostawać 
się ogrzane powietrze powodując znaczne 
straty cieplne. 

Zestaw sitowy powinien 
szczelnie przylegać do ścian budynku, w 
celu wyeliminowania jakiegokolwiek 
przepływu powietrza poza umieszczoną 
na sitach warstwą surowca chmielowego.  
Poszczególne sita żaluzjowe powinny po 
zamknięciu tworzyć równą płaszczyznę. 
Szczeliny między sitami tworzą miejsca  
intensywniejszego w tych miejscach 
przepływu powietrza, które  „omija” 
warstwy chmielu lub tworzy w nich  tzw. 
„leje powietrzne” wywołujące 
nierównomierne warunki suszenia 
szyszek.  

Kształt dachu nad suszarnią 
powinien ułatwiać równomierny przepływ 
powietrza z całej powierzchni sit – do 
wywietrznika. Zbyt nisko umieszczony 
lub zbyt płaski dach, powoduje 
zawirowania powietrza  na drodze do jego 
wylotu, a tym samym może wywołać 
nierównomierne suszenie szyszek na całej 
powierzchni sit. 

Ważnym elementem suszarni jest 
wywietrznik. Powinien umożliwiać bez 
jakichkolwiek oporów wylot nawilżonego 
powietrza. Najkorzystniej, jeśli 

umieszczony jest wzdłuż szczytu 
dwuspadowego dachu suszarni, na całej 
jego długości. Otwór wlotowy  powinien 
mieć szerokość nie mniejszą niż 1 m, a 
wysokość ścian bocznych również ok. 1 
m. W ścianach bocznych powinny być 
umieszczone żaluzje lub przesłony, 
zapobiegające przed opadami 
atmosferycznymi. 

Otwór (poziom) załadowczy 
suszarni – znajduje się nad najwyższym 
piętrem sit żaluzjowych. Mogą być tu 
zastosowane różne rozwiązania 
techniczne. Jeśli miejscem gromadzenia 
jednorazowego ładunku świeżego chmielu 
jest skrzynia załadowcza z dnem z sit 
żaluzjowych, to wprowadzana jest ona 
przeważnie na rolkach po szynach przez 
otwór  o jej szerokości. Skrzynia w 
położeniu załadowczym ustawiana jest 
przeważnie na poddaszu przyległego 
budynku i napełniana jest chmielem przy 
użyciu przenośnika taśmowego.   

Przy  dostarczaniu ładunków 
świeżych szyszek przenośnikiem 
suwnicowym lub skipowym lub otwór 
załadowczy mieści się w szczycie suszarni 
i ma wymiary dostosowane do pojemnika 
załadowczego. 

Otwór ten powinien być 
zamykany po dokonaniu zasypu, gdyż 
może zakłócać równomierny przepływ 
powietrza w układzie wentylacyjnym 
suszarni.  W niektórych suszarniach do 
zasypu szyszek, z powodzeniem  
wykorzystywano przykrywany ruchomą 
pokrywą otwór w dachu suszarni. 

 
Dr inż. Mieczysław Stasiak 

IUNG Puławy 
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„Historia parafii Zagłoba” 
 księdza Jerzego Tadeusza Hanaja 

 

 
 

Zgodnie z zapowiedzią sprzed 
roku proboszcz parafii Zagłoba ksiądz 
Jerzy Tadeusz Hanaj wydał w grudniu 
2004 roku na zakończenie roku jubileuszu 
80-lecia parafii monografię kierowanej 
przez siebie placówki. Książka został 
rozdana wszystkim parafianom podczas 
wizyty kolędowej na początku tego roku. 
 Opracowanie księdza Hanaja jest 
pierwszym całościowym przedstawieniem 
dziejów parafii. Liczy 112 stron i zawiera 
55 ilustracji. Na okładce znajduje się 

kolorowe zdjęcie zabudowań 
parafialnych. We wstępie - „Od autora” - 
ksiądz Hanaj poddał źródła, z jakich 
korzystał przy pisaniu swej pracy. 
Książka składa się z 20 rozdziałów: 1. 
Rodzina Kleniewskich, 2. Główny motyw 
(powód) budowy kościoła i kaplicy w 
Zagłobie-Dratowie, 3. Lokalizacja 
kościoła i cmentarza grzebalnego, 4. 
Powstanie parafii i wybrane fakty z jej 
historii, 5. Proboszczowie, 6. Wikariusze, 
7. Duchowni pochodzący z parafii 
Zagłoba, 8. Siostry zakonne pochodzące z 
parafii Zagłoba, 9. Organiści, 10. 
Kościelni, 11. Wizytacje biskupie parafii 
Zagłoba, 12. Inne posługi biskupie w 
parafii Zagłoba, 13. Misje parafialne, 14. 
Siostry zakonne w parafii Zagłoba, 15. 
Budynki parafialne, 16. Inna własność 
parafii, 17. Trudne do wytłumaczenia 
zdarzenia z historii parafii, 18. Porządek 
nabożeństw w parafii Zagłoba, 19. 
Dodatek [zawierający faksymile 6 
dokumentów początku budowy kościoła], 
20. Indeks osób.  
 W sumie powstała książeczka 
niezwykle cenna dla powiślańskiego 
regionu. Zawiera wszystkie niezbędne i 
dostępne dziś na podstawie archiwaliów 
parafialnych informacje o dziejach parafii, 
pełna jest drobnych interesujących 
szczegółów, wspomina wszystkich 
zasłużonych dla budowy i 
funkcjonowania parafii. To właśnie 

zamiłowanie do drobiazgowych 
informacji i ich rzetelne przedstawienie 
oraz zwrócenie uwagi na osoby związane 
w różny sposób z życiem parafii czynią w 
książki dokument szczególnej wagi. Jest 
ona nie tylko opracowanie historycznym 
ale także szczególnym wydarzeniem 
budującym więź społeczną, 
współtworzącym, a nie tylko 
dokumentującym lokalną historię. W 
książce zwraca uwagę duża ilość 
przedwojennych mało znanych zdjęć i 
archiwalnych dokumentów. Całość 
kończy jakże potrzebny i jakże rzadko 
spotykany w opracowaniach regionalnych 
indeks osób. 
 Regionalne Towarzystwo 
Powiślan wysoko ocenia przygotowanie i 
wydanie „Historii parafii Zagłoba”. To - 
poza wydawnictwami naszego 
Regionalnego Towarzystwa - drugie po 
książeczce Janusza Ogińskiego „Kościół 
Parafialny pod wezwaniem Świętych 
Floriana i Urszuli w Wilkowie nad Wisłą” 
wydanej w 1997 roku przez Towarzystwo 
Przyjaciół miasta Kazimierza Dolnego 
monograficzne opracowanie dotyczące 
naszego regionu. Każdy zainteresowany 
historią Powiśla powinien mieć ją w 
swojej domowej bibliotece. 

 
Wojciech Włodarczyk, 

 
 

Kolejka wąskotorowa na Powiślu pół wieku temu 
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Drukowany poniżej rozkład jazdy kolejki wąskotorowej Nałęczów-Wilków wraz z odgałęzieniami do Opola i Poniatowej 
obowiązywał od 2 października 1955 roku do 2 kwietnia roku 1956. 
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Most kolejowy nad Karczmianką 

 

III Wyborcze Walne Zgromadzenie Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan 

 
19 czerwca 2005 roku w 

Wilkowie odbędzie się III Wyborcze 
Walne Zgromadzenie Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan w Wilkowie nad 
Wisłą. O terminie Zgromadzenia 
zadecydował Zarząd Główny RTP na 
swym posiedzeniu w dniu 13 marca br. 
Podczas czerwcowego Zgromadzenia 
członkowie Towarzystwa wybiorą 
prezesa, zarząd, komisję rewizyjną i sąd 
koleżeński. Ocenią dotychczasową 
działalność władz oraz wyznaczą program 
RTP na następne trzy lata. 

Ustępujący po 3-letniej 
działalności Zarząd RTP, zrealizował 
postulat członków założycieli 
Towarzystwa – własne lokalne pismo. 
Dwa i pół roku wydawania „Powiśla 

Lubelskiego” to łącznie ponad 150 stron 
druku, unikalne ilustracje, niezwykle 
pomocne indeksy nazwisk i cenieni 
autorzy. Nakład „Powiśla Lubelskiego” 
od 500 do ponad 1000 egzemplarzy jest 
już dziś niewystarczający. Powszechne 
zainteresowanie czytelników (mamy 
stałych prenumeratorów nawet poza 
granicami Polski) jest dla ustępującego 
Zarządu RTP największą satysfakcją. 
Starosta opolski pan Zenon Rodzik 
przekazał Towarzystwu Regionalnemu 
Powiślan na ręce wiceprezesa Bogdana 
Bandzarewicza 22 października 2004 roku 
specjalny dyplom-podziękowanie „za 
aktywna działalność wydawniczą i pracę 
na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz 

prezentację własnego dorobku na I 
Powiatowych Spotkaniach z Kulturą”. 

Ta dalsza działalność i realizacja 
planów wydawniczych RTP (w tym roku 
ukaże się „Księga Akt Zaślubionych 
Parafii Wilkowskiej, 1742-1797”) 
uzależnione będą od społecznej 
aktywności samych członków i 
sympatyków oraz finansowego wsparcia 
dla działań Towarzystwa. Następnemu 
Zarządowi RTP polecamy kontynuowanie 
„Powiśla Lubelskiego”, a 
dotychczasowym sponsorom, wraz z 
dalszymi prośbami o pomoc, serdecznie 
dziękujemy.  

           
Wojciech Włodarczyk 
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Podziękowanie 
Zarząd Regionalnego Towarzystwa Powiślan serdecznie dziękuje panu Miłosławowi Wosikowi (SADPOL z Lasu Dębowego) za 
finansowe wsparcie naszej działalności. 
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