
 
Pismo Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie 

Nr 3/2003 – lipiec 2003                            egzemplarz bezpłatny                 ISSN 1730-4067 
 
 

 

W numerze:  
* Referendum unijne 
* Chmielaki 2003 
* Walory przyrodnicze – atut czy problem 
* Nasz pierwszy regionalista 
* LKS „Wilki” 
* Koło Wędkarskie w Wilkowie 
* Klub 4H 
* Wiersze Heleny Szkoły 
* Moja Mała Ojczyzna 
* Działalność Zarządu RTP 
* Znaczenie aktywności fizycznej 

 
 

Kolejny numer naszego pisma ukazuje się w czasie największego festynu Powiśla lubelskiego - „Nadwi-
ślańskich Chmielaków”. Tłumnie odwiedzana impreza pokazuje potrzebę wspólnych działań, społecznej identy-
fikacji i niemały społeczny potencjał mieszkańców gminy. 

Działalność społeczna to fundament demokracji. Władza, nawet ta wybrana w demokratycznych wybo-
rach, będzie słaba lub fikcyjna jeżeli nie jest wsparta autorytetem i nie opiera się na ustalonych tradycją regu-
łach. Jak pisze Roger Scruton: „Tradycje powstają i budzą szacunek wszędzie tam gdzie jednostki dążą do złą-
czenia się z czymś transcendentnym. Powstają w klubach i zrzeszeniach, w życiu społeczności lokalnej, w religii 
i obyczajach rodzinnych, w szkolnictwie i w każdej instytucji, w której ludzie wchodzą w styczność z bliźnimi”. 
Stąd tak wielkie znaczenie dla funkcjonowania każdej społeczności, a zwłaszcza społeczności lokalnej, ma ro-
dzina, Kościół z głoszonym Dekalogiem czy lokalne, społeczne organizacje. Autorytet i tradycja związane są 
przede wszystkimi z nimi. Nie działają bowiem owe grupy dla doraźnych zysków ale dla realizacji celów, które 
uważają za ważne w dłuższej perspektywie, nawet w perspektywie przyszłych pokoleń. Dla tych celów członko-
wie owych organizacji gotowi są poświęcić swój czas i pieniądze. Chętnie podtrzymują często niezrozumiałe dla 
innych, a dla siebie niezwykle cenne, zwyczaje. 

Właściwością pracy społecznej jest postawa bezinteresownego zaangażowania w działalność, którą inni 
mogą uznać za nie wartą zachodu. Społecznik chce dać coś z siebie innym. Chce realizować cele, których mate-
rialny wymiar jest zazwyczaj żaden. Ważniejsze jest bowiem dla niego „jak być” a nie „ile mieć”. 

W czasach dopiero kształtującej się demokracji w Polsce, gdy afery i korupcja dotykają wszystkie szcze-
ble władzy, kiedy za nic ma się dobro wspólne, gdy władza przestaje być służbą dla dobra ogółu a jest przede 
wszystkim prywatą, gdy zanika etos pracy społecznej i wszystko przelicza się na pieniądze, społeczna postawa i 
praca zasługuje na szczególną uwagę i uznanie. Demokracja to tylko mechanizm, prawdziwą treścią napełniają 
ją społeczne inicjatywy. 

Dlatego chcieliśmy przedstawić chociaż część takiej społecznej aktywności mieszkańców naszej gminy. 
Znajdą tu Państwo artykuły przedstawiające sylwetkę księdza-społecznika, działalność sportowców, wędkarzy, 
naszego Regionalnego Towarzystwa Powiślan. A warto pamiętać, że działają także kombatanci, chmielarze, 
sadownicy, strażacy i wielu, wielu innych. Ich praca zasługuje na poparcie i przypomnienie.  
                                                                                    Wojciech Włodarczyk 
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Referendum unijne w gminie Wilków 
 

 
 

W dniach 7-8 czerwca 2003 roku 
odbyło się w Polsce referendum akcesyj-
ne. Uprawnionych do głosowania było 
29,86 mln obywateli. Za wejściem Polski 
do Unii Europejskiej opowiedziało się 
77,45% (13,51 mln Polaków). Frekwencja 
wyniosła 58,85%. 
 W województwie lubelskim za 
wejściem Polski do UE opowiedziało się 
63,3% mieszkańców regionu. Był to naj-
niższy wynik w skali kraju. Frekwencja w 
skali województwa wyniosła 55,5%. W 
lubelskiej gminie Godziszów odnotowano 
najmniejsze poparcie dla wejścia Polski 
do UE w skali kraju - tylko 12%. Przeciw 
było 88% głosujących mieszkańców gmi-
ny Godziszów. Warto wiedzieć, że z 
chwilą wejścia Polski do UE w dniu 1 
maja 2004 roku, województwo lubelskie 
będzie najuboższym regionem w całej 
Unii Europejskiej. To oznacza także, że 
będzie mogło liczyć na największe fundu-
sze strukturalne. 

 W powiecie Opole Lubelskie 
liczba osób uprawnionych do głosowania 
w referendum wynosiła 50576. Przy fre-
kwencji 48,72%, na „tak” głosowało 58% 
(14067 głosów) osób biorących udział w 
referendum. 
 W gminie Wilków uprawnionych 
do głosowania było 4008 osób. Frekwen-
cja wyniosła 44,59%. Za przystąpieniem 
Polski do UE opowiedziało się 51% (894 
osób) głosujących, przeciwnych wejściu 
do Unii było 49% (867 ważnych głosów 
mieszkańców gminy Wilków). 26 głosów 
było nieważnych. 
 Wyniki referendum w gminie 
Wilków w poszczególnych obwodach 
przedstawiają się następująco: 
1. Wilków - lokal Urzędu Gminy. Liczba 

uprawnionych do głosowania - 1487. 
Frekwencja 40,89%. Liczba Głosów na 
„tak” - 294. Liczba głosów na „nie” - 
301. 

2. Dobre - lokal Szkoły Podstawowej. 
Liczba uprawnionych do głosowania - 
296. Frekwencja 51,69%. Liczba gło-
sów na „tak” - 70. Liczba głosów na 
„nie” - 82. 

3. Rogów - lokal Szkoły Podstawowej. 
Liczba uprawnionych do głosowania - 
515. Frekwencja 44,27%. Liczba gło-
sów na „tak” - 93. Liczba głosów na 
„nie” - 132. 

4. Zagłoba - lokal Szkoły Podstawowej. 
Liczba uprawnionych do głosowania - 
728. Frekwencja 46,15%. Liczba gło-
sów na „tak” - 195. Liczba głosów na 
„nie” - 138. 

5. Kępa Chotecka - świetlica wiejska. 
Liczba osób uprawnionych do głosowa-
nia - 220. Frekwencja 50,00%. Liczba 
głosów na „tak” - 63. Liczba głosów na 
„nie” - 47. 

6. Zastów Polanowski - Wodomistrzówka. 
Liczba osób uprawnionych do głosowa-
nia - 279. Frekwencja - 42,29%. Liczba 
głosów na „tak” - 64. Liczba głosów na 
„nie” - 51. 

7. Żmijowiska - lokal Szkoły Podstawo-
wej. Liczba osób uprawnionych do gło-
sowania - 243. Frekwencja - 40,74%. 
Liczba głosów na „tak” - 48. Liczba 
głosów na „nie” - 49. 

8. Wólka Polanowska - Remiza OSP. 
Liczba osób uprawnionych do głosowa-
nia - 240. Frekwencja 56,25%. Liczba 
głosów na „tak” - 67. Liczba głosów na 
„nie” - 67. 

 Powyższe dane uzyskano dzięki 
współpracy pani Sylwii Śpiewak i pani 
Edyty Filipek oraz publikacji „Rzeczpo-
spolitej”. 

Marianna Wójtowicz 

 

 

Nadwiślańskie Chmielaki 2003 
 

Szanowni Państwo! 
W poprzednim numerze zaanon-

sowałem tekst dotyczący „Chmielaków 
Nadwiślańskich 2003”.  

Od pamiętnej imprezy „Chmiela-
ki Nadwiślańskie 2002” upłynął już pra-
wie rok. Jednak pamięć o jej oprawie i 
artystycznym rozmachu pozostała wśród 
społeczności naszej gminy, powiatu opol-
skiego, i myślę, że u wszystkich obecnych 
gości przybyłych z różnych stron Polski! 

Także i w tym roku zamierzamy 
zorganizować imprezę w podobnym stylu. 
Chcemy kontynuować promocję naszej 
gminy także i w takiej formie, a z do-
świadczenia roku ubiegłego wiem, że jest 
to forma niezwykle skuteczna. 

Głównym organizatorem impre-
zy nadal pozostaje Urząd i Rada Gminy w 
Wilkowie przy współudziale miejscowego 
Zrzeszenia Chmielarskiego. Rzecz jasna 
korzystamy ze wsparcia licznych firm, 
które podjęły wyzwanie i ryzyko w spon-

sorowaniu tego przedsięwzięcia. Do naj-
większych dobroczyńców należą Kopalnia 
Węgla Bogdanka S.A., przedsiębiorca 
Stanisław Lejwoda, oraz Spółka „Le-
onard” z Zagłoby. Korzystamy także z 
patronatu medialnego. W tym roku patro-
nat medialny obejmie 1 program TVP, 
Radio Lublin, oraz Dziennik Wschodni. 
Tak doborowe towarzystwo mediów za-
pewni naszej gminie jeszcze większy 
rozgłos i promocję. 

Aby impreza była ciekawa ko-
nieczny jest dobry program artystyczny. 
Swój udział zapowiedział zespół Terne 
Roma z Warszawy, zaś gwiazdą wieczoru 
będzie Paweł Kukiz i jego zespół PIERSI.  
Ustalając repertuar tego wieczoru pomy-
śleliśmy o gustach całej widowni – za-
równo tej młodszej, jak i tej trochę star-
szej. Uzupełnieniem będą występy szkol-
nych zespołów dziecięcych z tereny na-
szej gminy. Całość dodatkowo będzie 
obfitować w konkursy z nagrodami, oraz 

liczne atrakcje dla dzieci (wesołe mia-
steczko, samochody, zjeżdżalnie itp.).  

Nie muszę nadmieniać, że jed-
nym z głównych celów „Chmielaków” 
jest świętowanie zbioru szyszki chmielo-
wej, w produkcji której jesteśmy liderami 
na rynku krajowym, a uczynić to będzie 
można przy kufelku jasnego pełnego..., 
którego z pewnością nie zabraknie. 

W imieniu organizatorów, sponso-
rów, jak i własnym serdecznie zapraszam 
na tegoroczną edycję „Chmielaków” już 
17 sierpnia na stadion KS „Wilki” Wil-
ków od godziny 11. Szczegóły znajdziecie 
Państwo na plakatach. 

Zapraszam z całymi rodzinami! 
 

 
Wójt Gminy 

Grzegorz Teresiński 
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Walory przyrodnicze - atut czy problem ? 
 

 
Większość gmin w Polsce stara 

się znaleźć swoją, optymalną drogę roz-
woju gospodarczego. Do niedawna w 
najprostszej sytuacji były typowe gminy 
przemysłowe lub rolnicze. Trwająca od 
początku lat 90 - tych transformacją go-
spodarcza udowodniła jednak, że opiera-
nie lokalnych strategii rozwoju na jednej 
gałęzi przemysłu (często jednym zakła-
dzie) lub wysoko specjalistycznych upra-
wach może okazać się katastrofalne w 
skutkach. Wielosektorowość i elastycz-
ność gospodarki stała się wymogiem 
chwili. Cóż, kiedy łatwiej sformułować 
taką diagnozę niż wcielić w życie wypły-
wające z niej wnioski. Jak, na przykład, w 
krótkim czasie przekształcić gospodarkę 
opartą na deficytowym przemyśle wydo-
bywczym? Nie znam na razie żadnego, 
optymistycznego przykładu.  
 Podobny, choć jednak nie tak 
dramatyczny kryzys, dotknął obszary o 
silnie wyspecjalizowanym rolnictwie. 
Mimo powszechnych problemów w tym 
dziale gospodarki, widać już pierwsze, 
pozytywne objawy adaptacji do nowych 
warunków.  
 Co dla złagodzenia trudności 
ekonomicznych zalecają autorzy większo-
ści lokalnych i regionalnych strategii 
rozwoju? Wielką karierę zrobił w tych 
opracowaniach termin „dywersyfikacja” 
gospodarki. Jednym z modniejszych kie-
runków tego „różnicowania” jest rozwój 
turystyki. Czy może to być rzeczywiście 
sposób na osiągnięcie stabilizacji gospo-
darczej obecnie, a dobrobytu w przyszło-
ści? Śmiem twierdzić, że niestety w więk-
szości przypadków nie. Przeglądając ko-
lejne „strategie” nie sposób nie odnieść 
wrażenia, że turystyka jest głównie lekar-
stwem na brak innych pomysłów. Gdyby 
wierzyć niektórym „ekspertom” to wy-
starczy aby gmina była zaniedbana, bied-
na i pozbawiona infrastruktury, a turyści 

na pewno przyjadą ją podziwiać. Jest to 
teza całkowicie błędna. Bieda i cywiliza-
cyjne zacofanie nie jest żadnym atutem. 
Przekonało się o tym wiele gmin „pope-
gierowskich”.  
 Kto więc ma szanse na to, żeby 
turystyka stała się istotnym elementem 
lokalnej gospodarki? Uważam, że są czte-
ry zasadnicze warunki: 
1) obszar gminy musi mieć ponadprze-

ciętne walory turystyczne (przyrodni-
cze, krajobrazowe, historyczne, kultu-
rowe), 

2) infrastruktura techniczna, w tym tury-
styczna, umożliwiać powinna upra-
wianie różnych form turystyki i rekre-
acji, 

3) informacja o walorach turystycznych i 
zaletach miejscowej infrastruktury do-
trzeć musi do jak najszerszego kręgu 
potencjalnych klientów, 

4) przyjęte przez samorząd gminy „kie-
runki rozwoju” zapewnić powinny 
trwałość walorów turystycznych (nikt 
rozsądny nie podcina gałęzi na której 
siedzi). 

 Chciałbym w tym kontekście 
ocenić szanse lubelskiego Powiśla. Walo-
ry turystyczne tego obszaru są niepodwa-
żalne. Ograniczę się jedynie do kilku 
informacji na temat walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych. Praktycznie cały 
region objęty został ochroną w ramach 
Ekologicznego Systemu Obszarów Chro-
nionych. Odcinek Wisły Środkowej, 
ograniczającej Powiśle od zachodu, nale-
ży do najatrakcyjniejszych turystycznie i 
najwartościowszych przyrodniczo. Jako 
anegdotę cytuję czasem autentyczne pyta-
nie amerykańskiego eksperta zajmującego 
się ekoturystyką: „ile kosztuje rocznie 
utrzymanie Wisły w takim stanie?”. Mu-
szę przy tym wyjaśnić, że pytanie zostało 
zadane w czasie wycieczki na Skarpę 
Dobrską, a widok stąd jest rzeczywiście 
nieprawdopodobny, wręcz szokujący. 
Rozciągający się w promieniu dziesiąt-
ków kilometrów harmonijny krajobraz 
kulturowy jest ewenementem na skalę 
europejską. Swoistym, międzynarodowym 
certyfikatem walorów przyrodniczych 
„dzikiego” Małopolskiego Przełomu Wi-
sły jest włączenie go w całości jako ostoi 
ptasiej i ostoi siedliskowej do europej-
skiego programu Natura 2000. 
 Co do infrastruktury technicznej 
w nadwiślańskich gminach to oczywiście 
jest jeszcze wiele do zrobienia, ale wiele 
już zrobiono i wiele, na miarę możliwości 

samorządów, wciąż się robi. Region ma, 
na przykład, znakomitą sieć dobrze 
utrzymanych dróg gminnych. Infrastruk-
tura turystyczna jest rozbudowana sto-
sownie do aktualnych potrzeb. Nie ulega 
dla mnie wątpliwości, że w najbliższych 
latach zostanie znacznie powiększona. To 
normalny skutek funkcjonowania gospo-
darki rynkowej. 
 Podobnie wygląda sprawa z 
informacją o regionie i promocją jego 
walorów. Wiele już zrobiono, ale obecnie 
przydałaby się skoordynowana, profesjo-
nalna akcja informacyjna o zasięgu po-
nadregionalnym. Być może dobrym po-
czątkiem będzie film o Małopolskim Prze-
łomie Wisły, który chcemy zrealizować 
przy aktywnym współdziałaniu gmin. 
 Największym problemem pozo-
staje, moim zdaniem, gwarancja trwałości 
walorów, które mają być podstawą rozwo-
ju zrównoważonego. Miejsca atrakcyjne 
mają to do siebie, że zawsze przyciągają 
inwestorów. Powstaje dylemat: czy dopu-
ścić do zabudowy najpiękniejszych wido-
kowo lokalizacji, czy też zachować je jako 
lokalną atrakcję, przyciągającą rzesze 
turystów. W pierwszym przypadku szyb-
ko można zarobić duże pieniądze i zyskać 
uznanie właścicieli nieruchomości. W 
przypadku drugim jest szansa na trwały 
rozwój całej gminy w oparciu o racjonalne 
wykorzystanie odziedziczonej po przod-
kach przyrody. Decyzja wcale nie jest 
taka prosta. Kadencja samorządów trwa 
cztery lata. Radni i zarząd gminy są rozli-
czani nie z rozwiązań strategicznych, 
długofalowych, a z konkretnych docho-
dów gminy i jej mieszkańców, które sa-
morząd potrafił „wygenerować” w okresie 
swojej pracy. Zmieniające się wciąż prze-
pisy dotyczące planowania przestrzennego 
również nie sprzyjają ochronie przyrody i 
krajobrazu. Trzeba niemałej determinacji i 
odpowiedzialności, aby w tej sytuacji 
dbać o rzeczywisty, perspektywiczny 
interes gminy. Nie chciałbym wytykać 
nikogo palcami, ale proszę przyjrzeć się 
Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskiemu. 
Tam, gdzie przyjęto pierwszą drogę, wła-
dze początkowo zyskały poklask wśród 
rolników parcelujących swoje pola na 
działki rekreacyjne. Atrakcyjność terenu 
gwałtownie jednak spadła i obecnie 
ogromna ilość działek jest na sprzedaż 
(ludzie nie chcą odpoczywać w tłoku i w 
otoczeniu zdewastowanego krajobrazu).  
 Dla Powiśla nie ma, moim zda-
niem, alternatywy dla ochrony walorów 



4_____________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 3, lipiec 2003r._____________________________ 

 

przyrodniczych i krajobrazowych. Agrotu-
rystyka już obecnie jest dla wielu rolni-
ków ważnym uzupełnieniem dochodów. 
W przyszłości (mam nadzieję, że w wyni-
ku stworzenia regionalnych programów 
turystycznych) rozwiną się tu różnorodne 
formy turystyki lądowej i wodnej: od 
luksusowej po ekstremalną.  
 Z niemałym trudem udało się 
włączyć tereny nadwiślańskie do stref 
priorytetowych, w których realizowane 

będą programy rolnośrodowiskowe. To 
duże wyróżnienie i duża szansa na dodat-
kowe pieniądze dla rolników, którzy będą 
zainteresowani realizacją celów określo-
nych przez te programy.  
 Jestem przekonany, że zwolenni-
ków rozwoju zrównoważonego jest gmi-
nach nadwiślańskich znacznie więcej, niż 
entuzjastów dewastacji przyrody w imię 
chwilowych korzyści ekonomicznych. 
Dotyczy to zarówno władz samorządo-

wych jak i zwykłych mieszkańców. Dla-
tego też, pomimo pojawiających się co 
pewien czas groźnych pomysłów, jestem 
(prawie) spokojny o przyszłość całego 
regionu.  
 

mgr inż. Adam Madejski 
 

Dyrektor Zespołu  
Lubelskich Parków Krajobrazowych

 
 

Nasz pierwszy regionalista  
(dokończenie z nr 2 Powiśla Lubelskiego) 

To on uczynił naszą okolicę miejscem ciekawym, godnym zwrócenia uwagi, zasługującym na popularyzację.   
  

 
 Ks. Antoni Chotyński urodził się 
18 maja 1873 roku w Krzczonowie. Był 
synem Władysława i Teofili z Baciur-
skich. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
rodzice skierowali go do Lubelskiego 
Gimnazjum Męskiego, które ukończył w 
1890 roku. Następnie wstąpił do Semina-
rium Duchownego w Lublinie. W 1896 
otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszą 
jego parafią, do której jako wikariusz 
trafił 8 lutego 1897 r., był Trzebieszów w 
Ziemi Łukowskiej. Stąd po roku został 
przeniesiony do Skierbieszowa. Tam 
mocno zaangażował się w działalność 
patriotyczną i duszpasterską. Nie uszło to 
uwadze zaborcy. Kiedy zaczęto intereso-
wać się jego pracą, postarał się o przenie-
sienie do Lubartowa. Przybył tam 22 
stycznia 1900 roku. Nie udało mu się 
jednak zatrzeć śladów swojej działalności 
w poprzedniej parafii, gdyż w marcu tego 
samego roku nałożono na niego karę w 
wysokości 25 rubli za nieprawomyślne 
postępowanie w Skierbieszowie. W kilka 
miesięcy później, we wrześniu, kancelaria 
generał-gubernatora nałożyła na niego 
powtórną karę 50 rubli grzywny za szko-
dliwą działalność dla prawosławia.    
 W marcu 1901 roku ks. Antoni 
zostaje przeniesiony do kolejnej parafii i 
zostaje wikariuszem Biskupic, skąd po 
dwóch latach pracy duszpasterskiej, na 
żądanie generał-gubernatora znów zostaje 
usunięty z funkcji. Przez jakiś czas za-
mieszkuje w Lublinie, a następnie 22 
sierpnia 1904 roku udaje się do Bychawy, 
gdzie przez kolejne dwa lata pełni obo-
wiązki wikariusza. W lipcu 1906 roku 
prosi o kapelanię w Zagłobie, a od 1 
grudnia tegoż roku zostaje przydzielony 

do pomocy ks. proboszczowi w Wilkowie 
n. Wisłą. W tym czasie mieszka w Zagło-
bie, na terenie dóbr Kleniewskich. W rok 
potem przechodzi na wikariat w parafii 
Kumów, skąd 20 stycznia 1909 roku po-
nownie wraca do Wilkowa n. Wisłą jako 
wikariusz. Jego pobyt w tej parafii spo-
wodowany był głównie tym, że ówczesny 
proboszcz ks. Adolf Grabowski będąc w 
podeszłym wieku potrzebował energicz-
nego pomocnika. Po śmierci ks. Grabow-
skiego, na prośbę parafian wilkowskich, 
ks. Antoni Chotyński został mianowany 
jego następcą. Na wieść o tym generał-
gubernator zawiadomił biskupa ordyna-
riusza, że nie wyraża na to zgody. W 
sierpniu 1912 roku ksiądz Antoni otrzy-
mał dyskretną informację, iż rząd nie 
będzie protestował przeciw mianowaniu 
go na proboszcza. Natychmiast wystąpił z 
prośbą do ks. biskupa o nominację na 
proboszcza. Po kolejnym wniosku ks. 
biskupa generał-gubernator wyraził w 
końcu zgodę, zastrzegł jednak, iż ks. An-
toni będzie mógł być proboszczem tylko 
poza granicami tworzącej się wtedy gu-
berni chełmskiej. Oficjalnie, 12 paździer-
nika 1912 roku, ksiądz Chotyński został 
zatwierdzony na proboszcza w Wilkowie.  
 W październiku 1917 roku, z 
uwagi na pogarszający się stan zdrowia 
wystąpił z prośbą o parafię z wikariuszem. 
Na początku następnego roku władze 
kościelne przychyliły się do tego i 4 
stycznia 1918 roku został proboszczem w 
Tarnogórze, a następnie 20 kwietnia 1921 
roku przeniesiony na proboszcza w Gó-
recku. Tam też doczekał się nominacji na 
dziekana dekanatu tarnogrodzkiego, którą 
otrzymał 6 maja 1922 roku. W tym czasie 

gruźlica płuc, której nabawił się dużo 
wcześniej, spowodowała upadek sił i 
zmusiła księdza Antoniego do wyjazdu na 
kurację w Zakopanem. Po krótkim odpo-
czynku, ponownie wrócił do Górecka i 
tam pozostał do emerytury jako tamtejszy 
proboszcz i równocześnie dziekan tarno-
grodzki. Obowiązki te pełnił do 1 sierpnia 
1929 roku. Dzięki jednak umiarkowane-
mu sposobowi życia, mimo zaawansowa-
nej gruźlicy płuc, pozostawał w dalszym 
ciągu czynnym kapłanem, nie uchylając 
się od pracy duszpasterskiej. Wiele też 
czasu poświęcał na czytanie, posiadał 
bowiem bogatą bibliotekę, która po jego 
śmierci trafiła do Seminarium Duchowne-
go. W trudnych czasach drugiej wojny 
światowej jeszcze raz został przez władze 
kościelne powołany do pracy. W 1943 
roku, 21 kwietnia mianowano go tymcza-
sowym administratorem parafii Józefów 
Biłgorajski, a od 8 lipca 1944 roku został 
tamtejszym wikariuszem. W Józefowie 
Biłgorajskim pozostał do końca życia. 
Zmarł 22 czerwca 1949 roku przeżywszy 
77 lat. Pochowany został na miejscowym 
cmentarzu. Jego grób do tej pory jest pod 
troskliwą opieką tamtejszych parafian.               

 
Janusz Ogiński 

 
 
P.S. 
Serdecznie dziękuję s. Karolinie A. Koło-
dziejczyk z Archiwum Archidiecezjalnego 
w Lublinie za pomoc w uzyskaniu mate-
riałów dotyczących biografii ks. Antonie-
go Chotyńskiego. 
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LKS „Wilki” w Wilkowie 
 

 Ludowy Klub Sportowy „Wilki” 
w Wilkowie powstał w sierpniu 1992 
roku. Pierwsza nazwa klubu brzmiała: 
LZS „Chodelka”. 
 Obecny Zarząd LKS „Wilki” 
tworzą: S. Urbanek - prezes, M. Daczka - 
wiceprezes, M. Sierpień - sekretarz, R. 
Jantoń - skarbnik, Z. Sanecki - członek 
Zarządu. Klub prowadzi sekcje piłki noż-
nej juniorów i seniorów, sekcje tenisa 
stołowego oraz wspólne zajęcia z 
Uczniowskim Klubem Sportowym „Powi-
ślak” działającym przy Szkole Podstawo-
wej w Wilkowie. 
 LKS „Wilki” i UKS „Powiślak” 
mają na swym koncie wiele sukcesów. 
Oto niektóre z nich: 1995/96 - awans do 
klasy A; 1996/97 - awans do klasy woje-
wódzkiej; 1996 - dojście do 4 rundy Pu-
charu Polski szczebla wojewódzkiego; 
1997, 1999 - III i II miejsce w turnieju 
wojewódzkim „Piłkarska kadra czeka”; 
1999, 2001 - II miejsca w turnieju o pu-
char Starosty Opolskiego; 2000 - I miej-
sce w turnieju piłki nożnej w Opolu Lu-
belskim; 2002 - V miejsce (rocznika 1992 
i młodsi) w wojewódzkim turnieju „Z 
podwórka na stadion”. Trzej wyróżniający 
się zawodnicy zostali nagrodzeni wyjaz-
dem na zgrupowanie kadry w Zwierzyń-
cu. Byli to B. Kawałek (Szkoła Podsta-
wowa Rogów), J. Pietroń (SP Wilków) i 
D. Urbanek (SP Rogów); 2003 - I miejsce 
dziewcząt i chłopców w powiatowym 
turnieju piłki nożnej „Z podwórka na 
stadion”. Najmłodszym uczestnikiem 
zawodów był Aleksander Daczka (9 lat). 
W turnieju szczebla wojewódzkiego 
dziewczęta zajęły III, a chłopcy V miej-
sce. Do wyróżnionych w turnieju zawod-

ników należeli M. Piątek (SP Zagłoba), J. 
Mardofel (SP Wilków), K. Kuś (SP Za-
głoba), M. Czaja (SP Wilków); 2003 - II 
miejsce dziewcząt w turnieju piłki nożnej 
im. M. Wielgusa. Najlepszą zawodniczką 
turnieju została E. Pałka (SP Dobre). 
 Również tenisiści stołowi mogą 
zapisać na swoim koncie znaczne osią-
gnięcia. W tym roku wygrali mistrzostwa 
powiatu opolskiego i zdobyli mistrzostwo 
Puław. 
 Sukcesy sportowców w dużej 
mierze były możliwe dzięki obiektom 
sportowym. Pierwszym było boisko przy 
Szkole Podstawowej w Wilkowie, do 
powstania którego przyczynili się między 
innymi P. i Z. Kobiałkowie, M. Daczka, 
W. Jastrzębski, J. Lasota, W. Jodłowski, 
S. Urbanek, J. Śpiewak, M. Pisula i S. 
Kijak. W 1997 roku rozpoczęto budowę 
obecnego obiektu sportowego. Dzięki 
udanej współpracy z H. Charchuła - pre-
zes Gminnej Spółdzielni - i zaangażowa-
niu działaczy: S. Urbanka, G. Pakosy, P. 
Kobiałki , J. Gizy, J. Śpiewaka, M. Daczki 
oraz wszystkich zawodników, boisko 
zostało szybko oddane do użytku. W 1998 
roku wydzierżawiono część budynku 
lecznicy zwierząt, którą po wyremonto-
waniu przeznaczono na pomieszczenia 
socjalne dla zawodników. Mogło to się 
stać dzięki hojności sponsorów i poparciu 
władz gminy, a szczególnie przewodni-
czącego Rady Janusza Złotuchy i wójta 
Grzegorza Teresińskiego. Uzyskano także 
dotacje z PZPN i Fundacji Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. Dzięki sponsorom, życz-
liwości władz i zaangażowaniu sportow-
ców mógł powstać obiekt, który tętni 
życiem. Do głównych sponsorów LKS 

„Wilki” należeli: Marek Piotrowski i 
Andrzej Kociuba - sklep sportowy w 
Puławach, „Chmiel Polski” SA w Lubli-
nie, Monika i Jacek Lejwodowie - sklep 
spożywczy w Wilkowie, A.M. Pietraso-
wie - PPHU „Anmor” w Wilkowie, Bank 
Spółdzielczy oddział w Wilkowie, „Powi-
śle” SC w Kępie Choteckiej, Ryszard 
Pajer - sklep spożywczy w Machowie, 
„Leonard” SC w Zagłobie, K. Posielski - 
prezes „Gali” w Lublinie, Andrzej Kufel z 
Zarudek i L. Piotrowski z Zagłoby. Obec-
nie marzeniem działaczy jest oświetlenie i 
ogrodzenie boiska oraz kryta trybuna. 
Jednak ostatnio sponsorzy coraz rzadziej 
wspierają działalność Klubu. 
 Z okazji 10-lecia LKS „Wilki” 
został odznaczony Złotą Odznaką Hono-
rową i pucharem Zarządu Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej. Złotą Odznakę 
Honorową LZS nadaną przez ZG LZS 
otrzymali Jan Gil i Marek Daczka. Od-
znaką Zasłużonego Działacza LZS wy-
różniono wójta gminy Grzegorza Teresiń-
skiego, przewodniczącego Rady Gminy 
Janusza Złotuchę, Stanisława Urbanka, 
Józefa Śpiewaka, Pawła Kobiałkę i Woj-
ciecha Jastrzębskiego. Srebrne i brązowe 
Honorowe Odznaki PZPN otrzymali: M. 
Daczka, S. Urbanek, M. Sierpień, Z. Sa-
necki, P. Złotucha, K. Pawłowski i G. 
Rożek. Natomiast srebrne i brązowe Ho-
norowe Odznaki LZPN otrzymali: T. 
Piątek, T. Kawałek, P. Giza, K. Wicha, M. 
Kuś, J. Czapla, W. Piekutowski, E. Śpie-
wak i R. Jantoń. 
 Informacji o działalności Klubu 
udzielili Stanisław Urbanek i Marek 
Daczka. 

Grażyna Jarska 
999999999 

Koło Wędkarskie w Wilkowie 
 
 

 
 PZW Koło Wędkarskie w Wil-
kowie powstało w 1993 roku. Zrzesza 
obecnie około 250 członków. Organizuje 
zawody wędkarskie, konkursy ekologicz-
no-wędkarskie, zarybia rzeki: Chodelkę, 
Wrzelówkę, Wisłę i zajmuje się ochroną 
wód (ma własnych społecznych strażni-
ków). Zarząd Koła Wędkarskiego w Wil-
kowie tworzą: Edward Szast - prezes, 
Jerzy Pieklik i Jan Długosz - wiceprezesi, 
Grzegorz Stateczny - sekretarz, Katarzyna 
Szast - skarbnik. 
 

 
 Grzegorz Stateczny, który zdobył tytuł Mistrza Okręgu Lubelskiego w 2001 roku. 
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Wilkowskie Koło jest zauważal-
ne w kraju i województwie. Duży sukces 
w zawodach wędkarskich w kategorii 
kadetów odniósł członek Koła Grzegorz 
Stateczny, który w 2001 roku zdobył tytuł 
mistrza okręgu Polskiego Związku Węd-
karskiego w Lublinie i reprezentował 
Lubelszczyznę na Mistrzostwach Polski w 
Wędkarstwie Spławikowym we Wrocła-
wiu. Zajął tam czwarte miejsce. W 2003 
roku Grzegorz uplasował się na drugim 
miejscu w IX Wojewódzkich Towarzy-
skich Zawodach Spławikowych zorgani-
zowanych z okazji Dnia Dziecka. Otrzy-
mał z racji jubileuszu Koła nominację do 
kadry okręgu w grupie 14-16 lat. 
 Podobny sukces odniósł Michał 
Piątek, który w 2001 roku zajął I miejsce 
w okręgu lubelskim w konkursie wiedzy 
wędkarsko-ekologicznej i reprezentował 
okręg lubelski na Ogólnopolskim Turnieju 

Młodzieżowym w Żywcu, gdzie zajął 
czwarte miejsce. Michał w 2002 roku był 
drugi w konkursie wiedzy wędkarsko-
ekologicznej okręgu lubelskiego (w kate-
gorii do 12 lat). 
 W 2002 roku inny członek Koła 
Ernest Kołodziejczyk zajął pierwsze miej-
sce w konkursie wiedzy wędkarsko-
ekologicznej w kategorii do 12 lat. 
 Koło Wędkarskie w Wilkowie 
zajmuje się zarybianiem rzek: Wisły, 
Chodelki, Wrzelówki. Wykorzystuje na to 
fundusze własne Koła i Zarządu Okręgu. 
W tym roku zarybiono Wisłę i Chodelkę 
jaziem w ilości 80 tysięcy sztuk. Wisłę 
zarybiono też sumem. Planowane zary-
bienie Chodelki w bieżącym roku to 300 
kg karpia. 
 Corocznie z okazji Dnia Dziecka 
młodzież do lat 16 wyjeżdża na zawody 
wędkarskie nad Zalew Zemborzycki, 

gdzie odnosi liczne sukcesy. W tym roku 
Koło Wędkarskie w Wilkowie miało w 
swej reprezentacji najmłodszego uczestni-
ka turnieju. Był nim pięcioletni Szymon 
Szast, który został nagrodzony, jako jedy-
ny z zespołu, specjalnym pucharem. 
 Wyjazdy sponsoruje najczęściej 
wójt gminy Grzegorz Teresiński, który 
patronuje gminnym zawodom o puchar 
wójta. W 2000 roku zorganizowano rów-
nież zawody gminne o puchar przewodni-
czącego Rady Gminy, którym patronował 
Janusz Złotucha. W 2002 roku 
T.Stateczny, a w 2003 roku Edward Szast 
odznaczeni zostali Srebrnymi Odznakami 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 
 Wszystkie informacje o działal-
ności Koła Wędkarskiego w Wilkowie 
uzyskano od Edwarda Szasta. 

Grażyna Jarska 

 
 

 

Klub 4H w Wilkowie 
 
 

 
      Przy Gimnazjum Publicznym w Wil-
kowie działa Klub 4H „Biedronki”. Klub 
ściśle współpracuje z WODR w Końsko-
woli, którego to pracownicy uczestniczą w 
zajęciach, służą pomocą fachową. Lide-
rem Klubu jest Anna Bandzarewicz, a 
opiekunem z WODR-u pani Anna Kęcik – 
specjalista do spraw Aktywizacji Obsza-
rów Wiejskich.  
    Klub 4H powstał w Stanach Zjedno-
czonych w 1914 r. Jest to nieformalny 
program edukacyjny dla dzieci i młodzie-
ży. Jego zadaniem jest wspomaganie 
dzieci i młodzieży w zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności, które w przyszłości pomo-
gą im pokonać trudności i podejmować 
właściwe decyzje. Klub 4H działa w 80 
krajach świata. Emblematem klubu jest 
czterolistna koniczynka z literą H umiesz-
czoną na każdym listku. 

    Litery te oznaczają: 
Głowę      –  HEAD 
Serce       –  HEART 
Ręce        –  HENDS 
Zdrowie  –  HEALTH 
   Członkowie klubu kierując się dewizą 
„Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze” 
zobowiązują: 
- swoją głowę, żeby jaśniej myślała  
- swoje serce, żeby było wierniejsze 
- swoje ręce, żeby chętniej służyły innym 
- swoje zdrowie, żeby pozwalało lepiej 
żyć 

   Działalność klubu jest szeroka i różno-
rodna. Członkowie poznają i szerzą wśród 
społeczności szkolnej i lokalnej wiedzę 
prozdrowotną i proekologiczną poprzez: 
- wykonywanie zdrowych i smacznych 

posiłków, 
- wygłaszanie prelekcji, przygotowanie 

występów i scenariuszy słowno-
muzycznych na temat zdrowego stylu 
życia, 

- przygotowanie i uczestnictwo w kon-
kursach organizowanych pod ogólnym 
hasłem „Człowiek wolny od nałogów”, 

- poznawanie walorów przyrodniczych 
naszej gminy oraz ich promowanie, 

- uczestnictwo w różnorodnych konkur-
sach ogólnopolskich, 

- uczestnictwo w festynach, 
- wykonywanie stroików okolicznościo-

wych i kompozycji z suchych kwiatów, 

- prace porządkowe wokół pomnika 
miejscowych bohaterów AK i BCH. 

   Godne zanotowania osiągnięcia klubu w 
ciągu ostatnich 3 lat nauki w gimnazjum 
to: 
1. wyróżnienie w konkursie ogólnopol-

skim pt. „Promujemy swój region” za 
pracę w kategorii przewodnik po wła-
snej trasie rowerowej „Zwiedzaj razem 
z nami”. – wrzesień 2001, 

2. I miejsce w konkursie ogólnopolskim 
pt. „ Cywilizacja i natura. Chcemy żyć 
pięknie” za wykonanie na podstawie 
własnych badań gleby, powietrza i wo-
dy raportu „ Stan i walory środowiska 
lokalnego” – wrzesień 2002, 

3. wyróżnienie w konkursie wojewódz-
kim pt. „Lubelszczyzna w szkole” za 
pracę „Moja Mała Ojczyzna”. – luty 
2003, 

4. I miejsce w III etapie (wojewódzkim) 
konkursu pt. „Polskie danie dla europy. 
Młody mistrz wypieku” za pracę „Mar-
chwiaczek” czyli ciasto drożdżowe, któ-
rego podstawowym produktem jest 
marchew. – kwiecień 2003. 
W myśl hasła „ucz się działając” do-

kładnie poznajemy najpiękniejsze i nie-
powtarzalne zakątki Naszej Małej Ojczy-
zny, do zwiedzania których serdecznie 
zapraszamy. 

Anna Bandzarewicz 
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Moja MAŁA OJCZYZNA 
PODGÓRZ 

 
 

W XV i XVI wieku zanotowano 
w Podgórzu dwa folwarki. Jeden z nich 
należał do osady na Kosmalnej Górze 
wokół zbudowanego tu nieco później 
murowanego zamku (zniknął w II połowie 
XVII wieku). 

Nazwa „kosmolanka” pochodzi  
od słowa „zarośnięta”.  Miejscowa legen-
da mówi, że na szczycie  Kosmalnej Góry 
miał powstać kościół, ale co noc w tajem-
niczy sposób materiał budowlany zgro-
madzony przez mieszkańców był przeno-
szony do Wilkowa. Co ciekawe o kamie-
niach znoszonych na budowę kościoła  na 
Kosmolance mówiły  i mówią także le-
gendy sąsiednich i dalszych wsi i są one 
powszechne. Inne legendy mówią o skar-
bie pochłoniętym w Krowim Dole (wą-
wóz przecinający skarpę za Kosmolanką) 
wraz z karetą, która uciekał zły pan i o 
zasypanych piwnicach na szczycie góry 
nazwanych przez miejscowych „wałami”. 

W latach 20 XIX wieku w Podgó-
rzu zbudowano budynek klasycystyczny 
administratora folwarku. Do 1999r. mie-
ściła się w nim 4-klasowa szkoła podsta-
wowa. W 2002 roku budynek kupił Mi-
chał Paschalis. Wokół budynku został 
założony ogród  folwarczny całkowicie 
zniszczony po 1945r. Pomimo braku 
dawnego drzewostanu  objęty jest ochroną 
i wpisany do rejestru  „wykazów obiek-
tów chronionych” jako park wiejski o 
pow. 1,5 ha. 

 
Tuż za Chodelką mieszkańcy wsi zbudo-
wali w roku 1953 kapliczkę pod wezwa-
niem św. Piotra i Pawła. Dawniej w tym 
miejscu stał krzyż, a plac na którym stał 
nazywany był karczminą, ponieważ  w 
dawnych czasach obok stała karczma. 
Wiem również, że dawniej kaplica znaj-
dowała na cuplu. Był tam też cmentarz; 
mieszkańcy Podgórza do dziś wykopują 
tam urny z prochami. 

Położenie Podgórza jest wyjąt-
kowo piękne. Jakby malarską ręką po-
ustawiano tu domy wzdłuż drogi, wyko-
rzystującej dno wąwozu uchodzącego ku 
błoniom nad rzekę. Stare wierzby, pasące 
się gęsi, pławiące się  w czystej wodzie 

konie, cieszą oczy i wyzwalają chęć foto-
grafowania, a także pozostania w tym 
sielankowym otoczeniu jak najdłużej. W 
Podgórzu znajduje się najpiękniejszy 
fragment Kazimierskiego parku Krajobra-
zowego. Wspaniały widok rozpościera się 
z Kosmolanki, pod którą jeszcze w XVII 
wieku płynęła Wisła. Z najwyższego jej 
szczytu znajdującego się na wysokości 90 
metrów (od podnóża) turyści odkrywają 
prawdziwą ucztę dla oczu – widok na 
środkowy przełom Wisły. Wspaniały 
widok z Kosmolanki zatyka dech w pier-
siach. Wokół odsłonięte skały marglowe i 
murawy kserotoniczne z rzadkimi gatun-
kami roślin. Ze szczytu przy dobrej pogo-
dzie dostrzec można sześć odległych o 70 
km wzniesień Gór Świętokrzyskich, m. 
in.: Łysą Górę i św. Krzyż, na północ – 
Puławy. Bliżej – pełne strumieni i „wi-
ślisk” Powiśle. Przy zakręcie Wisły widać 
Zastów Karczmiski,  a za nim Kępę Cho-
tecką, do XVIII wieku leżąca jeszcze na 
drugim brzegu Wisły. Z drogi na skarpie 
prowadzącej do Dobrego, zobaczymy 
basztę w Kazimierzu. Na Kosmolance 
zachowały się liczne transzeje z 1944r. 
Równie piękny widok można zobaczyć z 
Pańskiej Góry, skarpy wznoszącej się 
pionowo nad samym ujściem Chodelki do 
Wisły. Jak z lotu ptaka widać tu rezerwat 
„Krowia Wyspa” i panoramę Janowca. 
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Rezerwat „Krowia Wyspa” 
 

Rezerwat „Krowia Wyspa” – jest 
rezerwatem typu faunistycznego, głównie 
ornitologicznego. Celem ochrony jest za-
chowanie lęgowych stanowisk   wielu ga-
tunków ptaków. Rezerwat „Krowia Wyspa” 
obejmuje wyspę położoną w nurcie Wisły na 
353-354 km biegu rzeki, w granicach Środ-
kowego Przełomu Wisły, na styku dwu  
subregionów Wyżyny Lubelskiej: Równiny 
Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej. Wyspa 
znalazła się na liście terenów o szczególnym 
znaczeniu dla ptaków wodnych i błotnych w 
Polsce. Powierzchnia całkowita rezerwatu 
wynosi 62,3ha. W granicach rezerwatu poza 
wyspą o powierzchni 29,96ha, zalewaną 
przez wody Wisły tylko przy bardzo wyso-
kich stanach wód, znalazły się piaszczyste 
ławice, odsłaniające się przy średnich i ni-
skich stanach wód i pas nurtu Wisły o sze-
rokości 50 - 120m przylegający ze wszyst-
kich stron do wyspy.  

. Ujście Chodelki, Krowia Wyspa, zamek w Janowc
 

  

      Każdy ornitolog może ucieszyć 
swe oczy i pogłębić wiedzę, dzięki wystę-
pującym tam ptakom.   Na wyspie gnież-
dżą się takie gatunki ptaków jak: krzy-
żówka Anas platyrhynchos , cyranka Anas 
querqedula, cyraneczka Anas crecca, 
płaskonos Anas clypeata, rożeniec Anas 
Acuta, czernica Aythya fuligula, ostrygo-
jad Haematopus ostralegus, sieweczka  
rzeczna Charadrius dubius, czajka Vanel-
lus vanellus, brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos, brodziec krwawodzioby, 
rycyk Limosa limosa, batalion Philoma-

chus pugnax, mewa śmieszka, mewa bia-
łogłowa, mewa czarnogłowa Laurus ma-
lanocephalus, mewa pospolita Larus ca-
nus, rybitwa zwyczajna, rybitwa biało-
czelna Sterna albifrons, skowronek polny 
Alauda arvensis, pliszka żółta Motacilla 
flava, brzegówka Riparia riparia oraz 
jako rzadkość Wisły – kulon. Na „Krowiej 
Wyspie” nie sadzono nigdy wikliny, użyt-
kowana była jako pastwiska. Ten typ 
gospodarowania spowodował wykształce-
nie się na wyspie specyficznych zbioro-
wisk roślinnych. Warunkiem utrzymania 

występującej tu flory i związanej z nią 
charakterystycznej fauny jest zachowanie  
dotychczasowego sposobu użytkowania. 
Prowadzony wypas bydła decyduje o 
wahaniu zbiorowisk roślinnych stanowią-
cych siedlisk lęgowych ptaków. Ze 
względu na zagrożenia dla ptaków i jaj w 
okresie lęgowych ze strony wypasanych 
zwierząt, wprowadzone zostały okresowe 
ograniczenie wypasu. 

Opracowała  
Ilona Witczak

 

Wiersze Heleny Szkoły 
 

Tak naprawdę nosi imię Feliksa, 
urodziła się w 1925 roku w Podgórzu, 
gdzie mieszka do dziś. Na cały majątek 
rodziców, Józefa i Ludwiki z Pisulów, 
składały się 2 hektary ziemi, 56 arów lasu 
i jedna krowa. Ojciec codziennie „chodził 
na robotę” do Kazimierza. Miała 6 ro-
dzeństwa. Dwóch starszy braci zmarło w 
dzieciństwie - jeden na szkarlatynę, drugi 
utopił się w Chodelce. Gdy dzieci podro-
sły „ojciec podzielił krokami ziemię na 7 
części. Na siebie - udzielność swoją, do-
żywocie”. 
 Do „czterooddziałowej” szkoły, 
która mieściła się w Podgórzu w domu 
Józefa Kluziaka, chodziła od 1932 roku. 
Po szkole pomagała w domu. Chciała być 
krawcową. Chodziła więc pielić ogród 
Ojców Franciszkanów w Kazimierzu. Za 
zarobione dniówki ojciec kupił prosię. Za 
sprzedanego prosiaka - maszynę do szy-

cia. Szycia uczyła się przez rok u Sióstr 
Betanek, które mieszkały wtedy u Wasi-
lewskiej, w budynku starej poczty na rogu 
Plebanki i Nadrzecznej. Nosiła się nawet z 
zamiarem wstąpienia do zakonu, ale wy-
móg wiana uniemożliwił jej wybór tej 
drogi życia. Siostry kupowały akurat dom 
od pani Opuckiej. 
 Potem całe życie spędziła w 
domu rodziców, szyjąc dla okolicznych 
wiosek. Ojciec umarł w wieku 63 lat, 
matka prawie w ćwierć wieku potem. 
 Pierwszy wiersz, na uczczenie 
śmierci Józefa Piłsudskiego, napisała na 
zlecenie nauczycielki. Odbywały się wte-
dy - jak wszędzie w Polsce - wielkie uro-
czystości. Razem z dziećmi do szkoły 
przyszli rodzice. Wszyscy stali przed 
portretem Marszałka, a 10-letnia Feliksa 
recytowała ułożone przez siebie „Poże-
gnanie Piłsudskiego”: 

Łzy nam jeszcze nie obeschły 
po wodza pogrzebie, 
gdy już wódz u Pana Boga 
meldował się w niebie. 
Pan Bóg wodza mile witał, 
o wszystko go pytał 
i najsłodszym, słodkim chlebem 
nakarmił do syta. 
      - Znam ja ciebie, 
      bom cię wspierał podczas bitwy. 
      Znam twój naród, 
      boć najszczersze są polskie modlitwy. 
Pan marszałek podziękował, 
ostrogami brząknął, 
a tu niosą aniołowie 
srebrną szablę piękną. 
Srebrny mundur marszałkowi 
grzecznie mu podają, 
do munduru najsrebrniejsze 
gwiazdy przypinają. 
       - Nie potrzebne mi te gwiazdy 
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        aniołowie mili. 
        Nie dla gwiazd moi żołnierze 
        na wojnie walczyli. 
        Tylko jednej rzeczy  
        memu ludu trzeba, 
        byście mej ojczyźnie  
        przychylili nieba. 
 Do ponownego pisania wierszy 
namówiły Feliksę w 1967 roku Siostry 
Służki NMP z Wilkowa. Napisała wów-
czas wiersz „Na złoty jubileusz księdza 

kanonika Józefa Mazurka”. Po śmierci 
matki zaczęła pisać coraz częściej. Od 
tego czasu powstało kilkanaście wierszy 
najczęściej pisanych z potrzeby serca, 
czasami na prośbę wiernych lub księdza 
proboszcza. Recytuje je podczas parafial-
nych uroczystości. Są specjalnym doku-
mentem życia lokalnej społeczności. Na-
pisała „Na koronację Matki Boskiej Ka-
zimierskiej” (1986), „Dla Ojca Świętego” 
(z okazji 7 pielgrzymki do Polski), „Na 

30-lecie kapłaństwa księdza Jana Mazura” 
(1989), „Dla biskupa Mieczysława Cisły”, 
„Dla arcybiskupa Józefa Życińskiego”, 
„Księdzu Piotrowi Goliszkowi od mini-
strantów na mszę prymicyjną”, „Na 40 lat 
pracy kapłańskiej księdza kanonika Józefa 
Mazura w parafii Wilków” (2002), ale 
także „Na radę sołecką” czy „Na most w 
Podgórzu” z okazji jego uroczystego 
otwarcia w 2002 roku. 

Wojciech Włodarczyk 
====================================================================================================================== 

Wycieczka ziemian po Powiślu lubelskim 
 

20 lipca br. zarząd oddziału lu-
belskiego Polskiego Towarzystwa Zie-
miańskiego na czele z prezesem dr Mar-
kiem Łosiem odbył wycieczkę po Powiślu 
lubelskim. Razem z prezesem Regional-
nego Towarzystwa Powiślan, także człon-
kiem lubelskiego oddziału PTZ, zwiedza-
no kolejno: pałac, dwór i zabudowania 
folwarczne Szczekarkowa, dwory w Dra-
towie i Zagłobie wraz z kompleksem 
fabrycznym dawnej cukrowni oraz za-
głobski kościół. Trasę wycieczki wyzna-
czały „Wspomnienia” Marii Kleniewskiej 
wydane przez RTP, jednej z ważniejszych 
działaczek społecznych przełomu XIX i 
XX wieku. W 1924 roku w Dratowie 
założyła Bractwa Pielgrzymstwa Polskie-
go czyniąc z Dratowa jeden z ciekaw-

szych ośrodków duchowej i społecznej 
odnowy w Polsce międzywojennej. Ostat-
nim prezesem oddziału lubelskiego 
przedwojennego Związku Ziemian był 
syn Marii - Przemysław Kleniewski z 
Kluczkowic. 
 Zwiedzając kościół w Zagłobie 
prezesi obu Towarzystw mówili o potrze-
bie upamiętnienia fundatorki świątyni i 
założycielki w 1895 roku pierwszego 
stowarzyszenia ziemianek odpowiednią 
tablicą. 
 Podczas i po wycieczce, dyskusje 
i rozmowy siłą rzeczy zeszły na tematy 
tradycji ziemiańskich we współczesnej 
Polsce. Mówiono o etosie ziemiańskim, w 
którym działalność społeczna dla okolicz-
nych wsi była wpisana jako oczywisty 

obywatelski obowiązek wynikający z 
pozycji społecznej ziemiaństwa. A przede 
wszystkim mówiono o miejscu ziemiań-
stwa w krajobrazie kulturowym, społecz-
nym i ekonomicznym polskiej wsi, miej-
scu, którego dziś nikt nie potrafi tak na-
prawdę wypełnić.  
 W zbiorach Małgorzaty i Witolda 
Iłłakowiczów w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisła znajduje się niezwykle rzadka, z 
czasów międzywojnia, księga protokołów 
zebrań lokalnego Koła Ziemianek, którym 
przewodniczyła Maria Kleniewska. Ten 
interesujący dokument społecznej aktyw-
ności przedwojennych właścicieli ziem-
skich, także Powiśla, wart jest wydania w 
osobnej książce.

Wojciech Włodarczyk 
 

O dworze w Polanówce raz jeszcze 
 

 

Już po napisaniu artykułu o ro-
dzinie Sołtanów na Powiślu lubelskim 
(„Powiśle Lubelskie” nr 2) otrzymaliśmy 
od pana Aleksandra Sołtana odnalezione 
ostatnio unikalne zdjęcie całej rodziny 
jego dziadków na tle wejścia do dworu w 
Polanówce. Zdjęcie zostało wykonane w 
1907 roku i jest jedynym znanym nam 
zdjęciem tego budynku. Widać na nim 
pobielony, drewniany (a nie murowany 
jak przekazywała ustna tradycja) dwór 
obrośnięty winną latoroślą. Murowane i 
kamienne były fundamenty domu. 
 Na zdjęciu, w górnym rzędzie od 
lewej widzimy: Bohdana Sołtana w mun-
durze szkoły w Chyrowie, Zdzisława 
Grocholskiego z Pietniczan - narzeczone-
go Marychny, Marychnę Sołtanówną, 
Marię Sołtan, Bogdana Sołtana i Adama 
Sołtana. Poniżej, od lewej siedzą: Helena 
Sołtanówna, Stanisław Sołtan i najmłod-
sza Enia Sołtanówna późniejsza siostra 
Abuela.  

 
 
 
 

 



Po wydrukowaniu naszego arty-
kułu ukazały się też Wspominki nikłe 
Marii z Grocholskich Hieronimowej So-
bańskiej, siostry Zdzisława Grocholskiego 
z naszego zdjęcia. W tej bogato ilustro-
wanej książce (wydawnictwo Primum, 
2002 rok) znajduje się wiele informacji o 
rodzinie Grocholskich i rodzinie Sołta-
nów. Dowiadujemy się z niej, że w latach 

1915-17, uciekając przed frontem Sołta-
nowie znaleźli się w Pietniczanach. Adam 
Sołtan występował wówczas w domo-
wych teatrzyku, jego brat Bohdan (może 
Stanisław?) rysował portrety i wnętrza 
pałacu. W książce opisany jest też ślub 
Marychny Sołtanówny ze Zdzisławem 
Grocholskim w kościele Mariackim w 
Krakowie 12 sierpnia 1910 roku. Pan 

młody wystąpił wówczas w kontuszu, po 
ślubie był wielki obiad w Grand Hotelu. 
Małżeństwo zostało zaaranżowane przez 
Marię Sobańską z Potulickich (1847-
1929), żonę Kazimierza Sobańskiego, 
teściową Marii z Grocholskich Hieroni-
mowej Sobańskiej. 

 
Wojciech Włodarczyk

 

 
 

 

Pierwszy rok działalności nowego Zarządu RTP 
II Walnym Zgromadzeniu 

 

Na 
Regional

owego 8 
obowe

nego Towarzystwa Powiślan w 
Wilkowie nad Wisłą 30 czerwca 2002 
roku zostały przedstawione przez prezesa 
zasady jakimi chciałby się kierować nowy 
Zarząd RTP. W odróżnieniu od koncepcji 
poprzednika doktora Jana Gizy, który 
zamierzał objąć działalnością RTP gminy 
po obu stronach Wisły - od Solca do Ka-
zimierza, postanowiono ograniczyć dzia-
łalność Towarzystwa przede wszystkim 
do terenu samej gminy Wilków. 
 Pierwszym zadaniem n
os go Zarządu (skład władz RTP 
opublikowaliśmy w 1 numerze „Powiśla 
Lubelskiego”) było uporządkowanie za-
niedbanych spraw organizacyjnych Towa-
rzystwa i praktycznie na nowo jego 
zorganizowanie.  

 
 

Na zdjęciu: B. Bogdańska, B. Bandzarewicz, T. Dzierżak, G. Jarska, B. Stawińska, Z. Markiewicz (brak: 

Już przed II Walnym Zgroma-
dzeniem

K ządkowa-

Zgromadzenia dotyczyła zmian 

rzyjął 28 listopada 2002 
 od

o tym w 1 numerze „Powiśla Lubelskie-

funkcjonowaniu i realizowaniu pod-

A.. Bandzarewicz i W. Włodarczyka) 
 

omisji Rewizyjnej RTP. Upor
 podjęto decyzję o uregulowaniu 

spraw członkowskich. Z 130 najczęściej 
tylko deklarowanych członków Towarzy-
stwa pozostało tak naprawdę 16. Dziś po 
roku „odnowionej” działalności RTP liczy 
30 członków. Walne Zgromadzenie podję-
ło uchwałę o wysokości składek (10 zło-
tych rocznie) i stworzyło w ten sposób 
podstawę do uporządkowania spraw fi-
nansowych. Po uzyskaniu dla RTP 5 
sierpnia 2002 roku numeru Regonu 
(432513860), równolegle z wnioskiem o 
uzyskanie numeru NIP-u (717-16-78-497 
z dnia 28 sierpnia 2002 roku) wystąpili-
śmy o zgodę na rozliczanie Towarzystwa 
w Urzędzie Skarbowym według formula-
rza CIT-2. RTP taką zgodę Urzędu Skar-
bowego w dniu 19 sierpnia 2002 roku 
otrzymało i posiada w tej chwili wszystkie 
wymagane od towarzystw regionalnych 
dokumenty i rozliczenia. Prowadzimy 
pełną dokumentację spraw członkowskich 
i finansowych. Dokumenty te razem z 
protokołami z posiedzeń zarządu (odby-
wają się regularnie raz na dwa miesiące) 
będą w najbliższych tygodniach zgodnie z 
zapisem Statutu przedmiotem kontroli 

nie spraw organizacyjno-finansowo-
personalnych było możliwe dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu i poświęceniu pani 
Zofii Markiewicz, skarbnika, i skrupulat-
nej pracy sekretarza, pani Grażyny Jar-
skiej. 
 Najważniejsza uchwała II Wal-
nego 
statutu Towarzystwa. Wprowadzono moż-
liwość przyjmowania do RTP młodzieży i 
wprowadzono 3-letnią kadencję dającą 
większą szansę realizowania przez Towa-
rzystwo poważniejszych przedsięwzięć. 
Poprzedni zapis statutu określał kadencję 
władz Towarzystwa na 1 rok. Po ponad 
półrocznych zabiegach nasze Towarzy-
stwo uzyskało 21 maja 2003 roku swój 
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Sądu Rejonowego w Lublinie (KRS 
000162250) i jednocześnie zatwierdzenie 
zmian statutu. 
 Zgodnie z postulatami członków 
Zarząd RTP p
roku powiednią uchwałą znak Towa-
rzystwa projektu artysty plastyka profeso-
ra Mieczysława Wasilewskiego. Pisaliśmy 

go”. 
 Największą przeszkodą w spraw-
nym 
jętych uchwał są niewielkie finanse Towa-
rzystwa. Na majątek RTP składają się 
składki, dotacje instytucji i prywatnych 
darczyńców, w tym także członków RTP. 
Na zakończenie I kadencji na koncie ban-
kowym RTP pozostało 2280 zł. Dotacja 
2000 złotych Starostwa Opolskiego i 
prywatne datki pozwoliły wydać Towa-
rzystwu w drugiej połowie 2002 roku w 
nakładzie 500 egzemplarzy „Wspomnie-
nia” Marii Kleniewskiej. Sam koszt druku 
wyniósł 5000 złotych. Kolejny poważny 
wydatek RTP to opłata sądowa 500 zło-
tych konieczna do uzyskania wpisu w 
KRS. Pieniądze te uzyskaliśmy od pry-
watnych sponsorów. Wydawane od stycz-
nia 2003 roku „Powiśle Lubelskie” opła-
cane było z pieniędzy Towarzystwa i 
ostatnio z dotacji Urzędu Marszałkow-
skiego (1500 zł.). Wydawnictwa RTP są 
bezpłatne. Cieszymy się, że wielu właści-
cieli prywatnych firm na terenie gminy 
deklaruje wsparcie finansowe naszego 
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 RTP bieżą-

ym z celów statutowych 
warzy

orobek RTP 

ch Włodarczyk 

Towarzystwa. Dziś na koncie RTP znaj-
duje się niecałe 100 złotych. 
 Głównym zadaniem
cej kadencji to wydawnictwa. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszą się 
„Wspomnienia” Marii Kleniewskiej. Ro-
zesłaliśmy egzemplarze obowiązkowe do 
wszystkich ważniejszych bibliotek kraju, 
wysyłamy na liczne prywatne listowne 
prośby  z kraju i zagranicy. Nawet Biblio-
teka Rosyjska w Petersburgu przysłała 
zamówienie na egzemplarz do swoich 
zbiorów. W tej chwili RTP przygotowuje 
2 nowe książki. Bieżącą działalność To-
warzystwa dominuje jednak praca nad 
kwartalnikiem „Powiśle Lubelskie” (ISSN 
1730-4067). Jego wydanie jest możliwe 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu redak-
tora Bogdana Bandzarewicza przygotowu-
jącego między innymi skład komputerowy 
pisma. Pismo rozdawane jest bezpłatnie 
wszystkim zainteresowanym i trafia do 
ważniejszych bibliotek, redakcji i instytu-

cji w całym kraju. W kolejnych numerach 
„Powiśla Lubelskiego” RTP ukazują się 
artykuły wójta gminy Wilków. RTP orga-
nizuje też spotkania otwarte (np. z arche-
ologami 9 lutego 2003 roku - pisaliśmy o 
nim w 2 numerze „Powiśla Lubelskiego”). 
Rozpoczęliśmy także prace przygotowaw-
cze do postawienia pomnika powstańców 
styczniowych. Współpracujemy tu ze 
Starostwem Powiatowym, Kazimierskim 
Parkiem Krajobrazowym i puławskim 
PTTN. Dorobek wydawniczy Regional-
nego Towarzystwa Powiślan będziemy 
chcieli zaprezentować na własnym stoisku 
na tegorocznych „Nadwiślańskich Chmie-
lakach”. RTP miało już swoje stoisko na 
„chmielakowym” festynie w sierpniu 
2002 roku. Na ukończeniu jest także bu-
dowa własnej strony internetowej Towa-
rzystwa. 
 Jedn
To stwa jest dbałość o tożsamość 
kulturową gminy. 10 grudnia 2002 roku 

przedstawiciele Zarządu RTP spotkali się 
z Radą Gminy i wójtem. Postulaty Towa-
rzystwa są niezmienne i ciągle aktualne. 
Chcemy, aby gmina posiadała swój herb i 
flagę (przedstawiliśmy odpowiednie pro-
jekty), uważamy, że w Wilkowie powinno 
powstać Muzeum Powiśla Lubelskiego. 
RTP zobowiązuje się do przygotowania 
stałej ekspozycji i organizowania w mu-
zeum wystaw czasowych. Sądzimy też, że 
gmina mogłaby wesprzeć nasze działania 
w promocji naszego regionu. 
 Niekwestionowany d
to wyłączna zasługa ofiarnych członków i 
sympatyków Towarzystwa. Pracujemy 
społecznie, bez żadnej zapłaty. Chcemy 
też, aby wszystkie działania instytucji 
publicznych, w tym także Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan, były jawne - stąd 
właśnie niniejszy tekst. 

Wojcie

 

Znaczenie aktywności fizycznej w zapobieganiu choroby  
wieńcowej serca w tym zawałowi serca 

 
 

W ciągu ostatnich 50 lat prze-
prowadzono wiele badań, oceniających 
związek pomiędzy aktywnością fizyczną a 
ryzykiem wystąpienia zawału serca. Ich 
wyniki niedwuznacznie wskazują, że 
ludzie prowadzący aktywny tryb życia są 
w znacznie mniejszym stopniu zagrożeni 
chorobą niż osoby nieaktywne i mało 
sprawne. 

Mechanizmy zmniejszające za-
grożenie zawałem serca dzięki odpowied-
niej aktywności fizycznej można podzielić 
na te, które bezpośrednio poprawiają stan 
serca i układu krążenia i te, które działają 
pośrednio poprzez wpływ na inne czynni-
ki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. 

Mechanizmy zmniejszające bezpo-
średnio zagrożenie zawałem serca po-
przez dostateczną aktywność fizyczną 
to : 
- zwiększenie zaopatrzenia mięśnia serca 

w tlen, 
- zmniejszenie zapotrzebowania tlenowe-

go mięśnia serca, 
- poprawa  kurczliwości  i  stabilności  

elektrycznej   (zapobieganie zaburze-
niom       rytmu serca i niewydolności 
krążenia), 

- powstanie przewagi wegetatywnego  
układu przeciwnego adrenalinie  -  
układu parasympatycznego – powodu-
jącego zwolnienie akcji serca, normali-
zację ciśnienia tętniczego w okresie 
niezaawansowanego nadciśnienia i 

stworzenia warunków dla ekonomicznej 
pracy serca, 

- zwiększenie średnicy naczyń  krwiono-
śnych,  poprawa zdolności rozkurczo-
wej tętnic wieńcowych, tworzenie się 
krążenia obocznego w naczyniach 
wieńcowych. 

Pośrednie działanie regularnej ak-
tywności fizycznej w zapobieganiu za-
wałowi serca to wpływ na : 
1. przemianę tłuszczową w postaci : 

- obniżenia ogólnego poziomu choleste-
rolu, 

- obniżenia poziomu trójglicerydów, 
- podwyższenia poziomu lipoprotein o 

dużej gęstości (HDL – tzw. „ dobrego 
cholesterolu” – chroniącego naczynia 
krwionośne przed miażdżycą) 

- obniżenia  poziomu lipoprotein  o ma-
łej  gęstości (LDL – tzw.  „ złego 
cholesterolu” – przyspieszającego 
powstawanie zmian miażdżycowych 
w naczyniach krwionośnych), 

2. zwiększenie wrażliwości  na insulinę  i 
poprawę  tolerancji glukozy  –  czyli 
zapobieganie cukrzycy przy już istnie-
jących zaburzeniach przemiany węglo-
wodanowej lub obciążeniem dziedzicz-
nym cukrzycą, 

3. zmniejszenie agregacji płytek krwi  
(trombocytów),  zwiększenie  aktywno-
ści fibrolitycznej osocza, co prowadzi 
do zmniejszenia zagrożenia powstawa-
nia zakrzepów w naczyniach krwiono-
śnych, 

4. zmniejszenie stężenia homocysteiny,  
stanowiącej  czynnik  ryzyka  choroby 
niedokrwiennej serca, 

5. zmniejszenie nadwagi, która jest kolej-
nym czynnikiem ryzyka zawału serca, 

6. poprawę  jakości życia,  zwiększenie 
poczucia  bezpieczeństwa  w  codzien-
nej aktywności życiowej, szczególnie 
dla ludzi starszych (działanie przeciw-
stresowe aktywności fizycznej). 

Wieloletnie badania w dużych zespo-
łach osób aktywnych fizycznie, w profi-
laktyce choroby niedokrwiennej serca, 
podzielone na grupy intensywnie ćwiczą-
ce i ćwiczące umiarkowanie wykazały, że 
najlepsze wyniki zapobiegawcze osiąga 
się przy ćwiczeniach umiarkowanych, ale 
stosowanych bardzo regularnie, co naj-
mniej 5 razy w tygodniu, a najlepiej co-
dziennie. Na podstawie wielu programów 
badawczych, obejmujących różne grupy 
osób – z innym czynnikiem ryzyka, po 
ustaniu miesiączkowań, palących i niepa-
lących, osób z dużym ryzykiem genetycz-
nym – ustalono bez żadnych wątpliwości, 
że ryzyko zachorowania na zawał serca u 
osób aktywnych fizycznie, przy współist-
nieniu innych czynników ryzyka zmniej-
sza się dwukrotnie w stosunku do osób 
prowadzących całkowicie siedzący tryb 
życia. 

Wiele osób, zwłaszcza kobiet, które 
cały dzień krzątają się, sprzątając miesz-
kanie, uprawiając ogród, gotując, zmywa-
jąc naczynia, prasując, itd. – uważa, że 
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prowadzi bardzo aktywny tryb życia. 
Muszę je wyprowadzić z błędu. Wszyst-
kie te czynności są pracą, przeciążającą 
głównie kręgosłup w pozycji przymuso-
wej pochylenia się do przodu, prowadzą-
cej do powstawania nieprawidłowych 
napięć różnych grup mięśniowych, ner-
wobóli, pogłębiania się skrzywień kręgo-
słupa i wypadania dysków z ich neurolo-
gicznymi następstwami. Dla układu krą-
żenia te czynności też stanowią przeciąże-
nie, prowadzące do nadciśnienia tętnicze-
go i zaburzeń rytmu serca. To samo doty-
czy mężczyzn – rolników, całe godziny 
spędzających na traktorach, w polu, dźwi-
gających ciężary obciążające kręgosłup. 

To prawda, że ich organizm wykonu-
je prace, lecz odbywa się to w warunkach 
przeciążenia. Należy odróżnić to od ak-
tywności tzw. relaksacyjnej, rozluźniają-
cej mięśnie i prowadzących do korzyści 
dla organizmu opisanych wyżej. 
Szczególne znaczenie dla młodzieży w 
wieku szkolnym i akademickim ma upra-
wianie różnego rodzaju gier zespołowych, 
podejmowanie wspólnych wycieczek i 
taniec. Oprócz relaksacyjnej aktywności 
fizycznej i wyrobienia w młodzieży na-
wyku jej regularnego uprawiania, docho-
dzi tu ważny element prospołecznego 
wychowania: przeżycia zdrowej rywaliza-
cji, opartej na rzetelnych wartościach, 
godzenie się z porażką lub przeżywania 
radości ze zwycięstwa – indywidualnego 
lub zbiorowego. Prowadzi to do wykształ-
cenia się odpowiedniej postawy społecz-
nej – tak na kierowniczym jak i szerego-
wym stanowisku, np.: zachowanie „spor-
towych” reguł starania się o awans w 
oparciu o zasady drużyny na boisku. To 
wiąże się z koniecznością stworzenia 
młodzieży szkolnej odpowiednich warun-
ków do uprawiania sportów, organizowa-
nia grupowej turystyki i różnego rodzaju 
zawodów i konkursów. 

Ludzie dorośli, tworzący na osie-
dlach czy w gminach zajęcia z aerobiku, 
organizujący zbiorowe spacery czy wy-
cieczki turystyczne, stają się wspólnotą, 
która, realizując prawidłowy tryb życia, 
jednocześnie tworzy grupę wsparcia dla 
ludzi samotnych i niepełnosprawnych. 

Intensywność aktywności fizycz-
nej, która najkorzystniej zmniejsza ryzyko 

zachorowania na zawał serca jest pyta-
niem najczęściej zadawanym przez osoby, 
które chcą zapobiegać chorobie serca. 

Ostatnio sformułowane zalecenia 
to ćwiczenie ok. 30 min. dziennie przez co 
najmniej 5 dni w tygodniu, najlepiej co-
dziennie. Dla większości zdrowych doro-
słych to odpowiednik szybkiego marszu z 
prędkością 5-10 km/h. 
Najnowsze zalecenia profilaktyczne róż-
nią się od wcześniejszych w dwóch za-
sadniczych kwestiach – preferowane są 
wysiłki umiarkowane oraz dopuszcza się 
sumowanie krótkich dobowych okresów 
aktywności. 

Wykazano, że częstość epizodów 
sercowych zmniejsza się stopniowo w 
miarę zwiększania intensywności ćwi-
czeń, ale po przekroczenia dodatkowego 
wydatku 2000 kcal tygodniowo nie osią-
gnięto już większych efektów. Jest to 
argument przemawiający za umiarkowaną 
aktywnością, wykonywaną koniecznie 
regularnie, gdzie dodatkowy, systema-
tycznie wykonywany wydatek energe-
tyczny do 2000 kcal/tydzień wystarcza do 
znacznego zmniejszenia ryzyka choroby 
niedokrwiennej serca, oczywiście przy 
zastosowaniu zasad zapobiegania innym 
czynnikom ryzyka tej choroby. 

Należy z całą stanowczością 
przestrzec przed tzw. sobotnio – niedziel-
ną aktywnością fizyczną u osób prowa-
dzących w ciągu tygodnia całkowicie 
siedzący tryb życia, szczególnie tych 
przemieszczających się samochodem od 
biurka z komputerem do telewizora. Pod-
jęty zbyt duży wysiłek fizyczny nawet u 
osób nie mających żadnych dolegliwości 
ze strony serca, a nie trenujących regular-
nie prowadzi do wydzielania do krwi 
substancji zwężającej naczynia krwiono-
śne i podnoszącej gwałtownie ciśnienie 
tętnicze i przyspieszające nadmiernie 
częstotliwość pracy serca. 

Ryzyko nasila zjawisko skręcania 
się naczyń wieńcowych przy nagłym 
zwiększeniu się pracy lewej komory serca 
u osób niewytrenowanych. Nawet nie-
wielkie zmiany w tętnicach w postaci 
nieistotnych dla przepływu spoczynkowe-
go blaszek miażdżycowych w warunkach 
gwałtownego przeciążenia mogą ulec 
uszkodzeniu i stać się miejscem powstania 

zakrzepu, zatykającego tętnicę wieńcową, 
a więc przyczyną zawału serca. 

W ocenie dozwolonej aktywności 
fizycznej u osób bez dolegliwości, dotąd 
nieaktywnych – u mężczyzn po 40 i u 
kobiet po 50 roku życia – zaleca się wy-
konanie próby wysiłkowej, tzw. wydolno-
ściowej i wykonania oceny innych czyn-
ników ryzyka choroby niedokrwiennej 
serca. 

Podsumowanie zaleceń dla utrzy-
mania lub zwiększenia aktywności fi-
zycznej celem zapobiegania zawałowi 
serca: 
1. Młodzi ludzie powinni regularnie kon-

tynuować aktywność fizyczną uprawia-
ną w wieku szkolnym w postaci gier ze-
społowych (siatkówka, koszykówka, 
piłka ręczna, tenis, itd.), jazdę na rowe-
rze, pływanie, długie spacery, wyciecz-
ki górskie, taniec. 

2. Osoby, które od lat prowadziły siedzą-
cy tryb życia powinny: 
a) wprowadzić określoną stałą porę dnia 

przeznaczoną na wysiłek fizyczny, 
umiarkowany, ale regularny, wg za-
sad podanych wyżej. Warto też zna-
leźć drugą osobę lub grupę i umawiać 
się regularnie w celu wspólnego 
uprawiania wysiłku fizycznego – np. 
z sąsiadami lub z grupą stworzoną na 
osiedlu lub w gminie. 

b) znaleźć w ciągu swojego zwykłego 
dnia na spacer. 

c) korzystać ze schodów zamiast windy. 
d) do sklepu lub do pracy – o ile to 

możliwe – chodzić pieszo lub jeździć 
rowerem. 

Przypominam, aby przed rozpoczę-
ciem znacznego wysiłku fizycznego u 
mężczyzn po 40 i u kobiet po 50 roku 
życia swoje plany omówić z lekarzem i 
poddać się badaniom, w tym testowi wy-
siłkowemu. 

Barbara Bogdańska 
KIEROWNIK OŚRODKA 

REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 
Wojewódzki Szpital Secjalistyczny 

 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Lublinie 

Al. Kraśnickie 100
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