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Młyn w Szczekarkowie 
 Dziś Powiśle lubelskie nie żyje jak przed wiekami Wisłą, Chodelką (kiedyś nazywaną także Kłodnicą, Żmijówką czy 
Wiśliczką) i jej dopływami: Kowalówką, Karczmianką, Jankówką (zwaną Leonką, a na początku XIX w. Starą Rzeką), Wrzelo-
wianką (Wrzelówką), Jaworzanką (Jaworzynką), Brodkiem. Wody Powiśla straciły na znaczeniu gospodarczym, są raczej 
atrakcją turystyczną (jak unikalna rogowska „ośmiornica”), rajem dla wędkarzy, wymagającym ochrony ekosystemem. Czasa-
mi, jak podczas powodzi 2001 roku, Wisła przypomina swą groźną potęgę. I każe sypać ogromne jak nigdy dotąd wały, wznosić 
nowe, podwyższone, jak w Podgórzu, mosty. Kiedyś z łatwością wędrowała po całym Powiślu płynąc nawet u podnóża Kosmo-
lanki. Widomym znakiem jej dawnej swobody, są pozostawione przez nią stawy, oczka wodne, kręte „wiśliska” i „martwice”, 
piaszczyste wydmy a także sypane niewielkie wzniesienia, które zabezpieczały przed wysoką wodą budowane na nich chałupy.  

Kiedyś Wisła określała charakter gospodarczy naszego regionu. Lasy wokół Opola i południowej części Powiśla do-
starczały drewna na budowę szkut spławiających zboże do Gdańska. Wieś Szkuciska to właśnie dawne miejsce budowy tych 
największych, dochodzących do 40 metrów długości statków wiślanych - szkut. Królewski Zastów (dzisiaj Karczmiski) był wio-
ską, z której głównie rekrutowali się flisacy, a mieszkańcy żyli z „frochtu” sprzedając żywność, zimując łodzie, przechowując 
towar. Flisactwo było zawodem trudnym, ale dającym niezły zarobek, mającym swój specyficzny folklor i pozwalającym na 
niespotykane, poprzez Gdańsk, kontakty ze światem. Wisła była autostradą nowożytnej Polski. Co parę minut sunęły obładowa-
ne zbożem i innymi produktami szkuty, dubasy, komięgi, galary, kozy. Wiadomości rozchodziły się tu błyskawicznie, była to 
najłatwiejsza i najpewniejsza sieć komunikacyjna. Łatwość z jaką mieszkańcy Powiśla wyjeżdżali od końca XIX wieku na zaro-
bek do Stanów Zjednoczonych miała swoje źródło właśnie w flisackiej odwadze i niezależności. 
 Dziś wszystko to należy do przeszłości. Za czasów Lubomirskich Chodelkę ujarzmiono w kanale zwanym wówczas Gra-
barzem, Kazimierz Wydrychiewicz zaczął sypać wiślane wały, Jan Kleniewski przeprowadził melioracje pól wokół Zagłoby. 
Porządkowana od końca XVIII wieku gęsta sieć wodna Powiśla pozostawiła jednak ciekawe zabytki: dziesiątki mostów, zwłasz-
cza mostów kolejki wąskotorowej sprzed wieku, przepustów, młynów czy flisacką patronkę – św. Barbarę – w kaplicy w Pola-
nówce. Będziemy do tej tradycji naszej „małej Holandii”, bo na takie miano Powiśle lubelskie na pewno zasługuje, jeszcze nie 
raz powracać. 

Wojciech Włodarczyk 
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Ksiądz Krzysztof Szcześniak proboszczem parafii Wilków 
  

  
 Ksiądz Krzysztof Szcześniak 
został proboszczem parafii Wilków w 
dniu 17 czerwca br. Podczas uroczystości 
w Wąwolnicy arcybiskup Józef Życiński 
wręczył nominację dotychczasowemu 
administratorowi parafii wilkowskiej 
księdzu Krzysztofowi Szcześniakowi na 
proboszcza naszej parafii. Zastąpił w ten 
sposób po 33 latach kierowania parafią 
księdza Jana Mazura. Księdzu Mazurowi 
dziękujemy za duszpasterską posługę, 
nowemu proboszczowi życzymy owocnej 
pracy  

 Ksiądz Krzysztof Szcześniak 
urodził się w 1963 r. w Szczebrzeszynie 
(diecezja zamojsko-lubaczowska). Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 12 grudnia 
1987 r. w lubelskiej katedrze. Pierwszą 
parafią, na którą został skierowany jako 
wikariusz była parafia w Poniatowej. 
Kolejnymi wikariatami księdza Szcze-
śniaka były: Dzierzkowice (1993-97), 
Siedliszcze (1997-1999), Stróża koło 
Kraśnika (1999-2002). W 2002 roku zo-
stał przez arcybiskupa lubelskiego wyzna-
czony na administratora parafii Brzeźnica 
Książęca. Funkcję tą sprawował do 2003 
roku, skąd został skierowany do naszej 
wilkowskiej parafii.  
 Jako administrator parafii w 
Wilkowie wyremontował plebanię, z jego 
inicjatywy ogrodzono kaplicę w Macho-
wie, wykonano parking przy cmentarzu 
parafialnym, wykonano chodnik wokół 
kościoła i odnowiono kaplicę cmentarną. 
W ostatnim czasie z inicjatywy księdza 
dokonano renowacji trzech obrazów, w 
tym dwóch zabytkowych (św. Urszuli i 
Świętej Rodziny). Aktualnie wykonywany 
jest remont dzwonnicy. W planach nowe-
go księdza proboszcza jest wykonanie 
remontu kaplicy w Polanówce, dokończe-
nie remontu dzwonnice, wykonanie obić 
tapicerskich na ławkach w kościele para-
fialnym, wykonanie parkingu przy Powi-
ślaku, wykonanie chodnika i odwodnienia 
wokół kaplicy w Machowie i malowanie 
dachu kaplicy. 
 W 2005 roku ksiądz Szcześniak 
rozpoczął starania o sprowadzenie reli-
kwii św. Floriana do naszego parafialnego 

kościoła. Uroczyste wprowadzenie reli-
kwii sprowadzonych z katedry wawelskiej 
odbyło się 4 maja br. 
 

 
  
 Nasz ksiądz proboszcz od po-
czątku kapłaństwa czynnie uprawia tenis 
stołowy. Na swoim koncie ma odnotowa-
nych szereg sukcesów w turniejach diece-
zjalnych i krajowych. Najważniejsze osią-
gnięcie to pierwsze miejsce drużynowo w 
mistrzostwach Polski księży w 2000 r. Za 
swoje osiągnięcia sportowe posiada wiele 
dyplomów i pucharów, które zdobią ga-
blotę w sali parafialnej. 

Bogdan Bandzarewicz 

 
 

Przed wyborami samorządowymi 
 1
 12 listopada 2006 r. odbędą się 
wybory samorządowe. Będziemy wybie-
rać władze powiatu i gmin. Regionalne 
Towarzystwo Powiślan nie zajmuje się 
polityką, ale nie znaczy to, że nie mamy o 
niej swojego zdania. Tak samo jak prze-
szłość interesuje nas także przyszłość 
naszego regionu.  

Interesuje nas przede wszystkim 
trwała więź społeczna i wzorzec wartości, 
który ją kształtuje i umacnia. Ta więź 
powinna być budowana na szacunku do 
drugiej osoby, dla szacunku dla cudzych 
inicjatyw, dzięki poczuciu własnej histo-

rii, na powszechnie przyjmowanej zasa-
dzie wspólnego dobra. Wszystkie moty-
wacje wynikające z doraźnych układów i 
bieżących zależności nas nie interesują, są 
przejściowe, cząstkowe i nie budują trwa-
łych wartości. Wizja przyszłości nie 
uwzględniająca przeszłości jest według 
nas błędem. Interesują nas uniwersalne 
wartości chrześcijańskie, poszanowanie 
tradycji i nauki jakie nam przekazują. 
Cenimy postawę społecznej, bezintere-
sownej służby. To wszystko stanowi na-
szym zdaniem fundament każdego ładu 
społecznego, zwłaszcza małych społecz-

ności. Demokracja jest cennym, z trudem 
wywalczonym mechanizmem, porządek 
społeczny ma jednak o wiele trwalsze i 
głębsze podstawy, do których należy 
dobry obyczaj i tradycja. 

Udział w wyborach to nasze 
prawo i nasz obowiązek. Nie wolno nie 
brać w nich udziału. 

W następnym numerze „Powiśla 
Lubelskiego” opublikujemy szczegółowe 
wyniki listopadowych wyborów w gmi-
nach Wilków i Łaziska oraz do władz 
powiatu Opole lubelskie. 

 Zarząd RTP 
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Zagadka powodzi w 1833 r. 

  
 

 
  
 Kotlina Chodelska to specyficzny 
zakątek Wyżyny Lubelskiej - nie tylko z 
racji nizinnego krajobrazu, ale również 
stosunkowo gęstej, w porównaniu z in-
nymi subregionami, sieci wód powierzch-
niowych. Kraina swoim kształtem przy-
pomina rozległy trójkąt równoramienny, 
niczym niżowy klin wchodzący od strony 
Wisły w zrąb Wyżyny. Od zachodu Kotli-
na sąsiaduje z Małopolskim Przełomem 
Wisły. Jednak trudne byłoby wyznaczenie 
precyzyjnej granicy między oboma subre-
gionami. Bowiem dolina Wisły, bez wy-

raźnych zboczy, w sposób łagodny prze-
chodzi w płaskie, chociaż urozmaicone 
piaszczystymi wydmami a niekiedy krę-
tymi, kolistymi zagłębieniami (śladami 
dawnych meandrów „królowej polskich 
rzek”), dno Kotliny. Związki Kotliny 
Chodelskiej z Małopolskim Przełomem 
Wisły są i zawsze były bardzo silne. Dość 
powiedzieć, że w tym samym czasie 
(przed kilkoma milionami lat), gdy for-
mowała się przełomowa dolina Wisły 
Środkowej doszło do wypreparowania w 
mało odpornych skałach węglanowych, 
reprezentowanych przez kredę piszącą i 
margle, Kotliny Chodelskiej. W okresie 
interglacjału wielkiego, przed zlodowace-
niem odry, które jako ostatnie aż dwu-
krotnie objęło swoim zasięgiem ten teren, 
Prawisła płynąca głęboko wciętą rynną 
tworzyła tutaj potężne zakole, zaś zbocza 
pradoliny sięgały niemal pod Karczmiska 
(Maruszczak 1982)1. 

Sieć rzeczna 
 Główną rzeką odwadniającą 
Kotlinę jest rzeka Chodelka, która zasad-

niczo płynie w osi subregionu, zaś w 
dolnym, a szczególnie ujściowym odcin-
ku, wykorzystując starorzecza Wisły kie-
ruje się na północ – pod krawędź Równi-
ny Bełżyckiej. Doliny prawych dopływów 
Chodelki o równoległym przebiegu ENE-
WSW, rozcinające południową krawędź 
Równiny Bełżyckiej: Jaworzanki, Karcz-
mianki, Kowalanki i Poniatówki posiadają 
wyraźne założenia tektoniczne. Bardziej 
zawiły układ sieci rzecznej posiada sąsia-
dująca z doliną Wisły zachodnia część 
Kotliny oraz lewe skrzydło dorzecza Cho-
delki. Ewolucja tego układu następowała 
zarówno pod wpływem czynników natu-
ralnych jak i związanych z działalnością 
człowieka. Czytelne są tutaj liczne i kręte 
stare zakola Wisły z okresu, gdy była ona 
rzeką meandrującą o niewielkiej szeroko-
ści koryta rzędu 100 – 200 m (Warowna 
2004) 2 . Taką genezę miały Jezioro Kłod-
nickie, Jezioro Rybackie czy Jezioro 
Szczekarkowskie (Wojciechowski 2006) 3. 
Szczególnie istotne przeobrażenia sieci 
rzecznej dokonały się w okresie ostatnich 
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dwustu lat w lewej części dzisiejszego 
dorzecza Chodelki. I tak rzeka Leonka (w 
dolnym biegu Jankówka) - przepływająca 
przez Opole Lubelskie, która pierwotnie 
skręcała na południe w kierunku do Głod-
na i uchodziła do Wisły w okolicach Bra-
ciejowic została w pierwszych etapie 
robót hydrotechnicznych skierowana na 
północ, a następnie podczas prac meliora-
cyjnych w minionym stuleciu górny bieg 
Leonki – Jankówki został połączony prze-
kopem z Chodelką w Kosiorowie. Z kolei 
budowa systemu wałów ochronnych wy-
musiła połączenie cieków błądzących 
systemem dawnych starorzeczy w rzekę 
Wrzelówkę (Wrzelowiankę), uchodząca 
dzisiaj do Chodelki w Zastowie jako jej 
lewy dopływ (Wojciechowski 2006). 

Wpływ zmian klimatu i działalności 
człowieka na wzrost zagrożenia powo-

dziowego 
W okresie wczesnego średnio-

wiecza, w warunkach klimatu ciepłego i 
suchego (tzw. drugie optimum klimatycz-
ne holocenu), wylewy Wisły, która płynę-
ła w dobrze rozwiniętym korycie z mały-
mi meandrami, zdarzały się rzadko. 
Sprzyjało to rozwojowi osadnictwa w 
nisko położonym dnie Kotliny Chodel-
skiej. Wielowiekowe (sekularne) zmiany 
klimatyczne objawiające się wzrostem 
wilgotności prowadzą do zwiększenia 
nierównomierności przepływów i częst-
szych wylewów rzeki, a to z kolei warun-
kowało intensywniejszą ewolucję (ruchli-
wość) meandrów. Konsekwencją ochło-
dzenia klimatu, które rozpoczęło się w 
XVI stuleciu i trwało jako tzw. mała epo-
ka lodowa do połowy XIX wieku, oraz 
wzrostu antropopresji (głównie wylesienie 
dorzecza) był dalszy wzrost nieregularno-
ści przepływów i związane z nim wzmo-
żenie zagrożenia powodziowego. Wisła z 
rzeki krętej (meandrującej) o wąskim 
korycie przekształciła się w rzekę dziką o 
szerokim, wyprostowanym korycie, ale za 
to podzielonym przez liczne wyspy i kępy 
na szereg ramion.  

Od XVIII stulecia coraz więk-
szym zagrożeniem dla Powiśla stały się 
powodzie. Między innymi wskutek powo-
dzi w połowie XIX wieku zniknęła wieś 
Czarna koło Machowa (Warowna 2006)4. 
Tak więc dna dolin stały się niebezpiecz-
ne dla osadnictwa i użytkowania gospo-
darczego. Na Wiśle Środkowej odnoto-
wano powodzie między innymi w latach: 
1774, 1800, 1808, 1813, 1839, 1844, 
1845, 1867, 1871, 1872 (Kuźniar 2002). 
Powodzie te (i kolejne) miały różną gene-
zę – jedne były skutkiem letnich, inten-
sywnych opadów deszczu, inne następ-
stwem tworzenia się zatorów lodowych. 
Przyczyniły się one do podjęcia prac nad 

obwałowaniem terenów położonych w 
dolinie Wisły. Wcześniej na Powiślu 
Chodelskim przed podtopieniem domów 
przez zwyczajne wysokie wody chroniły 
specjalnie sypane charakterystyczne kop-
ce – nasypy, na których wznoszono bu-
dynki. Są one do dziś widoczne m.in. w 
Zastowie Karczmiskim i w Wilkowie. 
Następstwem wielkiej powodzi okresu 
międzywojennego w lipcu 1934 była 
budowa zbiorników retencyjnych na kar-
packich dopływach Wisły. Kolejne powo-
dzie w roku 1960, 1962, 1970 i 2001 
przyczyniły się dalszej rozbudowy syste-
mu obwałowań i ich dalszej modernizacji. 
Za największą powódź w dolinie Wisły 
uznawana jest z roku 1813 (Kuźniar 
2002).  
 

 
 

Znak 
W 1999 r. w ramach międzyna-

rodowej konferencji „Problemy ochrony i 
denaturalizacji dolin dużych rzek Europy” 
w trakcie sesji terenowej miałem okazję 
zaprezentowania poziomu wylewu Wisły 
z 1833 r. zaznaczonego na murze dzwon-
nicy kościoła parafialnego w Wilkowie. 
Spotkało się to z dużym zaskoczeniem 
uczonych zajmujących się historią powo-
dzi na Wiśle Środkowej, którzy rejestrując 
zachowane w różnych miejscowościach 
(Zawichost, Józefów nad Wisłą, Solec, 
Puławy, Gołąb, Warszawa) znaki powodzi 
z minionych stuleci, po raz pierwszy ze-
tknęli się z datą „1833”. 

Podczas konferencji naukowo-
technicznej p.t. „Powódź w regionie Ma-
łopolskiego Przełomu Wisły w lipcu 
2001”, zorganizowanej 17 stycznia 2001 
r. przez Instytut Zaopatrzenia w Wodę i 
Budownictwa Wodnego Wydziału Inży-
nierii Środowiska Politechniki Warszaw-
skiej, dr inż. P. Kuźniar w referacie „Hi-
storia powodzi w dolinie Wisły Środko-
wej” wysunął przypuszczenie, że zazna-
czony na murze dzwonnicy w Wilkowie 
poziom wylewu Wisły nie pochodzi z 
1833 lecz z 1813 roku (zamiany cyfry „3” 
na „1” mogło dojść podczas jednej z ko-
lejnych renowacji muru). Na potwierdze-
nie swojej hipotezy stwierdził wręcz, że 
rok 1833 był dla Warszawy okresem su-

szy hydrologicznej (Kuźniar 2002)5: „No-
towania stanów wody na wodowskazie w 
Warszawie w zasadzie wykluczają prawdzi-
wość tej daty. W sensie hydrologicznym był 
to rok suchy. Maksymalny poziom wody 
zaobserwowany w ciągu całego 1833 r., 18 
lutego wyniósł zaledwie 12'3" (353cm). 
Poprzedzał go powolny przyrost stanów - 
średnio po ok. 1'2" (34 cm) na dobę w ciągu 
czterech dni. Mało prawdopodobna wydaje 
się więc możliwość wystąpienia lokalnego 
spiętrzenia wód pod wpływem zatoru lodo-
wego, ponieważ jego „ruszenie" spowodo-
wałoby falę podobną do wcześniej opisanych 
z 1800 i 1808 r. Można zatem przypuszczać, 
iż znak ten dotyczy powodzi z 1813 r., która 
wystąpiła niedługo po wybudowaniu starej 
części dzwonnicy. Pomyłka w dacie nastą-
piła zapewne podczas jej przebudowy w 
1921 r., w trakcie której został zniszczony 
oryginalny znak - być może wtedy już czę-
ściowo zatarty.”. 

Rok 1833 
Warto jednak sięgnąć do innych 

opracowań odwołujących się do materia-
łów archiwalnych. I tu jawi nam się rzecz 
niezwykła. Otóż w 170-letniej (1811 – 
1980) serii notowań wysokości opadów w 
Warszawie rok 1833 był skrajnie wilgot-
nym z sumą 1184 mm (najniższy odnoto-
wano w 1822 r. z sumą 372 mm) (Ma-
ruszczak 1999) 6, co pozostaje w ewident-
nej sprzeczności z cytowaną wyżej wy-
powiedzią. Wykres opadów umieściliśmy 
na początku artykułów. 
 Strzałką zaznaczono wyróżniają-
cy się pik sumy opadów dla roku 1833. 
Zauważymy, że rok ten był wyjątkowo 
wilgotny. Wyższych sum opadów w War-
szawie nie odnotowano w ciągu XIX i XX 
wieku. Można powiedzieć, że wielkość 
opadów, sięgająca niemal 1200 mm, w 
tym roku odpowiadała przeciętnym rocz-
nym sumom opadów dla Tatr Wysokich 
(!). Zauważymy również, że poszczególne 
pory roku były wówczas nadzwyczaj 
wilgotne (wyraźne piki) – zwłaszcza lato 
(VI – VIII) – jak wynika z wykresu rekord 
ten nie został dotychczas pobity. A wła-
śnie w sierpniu 1833 r. miała miejsce na 
Powiślu Wilkowskim niespotykana, kata-
strofalna powódź (Włodarczyk 1998) 7. 
Rozkład (rekordowych) opadów był więc 
w miarę równomiernie rozłożony w czasie 
i chyba tym można tłumaczyć nie odno-
towanie tej powodzi poza Kotliną Chodel-
ską. Być może, dla górnej części dorzecza 
Wisły – z jej górskimi dopływami, Kotli-
na Chodelska, niechroniona jeszcze wów-
czas skutecznie wałami przeciwpowo-
dziowymi, spełniła rolę olbrzymiego 
zbiornika – polderu, który przejmując 
wielką wodę ochronił Warszawę i inne 
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miejscowości usytuowane poniżej przed 
powodzią. 
 Prawdopodobnie więc poziom 
wylewu Wisły zaznaczony na dzwonnicy 
przy kościele parafialnym w Wilkowie 
stanowi jedyne świadectwo niezwykłego, 
pod względem ilości opadów, roku 1833. 
 Zakończenie 
 Społeczności gospodarujące 
przez wieki nad rzekami, przekazywały z 
pokolenia na pokolenie bardzo cenną 
informację o zasięgu tzw. wody stuletniej. 
Posiadając tę podstawową wiedzę unikano 
ingerencji w obszar, który stanowił dome-
nę rzeki. Postępujące zmiany klimatu i 
ingerencja człowieka na wielką skalę w 
doliny rzeczne zachwiały stan względnej 
równowagi. Poziom coraz częstszych 
powodzi, na niespotykaną wcześniej ska-
lę, zaznaczano na murach budynków, 
które jak wcześniej sądzono wznoszone 
były w bezpiecznych miejscach. Jednym z 
takich znaków jest poziom wylewu Wisły 
z roku 1833 na murze dzwonnicy kościoła 
parafialnego w Wilkowie. Reakcją na 
wzrost ilości powodzi w XIX stuleciu, 
była budowa systemu obwałowań, która z 
kolei stworzyła złudne poczucie bezpie-
czeństwa dla osadnictwa rozwijającego 
się na terenach zalewowych. Wały „nie 
tylko zawężają pole przepływu wielkich 
wód, ale i odcinają naturalne tereny re-
tencyjne doliny rzecznej” (Kuźniar 2002) 
– co powoduje skumulowanie wody, spię-
trzenie i wzrost energii fali powodziowej, 

ale również wzrost tempa akumulacji 
materiału transportowanego przez Wisłę 
w strefie międzywala. Przed pobudowa-
niem systemu obwałowań wody powo-
dziowe obejmowały szeroką strefę, a 
zalew nie był głęboki (Warowna 2006). 
Jak słusznie zauważa J. Warowna (2004): 
„Modernizacja i podwyższanie wałów 
ochronnych w sytuacji stale podnoszącego 
się dna doliny może być niekończącym się 
procesem, przy czym zabezpieczenie za-
wala przed powodziami nie ulegnie po-
prawie”. Wyjściem z tej patowej sytuacji, 
możliwym do zrealizowania zarówno pod 
względem technicznym, jak i ekonomicz-
nym jest rozszerzenie strefy międzywala, 
co skutkowałoby powiększeniem retencji 
wodnej i obniżeniem poziomu wielkich 
wód oraz osłabieniem erozji dna (Warow-
na 2004). 
 
1 Maruszczak H. 1982, Wisła Lubelska, 
[w:] Wisła Monografia rzeki (red. A. 
Piskozub), Wyd. Komunikacji i Łączno-
ści, Warszawa, s. 125-136. 
2 Warowna J. 2004, Naturalna i antropo-
geniczna ewolucja Wisły Lubelskiej w 
aspekcie możliwości jej renaturyzacji, 
[w:] Kucharczyk M. (red.): Współczesne 
problemy ochrony krajobrazu, Lubelski 
Urząd Wojewódzki, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarząd 
Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazo-
wych, Krajowy Ośrodek Badań i Doku-

mentacji Zabytków w Warszawie s. 93-
97. 
3 Wojciechowski K.H. 2006, Historia 
zagospodarowania Powiśla Chodelskiego, 
[w:] W. Kałamucka (red.) Krajobraz kul-
turowy zachodniej części Wyżyny Lubel-
skiej, Zakład Ochrony Środowiska 
UMCS, Lublin, s. 48-51. 
4 Warowna J. 2006,Naturalna i antropoge-
niczna ewolucja krajobrazu doliny Wisły 
w odcinku przełomowym, [w:] W. Kała-
mucka (red.) Krajobraz kulturowy za-
chodniej części Wyżyny Lubelskiej, Za-
kład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, 
s. 29-34. 
5 Kuźniar P. 2002, Historia powodzi w 
dolinie Wisły Środkowej, [w:] Powódź w 
regionie Małopolskiego Przełomu Wisły 
w lipcu 2001, Konferencja naukowo-
techniczna, Warszawa, 17 stycznia 2002 
r., Politechnika Warszawska, Instytut 
Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa 
Wodnego, Zakład Budownictwa Wodne-
go, Warszawa, s. 13-28. 
6 Maruszczak H. 1999, Tendencje do 
zmian klimatu w ostatnim tysiącleciu, [w] 
Geografia Polski. Środowisko przyrodni-
cze. red. L. Starkel, PWN Warszawa 
1999, s. 180-188. 
7 Włodarczyk W. 1998, Dzieje Wilkowa i 
okolic (przegląd najważniejszych wyda-
rzeń), Towarzystwo Regionalne Powiślan, 
Wilków, s. 1–132. 

Andrzej Pawłowski 
Zespół Parków Krajobrazowych

 
 

W krajobrazie kulturowym Powiśla 
 

Na początku czerwca b.r. Powiśle 
Chodelskie znalazło się w kręgu zaintere-
sowania badaczy krajobrazu z ośrodków 
akademickich z całej Polski. W dniach 1  - 
3 czerwca odbyła się w Kazimierzu Dol-
nym konferencja naukowa „Krajobraz 
kulturowy – cechy, walory, ochrona”. 
Organizatorem konferencji, we współpra-
cy a Polską Asocjacją Ekologii Krajobra-
zu oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, był Zakład 
Ochrony Środowiska Instytutu Nauk o 
Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. 

W ramach konferencji, na trasie: 
Kazimierz Dolny – Dobre – Chodlik – 
Opole Lubelskie – Piotrawin – Józefów – 
Chodel – Poniatowa – Wąwolnica – Nałę-
czów, przeprowadzone zostały warsztaty 
terenowe.  

Podczas sesji terenowej historię 
zagospodarowania Powiśla Chodelskiego 
przedstawił, obchodzący siedemdziesiąte 

urodziny i czterdziestą dziewiątą rocznicę 
podjęcia pracy naukowej w UMCS w 
Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Wojcie-
chowski. Dr J. Reder w scenerii wczesno-
średniowiecznego grodziska w Chodliku 
zaprezentował środowiskowe uwarunko-
wania rozwoju osadnictwa prahistorycz-
nego w zachodniej części Wyżyny Lubel-
skiej ze szczególnym uwzględnieniem 
chodelskiego zespołu osadniczego. Z 
kolei dr W. Kałamucka zapoznała uczest-
ników konferencji z uwarunkowaniami 
przyrodniczymi i historycznymi oraz 
perspektywami rozwoju głównego ośrod-
ka administracyjnego Powiśla - Opola 
Lubelskiego. Następnym stanowiskiem na 
trasie warsztatów terenowych był Piotra-
win, gdzie mgr M. Stanicka przedstawiła 
walory krajobrazowe i kulturowe tego 
znanego, nadwiślańskiego miejsca kultu 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W 
dalszej części sesji terenowej, na wspania-
łym punkcie widokowym, ponad niszą 

nieczynnego już kamieniołomu w Piotra-
winie (Kaliszanach), dr J. Warowna do-
konała prezentacji naturalnej i antropoge-
nicznej ewolucji krajobrazu doliny Wisły 
w odcinku przełomowym. Następnie 
uczestnicy konferencji przez Józefów, 
Kluczkowice i Wrzelowiec (Wrzelowiecki 
Park Krajobrazowy) udali się do Chodla, 
gdzie dr S. Bernat przedstawił wartości 
krajobrazu kulturowego miasteczka nad 
Chodelką. 

Ostatni etap części terenowej 
konferencji  - z Poniatowej, przez Wą-
wolnicę do stacji PKP w Nałęczowie - 
przebiegał generalnie wzdłuż trasy kolejki 
wąskotorowej, której początki wiążą się z 
rodem dawnych, przedsiębiorczych go-
spodarzy Powiśla - Kleniewskich. 

Warsztaty terenowe, poza pre-
zentacją problematyki krajobrazowej w 
aspekcie różnych dyscyplin naukowych, 
były doskonałą okazją do popularyzacji 
walorów Powiśla i specyfiki Kotliny Cho-
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delskiej – niżowej zatoki rozcinającej 
trójkątnym klinem zrąb Wyżyny Lubel-
skiej. Obserwacje wykonane podczas 
objazdu przedstawionej trasy pozwoliły 
na wskazanie głównych tendencji, doko-
nujących się obecnie, dynamicznych prze-
mian polskiego krajobrazu obszarów 

wiejskich oraz wynikających z tego pro-
blemów jego ochrony. 

Z okazji konferencji pod redakcją 
dr Wioletty Kałamuckiej wydano publika-
cję –przewodnik „Krajobraz kulturowy 
zachodniej części Wyżyny Lubelskiej” ze 
zdjęciem na okładce prezentującym widok 

na Małopolski Przełom Wisły z rezerwatu 
„Skarpa Dobrska”. Pełne referaty, wygło-
szone podczas sesji plenarnych, zostaną 
opublikowane do końca bieżącego roku. 

Andrzej Pawłowski 
Zespół Parków Krajobrazowych 

 
 

Powiślańskie młyny 
 

 
Młyn w Kosiorowie

Powiśle lubelskie ze względu na 
Chodelkę i bogatą sieć wodną miało zaw-
sze sprzyjające warunki do budowy mły-
nów. Były stawiane na pewno już w śre-
dniowieczu, chociaż brak przekazów 
pisemnych nie pozwala ich precyzyjnie 
udokumentować. 

W 1496 roku notowany był młyn 
w Niedźwiadzie, przy „drodze młyńskiej” 
z Niedźwiady do Łazisk. 

W Żmijowiskach „dobry młyn” 
poświadczony jest od 1509 roku. W 1626 
roku notowano tam młyn na dwa koła 
walne (podsiębierne) należące do Pawła 
Działyńskiego, właściciela majątku do-
brskiego. Płacił za nie 24 grosze podatku. 
Koła walne wskazują, że nie było tam 

jeszcze spiętrzenia wody. Na mapie z 
1786 roku w Żmijowiskach widać trzy 
usytuowane tuż obok siebie młyny na 3 
odpływach z już spiętrzonego stawu 
„Żmijowiska zwany” i nazwę - „Trzy 
młyny”. Młyn w Żmijowiskach był cza-
sami nazywany ze względu na sąsiedztwo 
wsi Kłodnica młynem w Kłodnicy, teraz 
należy do nowej, XIX-wiecznej wsi Ko-
siorów.  

Równie stare jest miejsce młyńskie 
w Szczekarkowie. Młyn był tam notowa-
ny już w 1533 roku. Należał zawsze do 
majątku szczekarkowskiego. Określony 
był w 1626 roku jako młyn korzeczny (z 
kołem nasiębiernym) wymagającym spię-
trzonej wody. Ówczesna właścicielka 

Szczekarkowa Barbara Słupecka płaciła 
za niego 12 groszy. W latach 1867-1870 
od właściciela Szczekarkowa Wydry-
chiewicza młyn dzierżawił najpierw Józef 
Goldman a po nim Ignacy Mastalerz. W 
1883 roku Jan Kleniewski wybudował 
obok dom młynarza (być może projektu 
Wiktora Hertza). Drewniany młyn szcze-
karkowski spłonął w 1905 roku, według 
Marii Kleniewskiej podpalony przez Ży-
dów. Odbudowany, po zniszczeniach 
frontu I wojny światowej młyn urucho-
miono w lipcu 1915 roku. Był wówczas – 
aż do dziś – w rękach rodziny Głodkow-
skich. Malowniczy, w dwudziestoleciu 
międzywojennym chętnie był utrwalany 
na płótnie przez artystów z Kazimierza 
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Dolnego. Wspomina o tym Maria Kunce-
wiczowa w swoich „Dwóch księżycach” 
cytowanych w niniejszym „Powiślu Lu-
belskim”. 

W Chodliku młyn notowany był 
w 1661 roku i potwierdzony w wiekach 
następnych. Szczegółowy opis chodli-
kowskiego młyna zawiera Lustracja klu-
cza kazimierskiego Stefana Osipowicza z 
1838 r. Tuż obok wioski istnieje jeszcze 
osada pod nazwą Młyny. 

Był też przed paruset laty młyn w 
samym Wilkowie. W wyschniętym, daw-
nym korycie rzeczki Wrzelowianki, po-
między kościołem parafialnym a parafial-
nym cmentarzem, w podmokłym obniże-
niu, parę metrów od drogi do Zastowa, 
znaleziono wiele dziesiątków lat temu 
mocną konstrukcję drewnianą wskazującą 
na młyńską tamę. 

Mamy dziś na Powiślu tylko dwa 
młyny: w Szczekarkowie i Kosiorowie. 
Razem z towarzyszącymi im domami 
młynarzy są wspaniałymi zabytkami zani-
kającego dziś drobnego przemysłu wiej-
skiego. Przed II wojną światową było na 
Chodelce od Opola do Wisły aż 6 młynów 
wodnych. Południowa część Powiśla, 
która nie ma tak gęstej sieci rzek jak część 
północna, korzystała natomiast z wiatra-
ków. Wykorzystywały one silny zachodni 
wiatr znad Wisły. Jeszcze na początku XX 

wieku na folwarku w Podgórzu stał na 
skarpie wiatrak. 

W 1929 roku na Powiślu i w oko-
licach były według oficjalnego spisu akt 
urzędowych Starostwa Powiatowego 
następujące młyny wodne (nie było tu 
młynów motorowych) i wiatraki: Bracie-
jowice - wiatrak W.Łyjaka, wiatrak 
P.Mosieckiego, wiatrak Stępnia i wiatrak 
F.Turskiego; Chodlik - młyn 
J.Strażycowej; Głusko Duże – młyn 
A.Wójtowicza; Głusko Małe – młyn 
J.Bartyszka i J.Sochy; Grabówka – młyn 
J.Franczaka; Groble – młyn Siemionka; 
Kosiorów (dawniej Żmijowiska lub 
Kłodnica) - młyn Piotra Jastalskiego i 
spółki; Las Dębowy – młyn Witolda 
Iłłakowicza; Łubki – młyn I.Dąbrowskiej; 
Młynki Karczewskie – młyn 
J.Rosińskiego; Opole – młyn 
S.Biłkiewicza; Piotrawin - wiatrak Sobo-
ty; Pomorze – młyn L.Kleniewskiej; 
Rogów – młyn S.Czapli; Ruda Opolska – 
młyn W.Schoenetta; Szczekarków - młyn 
Jana Głodowskiego (Głodkowskiego) i 
młyn J.Smolaka; Wolica – młyn  - 
A.Woźniakowskiego. Na terenie całego 
dzisiejszego powiatu opolskiego było w 
1929 roku w sumie 34 młynów wodnych, 
10 młynów motorowych i 10 wiatraków. 

W miejscu dawnych młynów w 
Żmijowiskach (dziś Kosiorowie) w latach 

20. XX wieku Piotr Jastalski postawił 
nowy piętrowy, do dziś stojący młyn. 
Piotr Jastalski. miał dwóch synów Adama 
i Stefana, którzy prowadzili młyn po ojcu. 
Po wojnie wnętrze młyna spaliło się, cała 
konstrukcja jednak pozostała. W latach 
70. młyn kupił od Jastalskich Wargocki, a 
po jego śmierci Józef Furga z Brzozowej. 
W 2000 roku właścicielem młyna został 
Zbigniew Siwiec z Lubartowa. Dziś moto-
rowy młyn miele rzadko, najczęściej na 
pokarm dla świń. W 2006 roku na tym 
samym spiętrzeniu Chodelki w Kosioro-
wie Żebrowski uruchomił niewielką wod-
ną elektrownię. 

Młyn w Szczekarkowie należy od 
3 pokoleń do młynarskiej rodziny Głod-
kowskich:  Jana, następnie jego syna Zbi-
gniewa i dzisiaj wnuka Jana – Andrzeja 
Głodkowskiego. Młyn przeszedł ostatnio 
remont, naprawiono dach. Miele ospę dla 
inwentarza. 
 Wykorzystano: Z dziejów mły-
narstwa w Polsce, „Studia z dziejów go-
spodarstwa wiejskiego” t. 12, z. 1, War-
szawa 1970; B.Baranowski, Polskie mły-
narstwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk 1977; Jan Górak, Młyny wodne na 
Lubelszczyźnie, „Studia i Materiały Lubel-
skie” t. 14, Lublin 1997. 

Wojciech Włodarczyk, 

 
 

Mosty na Powiślu lubelskim 
 

 
Most kolejowy w Wilkowie 

 Gęsta sieć rzek Powiśla lubel-
skiego zmuszała zawsze do budowy mo-
stów. Szeroka Wisła domagała się, 
zwłaszcza w czasach wojen i przechodzą-
cych tutaj frontów, wojskowej przeprawy. 

Między Chałupkami a Chotczą Dolną pod 
koniec II wojny światowej wycofujący się 
Niemcy usiłowali zbudować most. Po 
stronie choteckiej („zawiślańskiej” jak 
mówimy na Powiślu) do dziś wystaje z 
nurtów Wisły ogromny betonowy filar 
niedokończonej przeprawy. Tuż obok, 
ciągle na choteckim brzegu, znajdujemy 
ukrytą w gęstych drzewach, na skraju 
zbocza zaniedbaną, zabytkową niewielką 
kaplicę. Pierwotnie przeznaczona była dla 
flisaków, ale na niedzielne nabożeństwa 
przypływali tutaj także mieszkańcy wio-
sek z przeciwległego Powiśla. Było im tu 
bliżej niż do kościoła w Wilkowie, Pio-
trawinie czy Opolu. 

 
Filar mostu w Chałupkach 

Znaczenie strategiczne tego miej-
sca dostrzegli także planiści wojsk Układu 
Warszawskiego. Przez dziesięciolecia w 
strzeżonym przez wojsko parku dworskim 
w Kamieniu składowany był metalowy 
most pontonowy. Miał być montowany 
przy metalowych pachołkach obecnej 
przeprawy promowej pod Kamieniem, 
naprzeciwko wsi Kłódzie. Jeszcze dziś 
widać przy promie przygotowane dla jego 
montażu ogromne betonowe podjazdy. 

 
Prom we wsi Kłódzie 

Prom pod Kamieniem to jedyna 
przeprawa przez Wisłę na Powiślu lubel-
skim. Stały most na Wiśle między Anno-



___________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 5(18), lipiec 2006 r.____________________________ 

 8

polem a Puławami jest ciągle w niespre-
cyzowanych planach chociaż najczęściej 
wymienia się dla jego budowy właśnie 
okolice Kamienia. 

Wielka powódź 2001 roku wy-
musiła budowę nowego mostu w Podgó-
rzu. Zalewany parokrotnie w ciągu roku 
przez cofającą się Chodelkę praktycznie 
odcinał wioskę od świata. Nowy, 50-cio 
metrowy, trzyprzęsłowy, potężny jak na 
warunki Powiśla most kratownicowy wraz 
z dojazdami wybudowano między 22 
października 2001 a 18 maja 2002 roku. 
Jak głosi specjalna tablica umieszczona na 
moście inwestorami byli: Telewizja Pol-
ska S.A. – Komitet Akcji „Pomóż! Tele-
widzowie powodzianom”, Biuro do spraw 
Usuwania Skutków Powodzi przy Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów i Powiat 

Świebodziński. Wykonawcami byli: 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych 
„Izotechnik” w Płocku i Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku. 
Most w Podgórzu jest dziś największym 
mostem Powiśla. 

Most w Podgórzu 

 Najpiękniejsze mosty Powiśla z 
ceglanymi przyczółkami wybudowali 
Kleniewscy na początku XX wieku dla 
swojej wąskotorowej kolejki. Spełniała 
ona nie tylko funkcje gospodarcze, ale 
także przewoziła pasażerów. Jedna z naj-
ciekawszych kolejowych przepraw znaj-
duje się w Wilkowie między boiskiem 
piłkarskim a zabudowaniami spółdzielni. 
Most umożliwiał dojazd wagonów towa-
rowych do folwarku w Wilkowie. Odpo-
wiednio eksponowany jako zabytek tech-
niki przemysłowej może być dziś atrakcją 
turystyczną Wilkowa. 
 

Wojciech Włodarczyk

 
 

Artyści na Powiślu lubelskim 
 
 Bliskie sąsiedztwo Kazimierza 
Dolnego sprzyjało zaglądaniu na Powiśle 
artystów przyjeżdżających do miasteczka. 
Poniżej publikujemy fragment powieści 
„Dwa księżyce” znanej pisarki Marii 
Kuncewiczowej poświęcony przedwojen-
nej cyganerii kazimierskiej i fragmenty 
listów Jarosława Iwaszkiewicza (1894-
1980) do związanego z Kazimierzem 
znanego malarza Antoniego Michalaka 
(1902-1975). Tytuł tego fragmentu książki 
Kuncewiczowej został nadany przez re-

dakcję. Pisane w Kazimierzu  „Dwa księ-
życe” zostały opublikowane w 1933 roku. 
Kuncewiczowa związana z miasteczkiem 
i artystyczną bohemą przyjeżdżającą w 
okresie międzywojennym do Kazimierza 
ukryła pod literackimi imionami (Mena, 
Jeremi, Sylwia czyli Marta) prawdziwe 
osoby i przedstawiała autentyczne wyda-
rzenia.  

Fragmenty poświęcone Powiślu z 
dwóch listów znanego pisarza Jarosława 
Iwaszkiewicza  do malarza Antoniego 

Michalaka przepisujemy z artykuły Jerze-
go Wyczesanego Wojenna koresponden-
cja Jarosława Iwaszkiewicza z Antonim 
Michalakiem, „Brulion Kazimierski” nr 5, 
jesień 2004, s. 18-19. Ciekawe, że uwagi 
pisarza o twórczości Michalaka znalazły 
chyba uznanie u malarza, bo jeden z za-
chowanych jego szkiców do kościoła w 
Dratowie (Zagłobie) jest portretem Marii 
Kleniewskiej.  

Wojciech Włodarczyk

 

„Wycieczka do Wilkowa” 
 
 „Któregoś dnia Mena zapropo-
nowała wycieczkę do Wilkowa po gałga-
niarze. Były to dery, tkane przez chłopki 
ze spłowiałych strzępów odzienia. Resztki 
dawno zapomnianych fartuchów, wsyp, 
kaftanów, koszul składały się na wyrób 
czasami zadziwiająco ładny. Mena za 
ostatniej bytności w Wilkowie (malowała 
tamtejszy młyn) wykryła u jednej z go-
spodyń piękny egzemplarz, cały w niebie-
skich, przydymionych kolorach. Taki 
właśnie, jaki powinien leżeć na podłodze 
sielskiego domku Sylwii. 
 Wyruszyły w towarzystwie Je-
remiego, bo mąż Marty – doktor – zatele-
fonował z miasta, że pacjenci go nie 
opuszczają. Jechało się furą przez piachy i 
jałowce, jak gdyby w głąb kulis tego kra-
ju, którego świetną rampę stanowiła rze-
ka. [...] 
 Do Wilkowa przyjechali koło 
południa. Wójcik z furą potoczył się dalej, 
do Piotrawina. Mena zarządziła popas. 

Pośrodku wsi, na wygonie schodzącym ku 
Chodelce odpakowali jedzenie i raczyli 
się, wykrzykując, walcząc o pierożki i 
czereśnie. [...] 
 Kwestia sprawunku nie od razu 
ułożyła się gładko. W zagrodzie zastali 
wprawdzie nędzę. Ale właścicielka, usły-
szawszy propozycję sprzedania dery, 
okazała niechęć. Długi czas milczała 
kołysząc dziecko, i wcale nie prosiła do 
izby. Gałganiarz wietrzył się w słońcu na 
płocie (podobno był wczoraj pożyczany 
sąsiadom na jarmark: gospodarze nie 
mieli już wozu ani konia). Marta zaczęła 
chwalić dobór kolorów i przyjemny wzór. 
Mena zapośredniczyła:  
 - Niech gosposia sprzeda. Konia i 
tak nie ma... Ta pani chce dobrze zapłacić, 
bo tak jej coś do głowy przyszło. A cóż 
właściwie taka rzecz jest warta bez konia? 
 Niebawem na podwórku zebrało 
się z dziesięć kobiet. Skądciś już wiedzia-
ły, o co chodzi, i poprzynosiły zapaski, 

różne kilimy i koce. Pchały to wszystko w 
ręce, ale nic nie było ładnego, goście nie 
chcieli brać. Więc złe, że nie pozyskały 
owych durnych kupców, zaczęły półgło-
sem urągać. Jedna z dziewczyn skubnęła 
nawet Menę za rękaw rodierowskiego 
swetra, piszcząc: 
 - O, toto pewnie lepsze! Ten 
cygański kabat, wo... 
 Chichotały, oglądały obcych od 
stóp do głowy jak cyrkowe dziwa. [...] 
 Gospodyni powoli miękła. Rada 
z tryumfu nad bogatszymi chłopkami, 
spytała w końcu o zapłatę... Marta czym 
prędzej położyła duże pieniądze na stą-
gwi. Właścicielka koca, upojona, zażądała 
dwa razy tyle; Mena spierała się. Jednak 
targu dobito i po chwili cała gromada 
obstąpiła płot – ściągać pasiak i wręczać 
nowonabywcom. Podczas gdy tłumnie 
trzepano i składano, Mena odwołała Mar-
tę do izby. Było tam ciemnawo, fuksje 
zasłaniały szybkę. W prawym rogu łóżko, 
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pełne szmat, dzieci i kotów, ziało kwa-
sem; na kominie – widać zimnym – kwo-
ka goniła kurczę; w lewym rogu stał stół, 
zawalony garami; nad nim wisiała półka. 
Mena szybkim ruchem zdjęła coś z półki. 
 - Patrz – zwróciła się do Sylwii – 
jaki kubek... Stary. Doskonale zachowany. 
Popatrz... Angielski fajans. Skąd oni to 
mają? Pewnie jakiś dziadek przywiózł z 
Ameryki. Jak ulał dla twego domku! Taki 
sobie komik w kwiatki... prześliczny. 
 Sylwia klasnęła w dłonie. 
 - Czekaj, czekaj – mitygowała ją 
malarka – zobaczę, może jeszcze coś 
wyłowię. 
 W okamgnieniu przerzuciła ła-
chy, rozsunęła skorupy, zajrzała nawet 
pod ławę. Dzieci – osłupiałe w łóżku – 
milczały. Niestety, oprócz obłupanych z 
emalii saganów, oprócz ścierek cuchną-
cych, obierzyn i dziesiątków niewyraź-
nych, bardzo szpetnych przedmiotów, nie 
było już nic użytecznego w tej stancji. 

 Panie kierowały się ku drzwiom. 
Koło okna Sylwia jeszcze przystanęła. 
 - Ach, słuchaj, fuksje? Zapytam, 
czyby nie odstąpiła... 
 Ale Mena skrzywiła się. 
 - Nie warto. Brzydki gatunek. 
Nie lubię tych sinych. 
 Wybiegły. Jeremi czekał z gałga-
niarzem przez ramię, gospodyni wracała 
do chałupy, inne kobiety rozłaziły się z 
wolna. Mena nie zwalniając kroku potrzą-
snęła kubkiem przed oczami baby. 
 - Ten garnuszek nam się spodo-
bał – oświadczyła. – Macie tu za niego 
złotówkę. Do widzenia. Zostańcie z Bo-
giem. Halo! 
 Zanim chłopka zdołała pomiar-
kować, co zaszło, przyjezdni opuścili 
zagrodę. [...] 
 Wójcik z furą miał czekać pod 
lasem, bo tamtędy mu szła powrotna dro-
ga od Piotrawina. Eksploratorzy zatem 
pospieszali na przełaj, klucząc między 

chałupami. Przy końcu wsi zaplątali się 
pośród chruścianych płotów i utknęli 
przed płotem czyjegoś schludnego domo-
stwa. Nikogo w pobliżu nie było widać, 
tylko pies ujadał i dzwonił łańcuchem. 
Mena wpadła w zachwyt. Kazała podzi-
wiać wiśniowe georginie, jak sznelkowe 
kłębki, słoneczne wiechy heliantusów, 
czyściutko umiecioną, glinianą dróżkę do 
sadu. [...] 
 Wieczór zapadł. Wóz skrzypiał w 
piaskach, skowronki kwiliły. Sylwia i 
Jeremi siedzieli uściśnięci; Mena, naprze-
ciwko, owinęła się pasiakiem; wyglądała 
jak indyjskie bóstwo. Milczeli, a pachnący 
wiatr mówił. 
 Czerwony, wielki księżyc stanął 
koło wiatraka. Wójcik podciął konie. Od 
miasteczka już zalatywało dymem i pie-
karnią. [...]”   

Maria Kuncewiczowa 

 

„Niezapomniana okolica”  
 

 
Ślub Antoniego Michalaka z Marią Chy-

lewską 16 sierpnia 1941 roku w Dratowie. 
W głębi Jarosław Iwaszkiewicz  

 
 [z listu z dnia 31 lipca 1941 
r.:] „Bardzo Ci jestem wdzięczny za 
nasz pobyt w Kazimierzu, taki byłeś 
miły i serdeczny i dzięki Tobie spę-
dziliśmy parę niezapomnianych dni. 
Zwłaszcza ważne to dla Tereni [córka 
Iwaszkiewicza, ur. 1928], dla której 
pierwsze wrażenia młodości mogą 
zostać na całe życie, a takie cudowne 
wyprawy jak nasza na Chodelkę albo 
ten spacer do Janowca – z mirtem jak 
w Umbrii – mogą bardzo głęboko 
zapaść w duszę. [...] Ciekaw jestem 
jak Tobie idzie polichromia [w prezbi-
terium kościoła w Dratowie] – czy 
będzie szła? Bardzo mi się podobał 
karton u Ciebie – a Terenia już nary-
sowała anioła pod Twoim wpływem. 
Wolałbym może, aby Twoje malar-
stwo kościelne było mniej idealne: 
trochę więcej charakteru w twarzach, 
mniej pięknych linij nosa i czoła, dla-
tego właśnie mówiłem że powinieneś 
dawać w Twoich świętych i aniołach 
portrety. Wybacz te uwagi zarozumia-
łego laika, ale tak mi jesteś bliski, że 
pozwalam sobie na te niemądre może 
uwagi.” 

 

 
[z listu z dnia 24 sierpnia 

1941 r.:] „Drogę do Warszawy [Iwa-
szkiewicz podróżował, jak wszyscy 
podczas okupacji, statkiem]  miałem 
dobrą choć upał był straszny i przyje-
chałem bardzo wymęczony, ale ze 
wspomnieniami tych cudnych dni 
spędzonych w Kazimierzu i w Drato-
wie. Jazda na ślub [Antoniego Micha-
laka z Marią z Chylewskich w dniu 16 
sierpnia w Dratowie Marii Kleniew-
skiej] a zwłaszcza powrót wieczorem 
w tak cudny czas i w tej niezapomnia-
nej okolicy zostały mi na całe życie w 
sercu. Miło mi było przeżyć to 
wszystko. Do Żony w dalszym ciągu 
czuję najwyższą sympatię i wiele ser-
deczności, została mi we wspomnie-
niu jasna i miłą, prosta i złączona z 
tym pięknym lubelskim pejzażem. [...] 
Przesyłam dla Was obojga serdeczne 
pozdrowienia, ukłony dla znajomych 
w Kazimierzu i na wsi, niektórzy go-
ście weselni śnią mi się czasem. Twój 
Jarosław.” 

Jarosław Iwaszkiewicz 
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Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju  
Okala i Mięćmierza 

Sąsiedzi się organizują 
 
 Z inicjatywy grupy mieszkańców 
sąsiednich, podkazimierskich wsi powsta-
ło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mięć-
mierz-Okale. Statutowym celem działania 
Stowarzyszenia jest wspieranie wszech-
stronnego i zrównoważonego rozwoju 
społecznego, kulturalnego i gospodarcze-
go gminy. Stowarzyszenie stawia sobie 
poważne zadania integracji mieszkańców 
wsi, przeciwdziałania bezradności i wy-
kluczeniu społecznemu, i budowania 
niezależnych struktur  obywatelskich w 

środowisku lokalnym. Konkretne inicja-
tywy to na początek przedszkole i działa-
nia edukacyjne dla dzieci oraz działalność 
na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej 
tożsamości, tradycji i obyczajów. Stowa-
rzyszenie zamierza inicjować i aktywnie 
uczestniczyć  w przedsięwzięciach zwią-
zanych z ochroną przyrody i krajobrazu 
naszego regionu. 
 Zebranie Założycielskie Stowa-
rzyszenia odbyło się 26 marca 2006 roku 
w budynku dawnej remizy OSP w Okalu. 

Ponad trzydziesty uczestników zebrania 
wybrało Zarząd, którego przewodniczą-
cym został, mieszkający w Mięćmierzu  
Maciej Włodarczyk. W pierwszych dzia-
łaniach wspomagają go Roman Sokołow-
ski i Leszek Skocz z Okala. Przewodni-
czący nowego Stowarzyszenia jest także 
członkiem Regionalnego Towarzystwa 
Powiślan.     

Waldemar Baraniewski

 
 

 

Czy astma oskrzelowa jest chorobą na całe życie? 
 

Pierwsze wzmianki w literaturze 
medycznej na temat tajemniczej choroby, 
którą później nazwano astmą, pojawiają 
się już w starożytnych papirusach egip-
skich (papirus Ebersa z 1550 r. p.n.e.) 
oraz w starożytnych pismach z Indii i 
Chin. Opisy astmy i zalecenia leczenia 
można znaleźć w pismach Aretaeusa z 
Kapadocji z I wieku i w pismach Celsusa. 
Przed wiekami astma była chorobą, na 
którą chorowali i umierali młodzi ludzie, 
często bezpotomnie. Postęp w medycynie 
sprawił, że choroba mogła być przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. Obecnie 
na podstawie badań epidemiologicznych 
szacuje się, iż ok. 10%-15% populacji 
ludzkiej choruje na astmę oskrzelową.  

W miarę rozwoju nauk medycz-
nych, dokonywał się postęp w definicji 
choroby, którą najpierw opisywano na 
podstawie objawów klinicznych takich jak 
duszność, kaszel, świszczący oddech. 
Następnie dodawano informację, że jest to 
choroba zapalna, przewlekła. Potem po-
twierdzono udział różnorodnych komórek, 
które biorą udział w tworzeniu tego zapa-
lenia. Zawsze towarzyszyła astmie nadre-
aktywność oskrzeli, a skurcz oskrzeli 
(obturacja) często ustępował samoistnie 
lub w wyniku zastosowanego leczenia. 
 Objawy kliniczne i stopnie 
ciężkości astmy oskrzelowej. 
 Astma oskrzelowa charakteryzuje 
się napadami duszności, bardzo często w 
nocy lub nad ranem, która ustępuje samo-
istnie lub w wyniku leczenia. Towarzyszy 
jej często kaszel i świszczący oddech. 
Często objawy te występują bez gorączki, 

która cechuje infekcje dróg oddechowych. 
Objawy pojawiają się często w trakcie i 
po infekcjach, a u osób uczulonych obja-
wy astmy występują po ekspozycji na 
alergeny oraz po dużym wysiłku fizycz-
nym lub ekspozycji na zimne powietrze. 
U dzieci czasami spotykamy się z postacią 
kaszlową astmy, gdzie jedynym objawem 
choroby jest suchy, męczący kaszel. 

W zależności od nasilenia obja-
wów klinicznych i czasu trwania choroby 
dzielimy astmę zgodnie z zaleceniami 
„Światowej strategii rozpoznawania, le-
czenia i prewencji astmy” (GINA 2005) 
na: epizodyczną, przewlekłą lekką, prze-
wlekłą umiarkowaną i przewlekłą ciężką.  

Astma sporadyczna występuje 
rzadziej niż 1 raz w tygodniu, objawy 
nocne są sporadyczne i krótkotrwałe. 
Zaostrzenia choroby występują rzadziej 
niż 2 razy w miesiącu. Astma przewlekła 
lekka objawia się częściej niż 1 raz w 
tygodniu, ale rzadziej niż 1raz na dzień. 
Objawy nocne występują częściej niż 2 
razy w miesiącu i mogą zaburzać sen. 

Astma przewlekła umiarkowa-
na charakteryzuje się objawami codzien-
nymi, które mogą utrudniać codzienną 
aktywność,  zaburzeniami snu częściej niż 
1 raz w tygodniu. Obserwuje się także 
dużą zmienność parametrów mierzących 
czynność oskrzeli. 

Astma przewlekła ciężka obja-
wia się ciężkimi, codziennymi napadami 
duszności, częstymi objawami nocnymi, 
częstymi zaostrzeniami, które zaburzają 
codzienną aktywność oraz bardzo znacz-
nymi zaburzeniami czynności płuc 

stwierdzanymi w badaniach spirome-
trycznych. 
 Skoro stawiamy sobie pytanie, 
czy astma jest chorobą na całe życie, to 
zastanówmy się nad jej przyczynami. 
Przyczyn rozwoju astmy oskrzelowej jest 
wiele. Uważa się, że ogromne znaczenie 
ma czynnik genetyczny. Skłonność do 
astmy przekazywana jest z pokolenia na 
pokolenie. Często objawy choroby może-
my obserwować u wielu członków tej 
samej, bliższej lub dalszej rodziny. Bada-
nia naukowe dowodzą, że skłonność ta 
występowała przed wiekami w takim 
samym procencie w populacji, jak w 
obecnych czasach. Należy zadać sobie 
pytanie, co sprawia, że współcześnie ast-
ma oskrzelowa występuje coraz częściej?  
Badania epidemiologiczne porównujące 
zachorowania w różnych warunkach śro-
dowiska przynoszą odpowiedź. Okazuje 
się, że spaliny silników Diesla, gazy tok-
syczne uwalniane do środowiska np. dwu-
tlenek siarki, zamknięte pomieszczenia 
biurowców z klimatyzacją oraz wiele 
innych, sprawiają, że u osób predyspono-
wanych genetycznie zaczynają pojawiać 
się objawy choroby. Często zdarza się, że 
pierwsze objawy astmy występują u osób 
zmieniających miejsce zamieszkania, 
rodzaj lub miejsce pracy. 
 Z tematem środowiska łączy się 
problem narażenia na alergeny wewnątrz 
i zewnątrz domowe. Wśród alergenów 
wewnątrz domowych w naszej strefie 
klimatycznej najważniejsze są roztocza 
kurzu domowego, roztocza mączne oraz 
tzw. drobne roztocza przechowalniane. Są 



___________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 5(18), lipiec 2006 r.____________________________ 

 11

one najczęstszą przyczyną astmy i innych 
chorób alergicznych u dzieci i dorosłych. 
Występują w otoczeniu człowieka przez 
cały rok i są bardzo trudne do usunięcia. 
Nasilenie dolegliwości astmatycznych lub 
innych chorób u osób uczulonych na roz-
tocza obserwujemy w czasie zimy, a naj-
bardziej w okresie grzewczym. Wtedy 
warunki środowiskowe mieszkań są ide-
alne do rozwoju ogromnej populacji roz-
toczy.  

Innym ważnym alergenem w na-
szym otoczeniu są zarodniki grzybów 
pleśniowych. Występują zarówno we-
wnątrz pomieszczeń, jak i w otwartych 
przestrzeniach np. w lasach liściastych,  
miejscach, gdzie składuje się zbutwiałe 
resztki organiczne, w szklarniach itp. Są 
tam, gdzie jest ciepło, ciemno  i wilgotno. 
Osoby uczulone na zarodniki grzybów 
pleśniowych mają bardzo silne dolegliwo-
ści, często ciężką postać astmy, którą 
bardzo trudno leczyć. 

W naszej strefie klimatycznej du-
żym problemem dla alergików są pyłki 
drzew, traw i chwastów. W Polsce, po-
dobnie jak w Europie, najsilniejszymi 
alergenami środowiskowymi są pyłki 
brzozy, traw łąkowych oraz bylica. Duża 
koncentracja pyłków w atmosferze może 
zaostrzać przebieg astmy oskrzelowej, a u 
osób dotychczas zdrowych, wręcz wywo-
ływać objawy choroby. Okres narażenia 
na pyłki rozciąga się, w zależności od 
warunków atmosferycznych, od lutego 
(kwitnienie drzew) do września (pylenie 
chwastów). Dla potrzeb badań klinicznych 
i alergików opracowuje się corocznie 
szczegółowe kalendarze pylenia roślin 
ostrzegające przed wysokimi stężeniami 
alergenów w otoczeniu. 

W środowisku domowym oraz w 
środowisku pracy, szczególnie na wsi, 
występuje kolejna duża grupa alergenów. 
Są to naskórki, ślina i odchody zwierząt 
domowych i gospodarskich. Alergeny te 
należą do grupy alergenów całorocznych. 
Najbardziej znane nam alergeny to sierść 
psa, konia, kota, sierść i mocz gryzoni i 
świń, pióra drobiu i gołębi. 

Przyczyną astmy mogą być także 
przebyte infekcje wirusowe i bakteryjne. 
Najczęściej na ten rodzaj astmy oskrzelo-
wej chorują dorośli. W trakcie badań 
diagnostycznych nie udaje się u nich 
stwierdzić uczulenia na alergeny środowi-
skowe.  

W dobie rozwoju przemysłu 
chemicznego obserwujemy ciągle nowe 
metody przedłużania ważności produktów 
spożywczych, poprawiania smaku, zapa-
chu i wyglądu. Obecnie do produkcji 
żywności wykorzystuje się ogromne ilości 
konserwantów i barwników, które, jak 

się okazuje, są następną potężną grupą 
alergenów.  

Analizując przyczyny występo-
wania astmy oskrzelowej nasuwa się 
wniosek, iż na wiele z nich nie mamy 
wpływu. Stale jesteśmy narażeni na wiele 
czynników, często przez całe życie. A jak 
wiadomo: nie ma alergii i astmy, jeśli nie 
ma narażenia na alergeny. Doświadczenie 
życiowe mówi nam, że bardzo trudno taką 
sytuację stworzyć wokół siebie.  

Diagnostyka astmy oskrzelowej 
Żeby z chorobą walczyć, trzeba ją dobrze 
rozpoznać, ustalić przyczyny, które ją 
wywołują i skutecznie leczyć nawet przez 
całe życie. 
 Podstawowym badaniem diagno-
stycznym w astmie jest badanie spirome-
tryczne, które ocenia przepływy powietrza 
przez oskrzela oraz mierzy objętość płuc. 
Stosujemy także próbę odwracalności 
skurczu oskrzeli po podaniu leku rozsze-
rzającego oskrzela. Kiedy wartości spiro-
metryczne są prawidłowe, możemy zasto-
sować do diagnostyki próbę prowokacyj-
ną z histaminą, metacholiną lub alerge-
nami środowiskowymi.  

Do identyfikacji alergenów służą 
popularne testy skórne. Jeśli testy są wąt-
pliwe, albo chcemy zakwalifikować pa-
cjenta do immunoterapii, czyli odczulania, 
wykonujemy badanie swoistych IgE w 
surowicy krwi. Poszukujemy w tym bada-
niu przeciwciał przeciwko podejrzanym 
alergenom i mierzymy ich poziom w 
surowicy.  

W trakcie diagnostyki astmy wy-
konuje się także prześwietlenie klatki 
piersiowej, badanie na obecność refleksu 
żołądkowo - przełykowego i wiele innych 
badań w celu wykluczenia innych chorób 
podobnych do astmy. 

Leczenie astmy oskrzelowej 
Leczenie astmy oskrzelowej od-

bywa się na takich samych zasadach jak 
leczenie innych chorób przewlekłych, 
często uwarunkowanych genetycznie, np. 
nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy. 
Jeśli już rozpoznaliśmy astmę, to leczymy 
ją przewlekle. Nawet przez całe życie.  
 W leczeniu astmy stosujemy 
różne grupy leków, w zależności od stop-
nia ciężkości astmy. Możemy wyróżnić 
grupę leków objawowych, które rozsze-
rzają oskrzela i mogą być stosowane do-
raźnie w razie duszności. Są to ß-
mimetyki szybko działające (salbutamol, 
Berotec). Do przewlekłego stosowania 
przeznaczona jest grupa ß-mimetyków 
długo działających, które przez 12 godzin 
utrzymują oskrzela w rozkurczu. Na po-
graniczu tych grup znajduje się formote-
rol, który działa szybko i długo. Czasami 
mają swoje zastosowanie leki przeciwcho-

linergiczne, które rozszerzają oskrzela, 
zapobiegają odruchowemu skurczowi 
oskrzeli (bromek ipratropium). 

Kolejną grupą są leki przeciw-
zapalne. Jest to najważniejsza grupa 
leków do leczenia astmy, które stosuje się 
codziennie, przez długi czas. Nawet wte-
dy, kiedy nie ma klinicznych objawów 
astmy. To właśnie te leki kontrolują prze-
bieg choroby. Najważniejsze wśród nich 
są sterydy wziewne (budezonid, beklome-
tazon, flutikazon, cyklezonid). Sterydy 
stosuje się w różnych dawkach dobowych 
w zależności od stopnia ciężkości astmy. 
Im cięższa postać choroby, tym wyższe 
dawki leków. Według wytycznych świa-
towych GINA 2005 sterydy wziewne 
muszą być stosowane w astmie przewle-
kłej lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej. 
Wśród pacjentów spotykamy się często ze 
sterydofobią. Należy w tym miejscu wyja-
śnić, że sterydy wziewne stosowane w 
leczeniu astmy nie mają nic wspólnego ze 
sterydami anabolicznymi, które tak źle 
nam się kojarzą. Dawki leków są stoso-
wane w mikrogramach i podawane są  
miejscowo do oskrzeli. Ich działanie 
ogólnoustrojowe jest nieistotne. 
 Do leków przeciwzapalnych w 
leczeniu astmy zaliczamy antagonistów 
receptora leukotrienowego (montelukast, 
zafirlukast). Leki te mają swoje ugrunto-
wane miejsce w leczeniu astmy ciężkiej i 
w okresach zaostrzeń. Montelukast, ze 
względu na swoją tabletkową postać (do 
ssania lub gryzienia), jest bardzo chętnie 
przyjmowany przez małe dzieci. W lecze-
niu ciężkiej astmy stosowane są także 
preparaty teofiliny o przedłużonym dzia-
łaniu, sterydy doustne lub w injekcjach. 
Od listopada 2005 r. dostępny jest na 
polskim rynku nowy lek mający zastoso-
wanie w leczeniu ciężkiej astmy związa-
nej z uczuleniem – przeciwciało anty- IgE 
(omalizumab). Ta metoda leczenia jest 
obecnie bardzo kosztowna i mało dostęp-
na dla większości pacjentów. Coraz rza-
dziej do leczenia astmy włączane są kro-
mony, leki o słabym działaniu przeciwza-
palnym, które mają obecnie dużo mniej-
sze znaczenie.  
 Podsumowanie 

Wiedząc tak wiele o przyczynach 
astmy i charakterze choroby, nasuwa się 
odpowiedź na zadane w tytule pytanie. 
Tak, astma jest chorobą na całe życie. 
W badaniach naukowych przeprowadza-
nych wśród pacjentów chorych i takich, u 
których już nie występują objawy klinicz-
ne dowiedziono, że proces zapalny w 
ścianie oskrzeli toczy się z jednakową siłą 
i aktywnością. Obserwuje się stały proces 
przebudowy ściany oskrzeli (remodeling). 
Podobne zjawisko obserwuje się w 
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oskrzelach najmłodszych dzieci z grupy 
ryzyka zachorowania na astmę oskrzelo-
wą, u których nie widać jeszcze objawów 
klinicznych.  

Analizując ilości zgonów z po-
wodu astmy w jej różnych stopniach cięż-
kości, obserwujemy zaskakujące rezultaty. 
Ilość zgonów z powodu astmy lekkiej jest 
bardzo podobna do ilości zgonów w ast-
mie umiarkowanej i ciężkiej. Mamy za-
tem kolejny dowód na to, że astma w 
każdej postaci jest niebezpieczna i że 
zawsze wymaga leczenia. 

Pojawia się wobec tego pytanie, 
kiedy zacząć prawidłowo leczyć najmłod-
szych pacjentów, by w przyszłości uchro-
nić ich przed powikłaniami choroby i 
przed inwalidztwem oddechowym. Dys-
kusja w gronie specjalistów alergologów i 
pulmonologów na ten temat trwa. Naj-
nowsze wytyczne światowe GINA 2005 
jeszcze tego problemu nie analizują, ale 
myślę, że w niedalekiej przyszłości bę-
dziemy mieli zalecenia dotyczące profi-
laktyki astmy  Lecząc pacjentów z 
astmą oskrzelową pragniemy osiągnąć cel, 

jakim jest ich pełna radość życia, spokoj-
ny sen, normalne funkcjonowanie w szko-
le, pracy i w domu, uprawianie sportu 
oraz spełnione marzenie o dobrym zdro-
wiu.  

Lek. Med. Ewa Trębas-Pietras  
Specjalista alergologii i chorób płuc 
Ordynator Oddziału Alergologii Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego

 
 

Pierwszy rok działalności III Zarządu RTP 
 
Po wyborach nowych władz Re-

gionalnego Towarzystwa Powiślan 19 
czerwca 2005 roku (skład władz podali-
śmy w 3 (12) numerze „Powiśla Lubel-
skiego” z lipca 2005 roku) nowy zarząd 
musiał borykać się przede wszystkim z 
trudnościami finansowymi. Zasługą 
skarbnika RTP pani Zofii Markiewicz jest 
bezbłędne przygotowanie dokumentów 
dla Urzędu Skarbowego w Opolu. Dzięki 
hojnemu wsparciu sponsorów i członków 
naszego Towarzystwa udało się nam nie 
tylko wydać trzecią już naszą pozycję 
książkową – parafialną „Księgę Akt Za-
ślubionych” z drugiej połowy XVIII wie-
ku (ukazała się w lutym tego roku), ale 
także kolejne numery naszego kwartalnika 
„Powiśle Lubelskie”. W tym roku ukaże 
się rekordowa ilość naszego periodyku. 
Poza czterema „zwykłymi” numerami 
ukazały się dwa „specjalne”: jeden po-
święcony 10-leciu naszego Regionalnego 
Towarzystwa Powiślan (nr 2 (15)), drugi – 
sprowadzeniu do parafialnego kościoła 
relikwii św. Floriana (nr 4 (17)).  Regu-
larne wydawanie „Powiśla Lubelskiego” 
zawdzięczamy redaktorowi i wicepreze-
sowi RTP Bogdanowi Bandzarewiczowi. 

Oba te wydarzenia bardzo zaan-
gażowały naszych członków. Inicjatywa 

sprowadzenia relikwii wyszła od wilkow-
skich parafian, członków Towarzystwa. 
Pomysłodawcą był pierwszy monografista 
parafii, członek władz RTP Janusz Ogiń-
ski. Bardzo zaangażował się już w bezpo-
średnie działania wiceprezes Bogdan 
Bandzarewicz towarzysząc księdzu 
Krzysztofowi Szcześniakowi w podróży 
do katedry wawelskiej. Wydarzenie to i 
same uroczystości zostały opisane w ty-
godniku katolickim „Niedziela” z 28 maja 
br. (Marta Matysek, Spieszył ze świadec-
twem wiary). 

Obchody 10-lecia rozpoczęła 15 
stycznia 2006 r. msza święta w intencji 
RTP i przemiły opłatek członków i sym-
patyków Towarzystwa u księdza probosz-
cza parafii Zagłoba Jerzego Hanaja (pisa-
liśmy o tym w „Powiślu Lubelskim” nr 1 
(14), ze stycznia 2006 r.). W planach 
Zarządu jest jeszcze przygotowanie spe-
cjalnego spotkania, planujemy je na jesień 
tegoż roku. RTP zwiększa swoje szeregi, 
w tej chwili do Towarzystwa należy bli-
sko 40 osób. 

Spotkanie opłatkowe u księdza 
Hanaja było związane z przyznanie do-
rocznych nagród (po raz pierwszy dwóch 
jednocześnie) RTP. Przypomnijmy, że 

zostali uhonorowani właśnie ksiądz Jerzy 
Hanaj i archeolog Paweł Lis. 

Działalność naszego Regionalne-
go Towarzystwa Powiślan jest coraz bar-
dziej dostrzegana poza granicami gminy. 
Możemy mówić już o stałej współpracy z 
władzami gminy Łaziska. „Wiadomości 
Ziemiańskie” (z 18 maja 2006 r.) z apro-
batą pisały o naszych artykułach związa-
nych z właścicielami ziemskimi Powiśla 
lubelskiego, ich siedzibami oraz działal-
nością społeczną i gospodarczą. Proble-
mem RTP pozostaje brak finansowego 
zabezpieczenia na planowane 3 książki 
(dzieje szkoły w Wilkowie, dzieje straży 
pożarnej w Wilkowie i parafialna „Księga 
akt chrztów” z II połowy XVIII wieku). 
Wydanie historii straży pożarnej plano-
wane jest na 120 rocznicę jej istnienia 
przypadającą w roku 2008. 

Zachęcamy wszystkich czytelni-
ków „Powiśla Lubelskiego” i sympaty-
ków naszego Towarzystwa do zgłaszania 
do  redakcji wspomnień i starych zdjęć. 
Chętnie przyjdziemy wysłuchać opowie-
ści, które warte są zachowania i wydru-
kowania na naszych łamach. Po to między 
innymi jesteśmy. 

Wojciech Włodarczyk 
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