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Przełomu Wisły  

  
Następny numer „Powiśla Lubelskiego” rozpocznie piąty rok naszego pisma. Od samego początku jego wydawa-

nia skupialiśmy się prawie wyłącznie na naszym miniregionie, określonych miejscach, wydarzeniach, mieszkańcach i zna-
czących gościach. M i e j s c e  jest zawsze konkretne, ma swoją tożsamość i historię. Jest zaprzeczeniem globalizacji, 
masowości i wykorzenienia. Tym razem chcemy jednak przedstawić także  o k o l i c e.  

Mamy więc w niniejszym numerze tekst o leżącym za wschodnimi granicami Powiśla majątku Łubki. Jej właści-
ciele mocno byli związani z Opolem lubelskim. Artykuł o winnicach Małopolskiego Przełomu Wisły kieruje naszą uwagę 
nie tylko na odległe od współczesnego Powiśla miejsca i czasy, ale wprost do źródeł naszej cywilizacji. Wino wyznacza 
perspektywę zarania dziejów. Według Biblii pierwsze winnice założył Noe. Faktem jest, że winorośl pochodzi właśnie z 
gór Kaukazu, a pierwsze jej uprawy w Gruzji datują się na 7 tysiąclecie przed Chrystusem. Cud w Kanie galilejskiej był 
zapowiedzią wielkiej tajemnicy związanej z winem, tajemnicy Ostatniej Wieczerzy. Wino stanowiło jądro kultury starożyt-
nej Grecji. Z winnych misteriów ku czci Dionizosa (w Rzymie nazywany był Bachusem) zrodził się teatr. Plenny krzew 
winny był fundamentem ideologii cesarskiego Rzymu. Jak rzadko która uprawa, winorośl niesie ze sobą bogactwo znaczeń 
i symboli, i czyni naszą europejską kulturę wspólną, ciągle aktualną całością.  

Wino inspirowało i uwalniało od złudnych pokus tego świata. Jan Kochanowski, który często oglądał Powiśle lu-
belskie z okien janowieckiego zamku i dobrze znał jaroszyńską winnicę benedyktynów z Sieciechowa, tak we fraszce z 
księgi III argumentował swoją odmowę przyjęcia intratnej kasztelani połanieckiej i wybór spokojnego życia na czarnole-
skiej wsi: „Nie dbałem nigdy o złoto, / Alem tylko prosił o to, / Aby kufel stał przede mną, / A przyjaciel pijał ze mną: / A 
tymczasem robotnicy / Pieczę mieli o winnicy; / To wszystko moje staranie, / To skarb, złoto, i zebranie. / Ani dbam o 
kasztelana / Trzymając się mocno dzbana.” 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2007 Roku życzy Państwu Regionalne Towarzystwo 
Powiślan. 

Wojciech Włodarczyk 



_____________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 6(19), październik – listopad  2006 r.____________________ 

 2

Wybory do władz gminy Wilków 
 W wyborach 12 listopada 2006 r. wybierano wójta i 15 
członków Rady Gminy. Frekwencja wynosiła 58,94%. Było 14 
okręgów. 

Wybory wójta w gminie Wilków (wójtem został Grzegorz 
Teresiński): 
1. Bogdan Bandzarewicz , Komitet Wyborczy Samoobrona RP, 
członek Samoobrony, liczba głosów – 332, % głosów – 13,94% 
2. Andrzej Rozwód, Komitet Wyborczy PSL, członek PSL, 
liczba głosów – 749, % głosów – 32,86% 
3. Grzegorz Teresiński, Komitet Wyborców Grzegorza Tere-
sińskiego, bezpartyjny, liczba głosów – 1229, % głosów – 
53,20%  
 Wybory do Rady Gminy Wilków, nazwiska członków 
Rady zostały wytłuszczone: 
1. Iwona Dzikowska, (okręg wyborczy nr 11), Komitet Wybor-
czy PSL, ilość ważnych oddanych głosów – 13, procent waż-
nych głosów – 0,52% 
2. Cezary Kuś, (14) KW PSL, 105, 4,17% 
3. Joanna Kowalska, (9) KW PSL, 79, 3,13% 
4. Zbigniew Sanecki, (2), KW PSL, 63, 2,50% 
5. Lidia Pietras, (8), KW PSL, 46, 1,83% 
6. Wojciech Czarnecki, (6), KW PSL, 79, 3,13% 
7. Stanisław Czarnecki, (1), KW PSL, 48, 1,90% 
8. Robert Mądzik, (12), KW PSL, 27, 1,07% 
9. Ryszard Piątek, (13), KW PSL, 28, 1,11% 
10. Justyna Kowalewska, (5), KW PSL, 91, % 3,61% 
11. Dariusz Madejek, (3), KW PSL, 66, 2,62% 
12. Marian Kramek, (4), KW PSL, 73, 2,90% 
13. Leszek Borkowski, (7), KW PSL, 36, 1,43% 
14. Stanisław Jezierski, (10), KW PSL, 55, 2,18% 
15. Andrzej Bojarski, (6), KW PSL, 64, 2,54% 
16. Roman Ciepielewski, (6), KW PiS, 91, 3,61% 
17. Marcin Falenta, (14), KW Samoobrona RP, 14, 0.52% 
18. Robert Krawczyk, (9), KW Samoobrona RP, 23, 0,91% 
19. Ryszard Maciaszek, (2), KW Samoobrona RP, 23, 0,91% 
20. Waldemar Król, (6), KW Samoobrona RP, 102, 4,04% 
21. Jolanta Szałas, (12), KW Samoobrona RP, 16, 0,63% 

22. Kazimierz Śmiech, (5), KW Samoobrona RP, 46, 1,83% 
23. Joanna Czapla, (7), KW Samoobrona RP, 29, 1,15% 
24. Dariusz Piłat, (6), KW Samoobrona RP, 51, 2,02% 
25. Jan Gil, (2), KW Wyborców Jana Gila, 89, 3,53% 
26. Wojciech Kuś, (3), KW Wyborców J.Gila, 42, 3,53% 
27. Jerzy Markowski, (11), KW Wyborców Grzegorza Tere-
sińskiego, 71, 2,82% 
28. Henryk Kuś, (14), KW Wyborców G.Teresińskiego, 67, 
2,66% 
29. Kazimierz Teresiński, (9), KW Wyborców G.Teresińskiego, 
26, 1,03% 
30. Józef Błażejowski, (2), KW Wyborców G.Teresińskiego, 59, 
2,34% 
31. Grzegorz Czapla, (8), KW Wyborców G.Teresińskiego, 
52, 2,06% 
32. Mirosław Bartoś, (6), KW Wyborców G.Teresińskiego, 53, 
2,10% 
33. Krzysztof Pastwa, (1), KW Wyborców G.Teresińskiego, 
60, 2,38% 
34. Stanisław Mróz, (12), KW Wyborców G.Teresińskiego, 
96, 3,81% 
35. Bernarda Drąg, (13), KW Wyborców G.Teresińskiego, 
104, 4,13% 
36. Janusz Stateczny, (5), KW Wyborców G.Teresinskiego, 82, 
3,25% 
37. Celina Giza, (3), KW Wyborców G.Teresińskiego, 81, 
3,21% 
38. Marianna Włodarczyk, (4), KW Wyborców G.Teresińskiego, 
46, 1,83% 
39. Kazimierz Cielepa, (7), KW Wyborców G.Teresińskiego, 
41, 1,63% 
40. Kazimierz Pietras, (10), KW Wyborców G.Teresińskiego, 
111, 4,40% 
41. Janusz Smykla, (6), KW Wyborców G.Teresińskiego, 89, 
3,53% 
42. Marta Rusek, (3), KW Wyborców Marty Rusek, 23, 0,91% 

 

Wybory do władz gminy Łaziska 
 
 W dniu wyborów Gmina Łaziska liczyła 5491 miesz-
kańców. Uprawnionych do głosowania było 4340 osób. Wybie-
rano wójta i 15 członków Rady Gminy. Było 14 okręgów wy-
borczych. 

Wybory wójta w gminie Łaziska (wójtem został Roman 
Radzikowski): 
1. Grażyna Chmielewska, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawie-
dliwości, bezpartyjna, liczba głosów – 110, % głosów - 5,88% 
2. Tadeusz Dzierżak, Komitet Wyborczy Samoobrona RP, czło-
nek Samoobrony, liczba głosów – 239, % głosów – 12,73% 
3. Roman Radzikowski, Komitet Wyborczy PSL, bezpartyj-
ny, liczba głosów – 1522, % głosów – 81,39% 
 Wybory do Rady Gminy Łaziska, nazwiska członków 
Rady zostały wytłuszczone: 
1. Ewa Złotucha, (okręg wyborczy nr 1), Komitet Wyborczy 
PSL, ilość ważnych oddanych głosów – 73, procent ważnych 
głosów – 3,65% 
2. Henryk Kołodziejczyk, (2), KW PSL, 78, 3,90% 
3. Zbigniew Filipek, (3), KW PSL, 46, 2,30% 
4. Krzysztof Kołodziejczyk, (4), KW PSL, 45, 2,25% 

5. Waldemar Filipek, (5), KW PSL, 117, 5,84% 
6. Robert Bartosiak, (6), KW PSL, 32, 1,60% 
7. Marek Kułaga, (7), KW PSL, 74, 3,70% 
8. Karol Grzęda, (8), KW PSL, 89, 4,45% 
9. Urszula Klucznik, (9), KW PSL, 50, 2,50% (losowanie) 
10. Stanisław Owczarz, (10), KW PSL, 90, 4,50% 
11. Wojciech Sak, (12), KW PSL, 36, 1,80% 
12. Stanisław Możdżeń, (13), KW PSL, 24, 1,20% 
13. Urszula Więcław, (14), KW PSL, 55, 2,75% 
14. Janusz Nowak, (5), KW PSL, 115, 5,74% 
15. Dorota Korgol, (3), KW PiS, 7, 0,35% 
16. Jerzy Guzal, (4), KW PiS, 49, 2,45% 
17. Agnieszka Binięda, (5), KW PiS, 41, 2,05% 
18. Teodora Ceglarska, (6), KW PiS, 12, 0,60% 
19. Wiesław Pęczkowski, (7), KW PiS, 48, 2,40% 
20. Kazimierz Kundel, (9), KW PiS, 25, 1,25% 
21. Aneta Lasota, (10), KW PiS, 41, 2,05% 
22. Ewa Złoto, (11), KW PiS, 34, 1,70% 
23. Mirosław Wójtowicz, (13), KW PiS, 18, 0,90% 
24. Marcin Dobosz, (5), KW PiS, 24, 1,20% 
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25. Waldemar Adrianek, (2), KW Samoobrona RP, 28, 1,40% 
26. Danuta Banaś, (3), KW Samoobrona RP, 19, 0,95% 
27. Jerzy Zagozdon, (4), KW Samoobrona RP, 17, 0,85% 
28. Beata Czapla, (5), KW Samoobrona RP, 34, 1,70% 
29. Marek Giza, (6), KW Samoobrona RP, 19, 0,95% 
30. Paweł Czech, (8), KW Samoobrona RP, 8, 0,40% 
31. Bożena Banaś, (9), KW Samoobrona RP, 50, 2,50% 
32. Małgorzata Błaszczak, (10), KW Samoobrona RP, 20, 1,00% 
33. Tadeusz Dzierżak, (11), KW Samoobrona RP, 66, 3,20% 
34. Krzysztof Kurek, (12), KW Samoobrona RP, 38, 1,90% 
35. Krzysztof Mróz, (1), KW Wyborców Wspólny Powiat 
Opolski, 95, 4,75% 
36. Marcin Sońta, (3), KW Wspólny Powiat Opolski, 19, 0,95% 
37. Paweł Czuba, (4), KW Wspólny Powiat Opolski, 44, 2,20% 

38. Wiesława Ciesielska, (5), KW Wspólny Powiat Opolski, 64, 
3,20% 
39. Mieczysław Kurleto, (6), KW Wspólny Powiat Opolski, 
64, 3,20% 
40. Stanisław Wójtowicz, (8), KW Wspólny Powiat Opolski, 9, 
0,45% 
41. Anna Czapla, (11), KW Wspólny Powiat Opolski, 33, 1,65% 
42. Mieczysław Czarnecki, (13), KW Wspólny Powiat Opolski, 
13, 0,65% 
43. Dariusz Jaśkowski, (14), KW Wspólny Powiat Opolski, 
68, 3,40% 
44. Konrad Bielecki, (5), KW Wspólny Powiat Opolski, 71, 
3,55% 

 

Wybory do władz powiatu opolskiego 
 
 Były 4 okręgi wyborcze. W wyborach 12 listopada 
zarejestrowano 9 Komitetów Wyborczych: KW PSL (otrzymał 
6257 głosów, 28,19%, zgłosił 37 kandydatów i otrzymał 7 man-
datów), KW PiS (otrzymał 3527 głosów, 15,89%, zgłosił 35 
kandydatów, otrzymał 4 mandaty), KW Samoobrona RP (otrzy-
mał 1826 głosów, 8,23%, zgłosił 38 kandydatów, otrzymał 2 
mandaty), KW Wyborców Wspólny Powiat Opolski (otrzymał 
2306 głosów, 10,39%, zgłosił 33 kandydatów, otrzymał 1 man-
dat), KW Wyborców „Mała Ojczyzna 2006” (otrzymał 3210 
głosów, 14,46%, zgłosił 34 kandydatów, otrzymał 2 mandaty, 
(KW Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe 
(otrzymał 2155 głosów, 9,71%, zgłosił 25 kandydatów, otrzymał 
3 mandaty), KW Wyborców Liga i Sprawiedliwość (otrzymał 
1071 głosów, 4,83%, zgłosił 26 kandydatów, nie otrzymał man-
datów), KW Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorzą-
dowe (otrzymał 947 głosów, 4,27%, zgłosił 16 kandydatów, nie 
otrzymał mandatów), KW Samoobrona Patriotyczna (otrzymał 
894 głosy, 4,03%, zgłosił 26 kandydatów, nie otrzymał manda-
tów). W podziale mandatów uwzględniono udział KW w gru-
pach list, które stanowili: pierwszą – KW Wyborców Obywatel-
skie Porozumienie Samorządowe, KW Wyborców Liga i Spra-
wiedliwość i KW Samoobrona Patriotyczna; drugą – KW PSL i 
KW Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe; 
trzecią – KW PiS i KW Samoobrona RP. 
  

 Do Rady Powiatu opolskiego zostali wybrani: 
1. Antoni Bielecki, (Komitet Wyborców Obywatelskie Porozu-
mienie Samorządowe), głosów – 212, % w skali okręgu – 3,94% 
2. Andrzej Chyła, (KW PSL), 458, 9,02% 
3. Janusz Gąsior, (KW PiS), 419, 7,08% 
4. Maria Gembka, (KW PiS), 282, 5,24% 
5. Paweł Grabek, (KW OPS), 178, 3,01% 
6. Zbigniew Kania, (KW PSL), 269, 5,30% 
7. Jerzy Kuchta (KW PiS), 251, 4,94% 
8. Bogdan Kuta (KW PiS), 291, 5,73% 
9. Jan Majewski (KW Obywatelskie Porozumienie Samorządo-
we), 958, 17,81% 
10. Krzysztof Piłat (KW Samoobrona RP), 229, 3,94% 
11. Roman Radzikowski (KW PSL), 382, 6,56% 
12. Zenon  Jerzy Rodzik (KW PSL), 585, 10,05% 
13. Andrzej Rozwód (KW PSL), 352, 6,05% 
14. Sławomir Salczyński (KW Samoobrona RP), 95, 1,61% 
15. Lechosław Skorek (KW „Mała Ojczyzna 2006”), 588, 9,94% 
16. Lilla Stefanek (KW  „Mała Ojczyzna”), 346, 6,82% 
17. Mieczysław Teresiński (KW PSL), 465, 8,64% 
18. Zbigniew Zegarski (KW PSL), 170, 2,87% 
19. Janusz Złotucha (KW Wspólny Powiat Opolski), 887, 
15,24% 
 

============================================================================== 

Zmiana granic dekanatów 
 1 września br. decyzją arcybiskupa Józefa Życińskiego zostały zmienione granice dekanatów diecezji lubelskiej. Parafia 
Wilków przeszła z dekanatu opolskiego do dekanatu kazimierskiego. Jest to dawny dekanat Puławy Południe, który teraz otrzymał 
nową nazwę. Parafia Zagłoba – tak jak wcześniej – pozostała w dekanacie opolskim. Od 1 września dziekanem dekanatu kazimier-
skiego został ks. Tomasz Lewniewski. Urząd dziekana dekanatu Opole lubelskie wakuje. 

Wojciech Włodarczyk 

Płoty 
Zagrody grodzimy, pola pozo-

stawiamy otworem. Nic bardzie psującego 
powiślański krajobraz, niż zasieki z rdze-
wiejącej siatki i betonowych podkładów 
kolejowych okalające sad. Są to jednak na 
szczęście nieliczne niechlubne wyjątki. 
Sad od sadu dzielą płoty przebiegające 
wyłącznie w ludzkiej świadomości. Że są 
one czymś jak najbardziej realnym,  za-

świadcza fakt respektowania zasady nie 
wchodzenia do sadu sąsiada bez jego 
wiedzy i przyzwolenia. Łamiący tę zasadę 
traktowani są jako intruzi. 

Skupmy się jednak na zagrodach. 
Tutaj istnienia płotów nie trzeba niczym 
usprawiedliwiać. Zdumiewa różnorodność 
ogrodzeń. Na Powiślu w zasadzie przewa-
żają przęsła z metalowych prętów i ką-

towników, które weszły w modę w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, a 
dziś wymagają cierpliwego odrdzewiania 
i malowania. Żywe są wciąż tradycje 
szlachetnej drewnianej sztachety, pomimo 
jej względnej nietrwałości. Ażurowe siat-
ki, zdaje się, nie do końca się przyjęły i 
często uzupełniane są żywopłotami. 
Ostatnio zaś do ogrodzeń wkroczył mo-
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numentalizm, widoczny w żeliwnych 
kowanych przęsłach o motywach roślin-
nych i geometrycznych, słupach z glazu-
rowanej cegły i inkrustowanych gresem 
podmurówkach. Stojący przed tymi kosz-
townymi solidnymi ogrodzeniami prze-
chodzeń mimowolnie odczuwa własną 
marność i przemijalność. 

Z rozlicznych funkcji płotu warto 
zasygnalizować kilka podstawowych. Płot 
niewątpliwie w mniejszym lub większym 
stopniu chroni przed złodziejem i intru-
zem, a zatem wzmaga poczucie bezpie-
czeństwa. Płot odgradza „moje” od „two-
jego”, a więc zaprowadza jasność w sferze 
własności. Płot organizuje przestrzeń 
wewnętrzną obejścia, bez płotu ta prze-
strzeń wyglądałaby na pewno inaczej. 
Wreszcie płot jest nośnikiem informacji o 
właścicielu, o jego kondycji finansowej i 
zapobiegliwości, stanowi coś w rodzaju 
wizytówki gospodarza. 

Tradycję polskiej wsi zdomino-
wał chruśniak. Jego nietrwałość była 
wręcz przysłowiowa, poza tym chronił co 
najwyżej przed kurami i prosiętami sąsia-
da. Rodzajem chruśniaka jest żywopłot - 
martwe i suche łozowe czy brzozowe 
pręty przyjmują w żywopłocie postać 

gąszczu osypanych zielonym listowiem 
gałązek. W wielu krajach Zachodniej 
Europy ten rodzaj ogrodzenia uważany 
jest za najbardziej funkcjonalny i este-
tyczny. Na Powiślu, o ile się nie mylę, 
żywopłoty bywają tylko dodatkiem do 
zasadniczego płotu, maskującym obejście 
i zapewniającym prywatność życia przy 
dość znacznym stłoczeniu placówek. Poza 
tym wiele odmian żywopłotowych krze-
wów wymaga stałej starannej pielęgnacji, 
a na to nie zawsze ma się czas i ochotę. 
Uwzględniając istniejące obecnie tenden-
cje, można jednak uważać, że żywopłot w 
najbliższym okresie spełni swoją rolę, 
mimo że będzie to rola raczej drugopla-
nowa. 

Inwestycje w nowe ogrodzenia 
już bowiem zaczynają dzielić się na dwa 
zasadnicze nurty. Gospodarze zamożniejsi 
decydują się na płoty będące dziełami 
sztuki murarskiej i kowalskiej, trwałe, 
solidne i obronne. Z kolei inni, dysponu-
jący szczuplejszymi funduszami, sięgają 
do tradycji - wdzięcznej sztachety, żerdzi 
z desek lub drągów i właśnie żywopłotu. 
Bliższy mojemu sercu i gustom jest ten 
drugi rodzaj parkanu, ale naprawdę nie 
mam nic przeciwko solidności i masyw-

ności w ogrodzeniach. Płot z cegieł, beto-
nu i żeliwa tworzy na Powiślu nową tra-
dycję - pewności posiadania, indywiduali-
zmu, mocnego osadzenia w świecie. Wieś 
polska długo, gdyż z górą stulecie, wydo-
bywała się z pańszczyźnianej nędzy i 
zacofania, jesteśmy, należy sądzić, w 
fazie końcowej tego procesu. Odrzucenie 
chruścianego płotu w jego rozlicznych 
odmianach można traktować jako zapo-
wiedź początku nowej epoki stabilizacji i 
awansu cywilizacyjnego. 

Zakończmy literackim przypo-
mnieniem. U Bohatyrowiczów w Nad 
Niemnem Elizy Orzeszkowej „płot, z 
niewysokich i gładko ociosanych desek 
zrobiony, obejmował dobry mórg ziemi”. 
Z kolei u Korczyńskich „sztachety psuły 
się po wielekroć, ale zawsze je naprawia-
no, więc choć połatane, stały prosto i 
dobrze strzegły dziedzińca i ogrodu”. I o 
to w gruncie rzeczy chodzi - aby nasze 
płoty (granica państwa to również rodzaj 
płotu) dobrze strzegły dziedzińca i 
ogrodu.    

Janusz Węgiełek  
- Las Dębowy 

      

Majątek Łubki Dąbrowskich 
 

 
Dwór w Łubkach Starych 

 
 Mój dziadek Mieczysław Dą-
browski herbu Rawicz był synem 
Leonarda Izydora Eugeniusza, który 

miał majątek ziemski na Lubelszczyź-
nie. Z trzech synów Leonarda tylko 
Aleksander posiadał majątek Pawło-

wice pod Pińczowem, ale go sprzedał, 
po czym służył w Wojsku Polskim 
jako oficer. Ludwik był adwokatem, 
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Mieczysław zaś magistrem nauk przy-
rodniczych. 

 
Herb Rawicz Dąbrowskich 

 
Ponieważ nie mam lepszego 

źródła informacji, cytuję to, co o Mie-
czysławie napisała „Ziemia Lubelska” 
z 4 sierpnia 1908 r.: „[...] Wczoraj po 
dwumiesięcznej walce ze śmiercią 
umarł Mieczysław Dąbrowski. Uro-
dzony w 1846 roku w Zamojskiem, 
jako syn Eugeniusza, oficera wojsk 
polskich, ukończył w 1846 r. Liceum 
lubelskie, a w r. 1868 szkołę Główną 
ze stopniem magistra nauk przyrodni-
czych. Po ukończeniu studiów uni-
wersyteckich poświęcił się cukrownic-
twu. Został naprzód chemikiem w 
Łaniętach w gub. warsz., w następ-
nym roku wicedyrektorem w Sanni-
kach w gub. warsz., później kolejno 
dyrektorem w Łaniętach, w Izabelinie 
gub. płockiej, w Zakrzówku w gub. 
lubelskiej, a wreszcie objął stanowi-
sko dyrektora i administratora cu-
krowni „Opole”, które to stanowisko 
zajmował przez 26 lat. Oprócz tego w 
ostatnich czasach był jednocześnie 
członkiem zarządu i administratorem 
cukrowni „Trawniki”. Zacząwszy 
literalnie z niczem, dorobił się żelazna 
pracą i wytrwałością własnego kawał-
ka ziemi – Łubek Starych niedaleko 
Nałęczowa. I na stanowisku rolnika 
tak samo jak w cukrownictwie wysu-
nął się na czoło. Był jednym z założy-
cieli Lubelskiego Stowarzyszenia 
Rolniczego, a ostatnio, przez szereg 
lat, zajmował stanowisko prezesa 
Zarządu Oddziału Handlowego Lubel-

skiego Towarzystwa Rolniczego. Gdy 
w roku bieżącym kończyła mu się 
kadencja, został wybrany ponownie 
jednogłośnie. Jednocześnie w roku 
bieżącym był powołany przez kole-
gów po pługu na zaszczytne stanowi-
sko prezesa wyborów w Towarzy-
stwie Kredytowym Ziemskim. [...] Ś. 
p. Mieczysław Dąbrowski cieszył się 
ogólnym szacunkiem i miłością nie 
tylko ze strony podwładnych, pomimo 
że był człowiekiem bardzo wymaga-
jącym; ale jeszcze bardziej wymaga-
jącym był względem siebie samego. 
„Ja przede wszystkim sobie samemu 
nie ufam”, mawiał żartobliwie. Był on 
też wzorem tak rzadkiej w naszych 
czasach obowiązkowości. Na niczyjej 
obietnicy nie można było tak polegać, 
jak na jego. Nikt tak jak on, w naj-
mniejszym nawet drobiazgu nie za-
niedbał wypełnienia przyjętych zobo-
wiązań. Jednocześnie był on w sto-
sunkach z ludźmi wzorem delikatno-
ści i uczynności. Jako szczegół cha-
rakteryzujący stosunek Zmarłego do 
podwładnych można przytoczyć fakt, 
że gdy obchodził 25-lecie dyrektor-
stwa cukrowni „Opole”, otrzymał 
medal pamiątkowy jako dar od robot-
ników i że o Opole rozbiła się fala 
strajkowa [w 1905 r.]. Udział swój w 
życiu społecznym ś. p. Mieczysław 
Dąbrowski nie ograniczał do pracy w 
stowarzyszeniach mających charakter 
współdzielczy lub zawodowy. Był on 
jednocześnie bardzo czynnym człon-
kiem Związku Pracy Narodowej oraz 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Umiera-
jąc, polecił serce swoje wyjąć i po-
chować oddzielnie w Starych Łub-
kach, aby dzieci jego kochały ten ka-
wałek ziemi tak, jak go kochał ich 
ojciec. [...]” 

W kolejnych numerach „Ziemi 
Lubelskiej” z 7 i 8 sierpnia 1908 roku 
opisane są dokładnie uroczystości 
żałobne w Lublinie, w kościele para-
fialnym w Wojciechowie i na miej-
scowym cmentarzu. Przytoczone jest 
przemówienie, jakie na rogatce war-
szawskiej w Lublinie wygłosił w 
imieniu Towarzystwa Rolniczego hr. 
Edmund Scipio del Campo z Brzezic. 
„Ziemia Lubelska” donosiła: „Wczo-
raj w Wojciechowie pod Nałęczowem 
dopełniono smutnego obrzędu – od-
prowadzenia na miejsce wiecznego 

spoczynku zwłok ś. p. Mieczysława 
Dąbrowskiego. Po przewiezieniu 
zwłok zmarłego z Lublina do kościoła 
parafialnego w Wojciechowie, usta-
wiono je w kościele na wysokim kata-
falku, przykrytym licznymi wieńcami 
oraz udekorowanym zielenią. Na od-
danie ostatniej usługi przyjacielowi, 
koledze, przełożonemu oraz chlebo-
dawcy, oprócz licznego duchowień-
stwa z parafii okolicznych, zjechali się 
krewni, znajomi oraz liczni współto-
warzysze pracy z cukrowni „Opole”. 
Z okolicznych wiosek zebrały się 
liczne tłumy ludu. Przed rozpoczę-
ciem ostatniej Mszy żałobnej na trum-
nie zmarłego złożono wieńce z napi-
sami: „Od zarządu cukrowni Młodzie-
szyn”, „Nieodżałowanemu koledze” 
od rodziny Wortmanów, „Zacnemu 
przyjacielowi” i.t.p. O godz. 11-ej 
przed południem proboszcz parafii 
Opole, ks. Krześniak, odprawił przy 
zwłokach zmarłego ostatnią Mszę 
żałobną. Następnie ks. Feliks Czy-
żewski, wikariusz z Opola, wygłosił 
nad zwłokami zmarłego gorącą, pełną 
żalu i uczucia mowę, w której przyto-
czył szereg zasług ś. p. Mieczysława 
Dąbrowskiego, żegnając w końcu w 
imieniu wszystkich robotników cu-
krowni „Opole” zwłoki zmarłego dy-
rektora. Gorące słowa ks. Czyżew-
skiego rozrzewniły głęboko obecnych 
w kościele. Po dopełnionych ceremo-
niach w kościele uderzono w dzwony. 
Zwłoki eksportował proboszcz w 
Wojciechowie, ks. Kiliński. Konduk-
towi pogrzebowemu z pieniami reli-
gijnymi towarzyszyli księża: pro-
boszcz z Bełżec ks. Wiśniowiecki, 
proboszcz z Wąwolnicy ks. F. Biały, 
proboszcz z Matczyna ks. Wojczyń-
ski, b. proboszcz z Dubienki ks. Waś-
kiewicz, wikariusz z Opola ks. Feliks 
Czyżewski, proboszcz z Konstanty-
nowa ks. Olędzki i ks. K. Tołuba z 
Wąwolnicy. Przed trumną, którą wy-
nieśli z kościoła koledzy zmarłego, 
postępowali włościanie i robotnicy, 
niosąc wieńce, złożone na trumnie. 
Kiedy zwłoki wyniesiono z kościoła, 
orkiestra Opolskiego Tow. Muzycz-
nego, pod przewodnictwem wycho-
wawca Konserwatorium Warszaw-
skiego p. Romualda Adamskiego, 
zagrała marsza żałobnego Beethove-
na; za konduktem postępował tłum 
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złożony z kilkuset osób. Po przybyciu 
konduktu pogrzebowego na cmentarz, 
trumnę ze zwłokami ś. p. Dąbrow-
skiego postawiono przy grobowcu 
rodzinnym. Po skończeniu pień żałob-
nych duchowieństwa pan Walecki, 
gospodarz cukrowni „Opole”, wygło-
sił w imieniu pracowników cukrowni 
nad trumną zmarłego przełożonego 
pełną czci i uznania mowę. Następnie 
nad trumną zmarłego przemawiali: p. 
Arciszewski, robotnik z cukrowni 
„Opole”, Jabłoński, dziewczynka z 
ochrony Opolskiej, oraz dr Zdanowicz 
z Opola, który w krótkich treściwych 
słowach podkreślił zacność i uczyn-
ność zmarłego.” 

 

 
Mieczysław Dąbrowski (1846-1908) 

właściciel Łubek 
 

 To wszystko przeczytałam o 
dziadku już jako osoba całkiem doro-
sła. Sama jakoś go sobie wyobrażałam 
na podstawie fotografii, tego co prze-
czytałam w „Ziemi Lubelskiej” i w 3 
notesikach, w których skrzętnie, acz 
niezbyt wyraźnie zapisywał wydatki. 
Są tam takie nagłówki: „Budżet od 15 
stycznia do 1 października 1889 r.” 
albo: „Potrzeby pieniężne od 11 lute-
go do 1 października 1891 r.”, czy 
wreszcie: „Łubki dnia 5 czerwca 1902 
r.”. Niewątpliwie liczył pieniądze, aby 
kupić upragniony majątek, właśnie 
Łubki pod Nałęczowem, ślicznie po-
łożone, 600 morgów doskonałej 
pszenno-buraczanej gleby (był też 10-
morgowy chmielnik), ale zdewasto-
wane przez poprzedniego właściciela 
Żyda, bez domu. Zbudował go dopie-
ro dziadek, po czym otoczył parkiem i 
ogrodem. Przed wybudowaniem dwo-
ru dziadek jako dyrektor cukrowni 

mieszkał w Opolu, w obszernym 
mieszkaniu (cały parter) w domu fa-
brycznym, położonym przy szosie w 
pobliżu zakładu. Tam 14 maja 1898 r. 
urodził się  mój ojciec Tadeusz. 
 

 
Aniela z Brzezickich Dąbrowska 
(1864-1953), żona Mieczysława 

 
Na grób dziadka, człowieka mi 

nie znanego, nie jeździłam, zrobiła to 
po raz pierwszy parę lat temu, a 
stwierdziwszy, że ogrodzenie wymaga 
naprawy, pojechałam tam znowu w 
czerwcu 2000 roku i zaczęłam oma-
wiać sprawę reperacji z miejscowym 
kowalem. Jakież było moje zdziwie-
nie, kiedy następnego dnia podszedł 
do mnie mężczyzna, mniej więcej w 
tym samym co ja wieku, i zapytał, czy 
jestem krewną „dziedzica Dąbrow-
skiego”. Usłyszawszy odpowiedź 
twierdzącą, udzielił mi informacji, że 
w Łubkach stoi kościół „wymodlony” 
przez bardzo pobożną dziedziczkę, 
która ongiś na mszę musiała jeździć 
do oddalonego o 5 kilometrów Woj-
ciechowa. Dalej mówił, ze we dworze 
w Łubkach jest szkoła, w parku „ka-
pliczka”, ale serca już nie ma. Zapra-
gnęłam choć raz zobaczyć to miejsce, 
co nie nastręczało trudności, gdyż 
właśnie wybieraliśmy się do Nałę-
czowa samochodem. 

Z szosy, zwyczajem powojen-
nym oczywiście poprowadzonej przez 
park, ukazała nam się najpierw sosna 
„pomnik przyrody”, poniżej wznie-
sionego na skarpie kościółka, na pra-
wo od niego zaś wielki głaz. Nie po-
dejrzewając, co to takiego, ruszyłam 
w tę stronę i zobaczyłam ową „ka-
pliczkę”, czyli wielką bryłę z czerwo-

nego piaskowca, ze śladem po zdjęciu 
nagrobnym dziadka i z granitową 
tablicą, na której wyryto ten napis: 

„Pod tą płytą kamienną pocho-
wano serce Ś. p. Mieczysława  Dą-
browskiego właściciela dóbr Łubki, 
ur. 1846 r. zm. 2 sierpnia 1908 r. *   *   
*  Przekazując potomnym tę miłość 
zagonu, / Którą w życiu wyznawał aż 
do chwili zgonu, / Temu kurhanowi 
powierzył swe serce, / By Łubek nie 
dano obcej poniewierce. / Niech więc 
to życzenie przez szereg stuleci / Bę-
dzie sakramentem dla wnuków i dzie-
ci.” 

Z tyłu, w wykutej wnęce, mie-
ściło się ongiś za szybką serce. Po 
stłuczonej szybie śladu dziś nie ma, 
podobnie jak po sercu, niewątpliwie 
skradzionym z uwagi na naczynie, w 
którym musiało się znajdować. Przed 
kamieniem stoi wysoki znicz z kutego 
żelaza. 

 

 
Kazimierz Dąbrowski (1886-1920) 

właściciel Łubek 
 

Na lewo od kościoła jest dwór, z 
frontu pobielony i nieźle przez szkołę 
utrzymany, ze starymi dębami na 
trawniku, też „pomnikami przyrody”, 
o obwodzie do 6 metrów. 

Dzięki wszystkiemu, co w Łub-
kach zobaczyłam, nieznany mi dzia-
dek stał mi się nagle bliski, zrozumia-
łam, czym był dla niego ten „zagon” i 
pożałowałam, że nie może tym sa-
mym być dla mnie. 
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Nie wiem, czy jego ostatnią wo-
lę, wyrażoną w wierszyku, wypełniła 
najstarsza wnuczka Halina, córka 
zmarłego w 1920 roku dziedzica  Łu-
bek Kazimierza (1886-1920) i Ireny z 
Baczyńskich, ponieważ z nimi urwały 
się kontakty rodzinne. Na pewno jed-
nak zastosowanie się do życzenia 
zmarłego uniemożliwiłby jej dekret o 
reformie rolnej. 

Z pozostałych synów Mieczy-
sława Dąbrowskiego najmłodszy, 

Józef, niewątpliwie czuł się ziemiani-
nem, skoro w jego kartotece z Bu-
chenwaldu pod numerem więźnia 
21644 figuruje taki zapis: „Dabrow-
ski, Josef Pole geb. 30.3.02 in Opole 
Gutsbesitzer 18. Sept. 1943”. O zami-
łowaniu do wsi stryja Henryka, dyrek-
tora Banku Handlowego w Lublinie, 
nic mi nie wiadomo, bo zmarł, kiedy 
była siedmioletnią dziewczynką. Ta-
deusz, mój ojciec (1898-1981), stu-
diował w Warszawie rolnictwo, w 

młodych latach dzierżawił różne ma-
jątki na Lubelszczyźnie, a poślubiw-
szy w 1930 roku Hanną Zembrzuską, 
pokochał jej rodzinne Moniaki (pod 
Urzędowem, dwór w 1980 roku prze-
niesiono do Janowca) jak własne. 
Miłość tę oboje przekazali mnie, 
ostatniej, która zdążyłam urodzić się 
na wsi. 

Zofia Zinserling 
 

=============================================================================== 
 

Małopolski Przełom Wisły regionem winiarskim? 

 
Spotkanie winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły 8 sierpnia 2006 r. w Podgórzu, od lewej: Ryszard Rejowski, Maciej Mickiewicz, 

Wojciech Włodarczyk, Marek Kwaśniak (z synem) i Paweł Wieczorek 
 

8 sierpnia 2006 r. w Podgórzu 
spotkało się 5 właścicieli winnic założo-
nych wzdłuż Małopolskiego Przełomu 
Wisły: od Józefowa do Dęblina. Przyje-
chali: Paweł Wieczorek, posiadający 
„Winnicę Wieczorków” (10 arów) w 
Borku naprzeciwko ujścia Wieprza do 
Wisły, Marek Kwaśniak z żoną Agniesz-
ką, właściciele „Winnicy Mały Młynek” 
(10 arów) w Bronowicach koło Góry 
Puławskiej, Maciej Mickiewicz mający 
winnicę w Opolu lubelskim (3 ary) i Ry-
szard Rejowski właściciel posadzonej w 
tym roku winnicy (5 arów) w Kaliszanach 

Starych między Józefowem a Piotrawi-
nem. 

 Najpierw obejrzano zasadzoną w 
2002 r. według wskazówek Romana My-
śliwca z Jasła, ćwierć hektarową podgór-
ską „Winnicę Pańska Góra” Wojciecha 
Włodarczyka. (obecnie blisko 1200 krza-
ków winorośli, planowane powiększenie 
do 2 ha, nazwa pochodzi od wzniesienia, 
na którym jest założona) i budowaną tu 
piwnicę. Potem degustowano 2 wina z 
tejże winnicy z rocznika 2005: Sibera i 
Hibernal. Następnie długo dyskutowano i 
wymieniano doświadczenia w uprawie 

winorośli, doborze odmian i procesów 
winifikacji. 
 Spotkanie w Podgórzu było kon-
sekwencją ogólnopolskiego I Konwentu 
Polskich Winiarzy zorganizowanego w 
Warszawie 24 czerwca br. przez Polski 
Instytut Winorośli i Wina (PIWiW) i 
profesjonalny „Magazyn WINO”. Współ-
założycielem powstałego w 2003 r. Insty-
tutu, jest m.in. niżej podpisany. Z PIWiW 
nawiązał współpracę zajmujący się ostat-
nio ponownie winoroślą Instytut Sadow-
nictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
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 Na warszawskim I Konwencie 
zebrało się blisko 50 winogrodników z 
ogólnej liczby ponad 200 właścicieli win-
nic w Polsce (powierzchnia wszystkich 
krajowych plantacji winorośli wynosiła w 
1950 r. ok. 100 ha, w 1961 – 37 ha, dziś 
wynosi ponad 200 ha). Za winnicę uznano 
na I Konwencie uprawę minimum 5-cio 
arową (300 sadzonek) obsadzoną autory-
zowanymi (dopuszczonymi przez Unię 
Europejską) odmianami winorośli prze-
znaczonymi wyłącznie do wyrobu wina (a 
więc nie deserowych) według zasad obo-
wiązujących w UE. Panel specjalistów 
degustował i oceniał takie właśnie robione 
przez polskich winiarzy gronowe wina. 
 Prezentowane na I Konwencie 
pierwsze wina z podgórskiej „Winnicy 
Pańska Góra” wypadły nieźle, choć wiele 
jest jeszcze do zrobienia. W tegorocznym 
sierpniowym numerze „Magazynu WI-
NO” w dziale Konwent Polskich Winiarzy 
omawiającym czerwcowe spotkanie, Woj-
ciech Bońkowski pisał: „Debiutanckie 
wina z Pańskiej Góry zrobiły dobre wra-
żenie. Czerwone Rondo 2005, o bardzo 
ciemnej, typowej dla szczepu barwie 
cieszy czystym owocowym zapachem 
(porzeczki) i ciekawą nutą korzenną 
(skórka pomarańczowa, cynamon). 
 

 
Członkowie PIWiW przed swoim stoiskiem podczas II Międzynarodowych Dni Wina w 

Jaśle, 2-3 września 2006 r., od lewej: Wojciech Bosak, Marek Jarosz, Wiktor Bru-
szewski, prezes Roman Myśliwiec i Wojciech Włodarczyk 

 
 

Wina z „Winnicy Pańska Góra”  
Wysoka kwasowość w wiśniowych ustach 
dla niektórych może okazać się zbyt ostra. 
Lżejszym z dwóch win białych jest nie-
zbyt aromatyczna Sibera 2005, bardzo 
żywa, z całkiem długim finiszem. Najlep-
szym z trójcy jest Hibernal 2005. Zebrany 
na początku października nie wymagał 

szaptalizacji [szaptalizacja = dodanie 
cukru dla uzyskania planowanego procen-
tu alkoholu w winie]. Zalety późnego 
zbioru widać po nasyconej barwie i moc-
no mineralnym zapachu, co dla wina pol-
skiego jest dużym osiągnięciem. Kto zna 
szwedzkie maliny polarne, odnajdzie ich 
smak w końcówce tego hibernala. Dobra 
zapowiedź na przyszłość.”  

II Konwent Polskich Winiarzy 
odbędzie się w połowie 2007 r. 

* * * 
Uczestnicy podgórskiego spotka-

nia mają winnice w jednym z najstarszych 
(obok Dolnego Śląska, Krakowskiego z 
Sandomierskiem, Wielkopolski i Mazow-
sza) rejonów winiarskich w Polsce. Wino 
docierało do Małopolski już w czasach 
rzymskich. Archeolodzy znaleźli tu amfo-
ry pochodzące z południowo-wschodniej 
Europy. W pierwszych wiekach naszej ery 
wino sprowadzane było głównie właśnie 
znad Morza Czarnego szlakiem „pontyj-
skim” i częściowo „południowym”, przez 
Karpaty. W mniejszym zaś stopniu docie-
rało tu wino z naddunajskich, rzymskich 
prowincji Panonia czy Noricum. Ok. 300 
r. amfory do transportu wina zastąpiono 
beczkami, Europa środkowa była kolebką 
bednarstwa. Natomiast same winnice, 
nazywane z czeskiego winogradami, 
uprawiano w Małopolsce od co najmniej 
IX w. Szczytowy rozwój winnic przypada 

w naszym kraju na w. XIV i XV. Wino 
było i jest niezbędne w liturgii, używano 
je także w celach leczniczych. Dziś bada-
nia naukowe w pełni potwierdzają zdro-
wotny charakter umiarkowanego picia 
wina do posiłków, szczególnie wina 
czerwonego.  

Winnice zakładali sprowadzeni 
najczęściej z Francji specjaliści. Książe 
Henryk Sandomierski nadając joannitom 
ok. 1166 r. winnicę w Zagości nad Nidą, 
dał im jednocześnie 3 winiarzy: najpraw-
dopodobniej niewolnych Domawa i Zabo-
ra, i ich nauczyciela, sprowadzonego z 
Zachodu Barbeza. W parę lat później 
Kazimierz Sprawiedliwy wyłączył Bar-
beza z tego nadania kierując go do innych 
nowozakładanych winnic.  
 Wzdłuż Wisły, głównej arterii 
komunikacyjnej dawnej Polski, od San-
domierza do ujścia Pilicy, winnic było 
szczególnie dużo. W Sandomierskiem, na 
lewym brzegu Wisły, znajdujemy aż 6 
wiosek z „winnicą” w nazwie (Winiary, 
Winiarki, Winnice, Winne Góry), świad-
czącej o uprawianej tam w średniowieczu 
winorośli. I dziś w podsandomierskim 
Darominie znajduje się dająca znakomite 
wina „Winnica Płochockich”. Równie 
znacząca jest nazwa Moszczenica (Mosz-
czanka) wskazująca na miejsce gdzie 
fermentowano niegdyś winny moszcz. 
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Małopolski Przełom Wisły z dawnymi i 

obecnymi winnicami 
 

 W rozwoju winiarstwa ogromną 
role odegrały klasztory cystersów i bene-
dyktynów. Cystersi z nadpilickiego Sule-
jowa, uprawiali winorośl w specjalnych, 
wzorcowych folwarkach zw. grangiae. Do 
klasztoru sulejowskiego należał położony 
niedaleko Sandomierza Świeciechów, 
jednak śladów winnic tam nie znajduje-
my. Za to w samym Sandomierzu znajdu-
jemy w XII w. winnicę tak ważnego w 
historii Powiśla lubelskiego opactwa be-
nedyktyńskiego na Łysej Górze. Winnica 
łysogórska zwana benedyktyńską rosła w 
okolicy Wąwozu św. Jadwigi. W Sando-
mierzu, gdzie winnic było dużo, mieli je 
także franciszkanie i dwie dominikanie. 
Szczególnie zabiegali o posiadanie wła-
snych winnic książęta i możnowładcy. 
Zakładali je przy swoich zamkach już od 
pocz. XIII w., niektóre z nich przetrwały 
nawet do w. XVIII. Od w. XIV zakładała 
je także zamożniejsza szlachta (rzadko) 
oraz mieszczanie. W gospodarstwach 
chłopskich praktycznie nie występowały. 

Kierując się z Sandomierza na pół-
noc, mijając XII-wieczne Winiarki i Wi-
niary, znajdujemy w średniowiecznym 
Zawichoście winnicę uprawianą przez 
franciszkanów, a w XVI w. – „winnicę 
plebańską”. Na rycinie z 1657 r. widzimy 
pod zwichojskim zamkiem rzędy palików, 
zapewne winogradu. W folwarku Raj (w 
XIX w. należał do Cywińskich) na połu-
dniowych przedmieściach Solca winnicę 

zniszczyły dopiero wojny szwedzkie. W 
Lustracji z 1654 r. tak ją opisywano: „Za 
miastem o ćwierć mile iest folwark Ray 
zwany, na gorze. Od południa winniczka, 
gdzie się y wino rodzi i drzewek brzo-
skwiniowych albo morelowych rodzay-
nych iest pod półkopy”. Była też winnica 
w zamkowym ogrodzie w samym Solcu.  

W literaturze poświęconej histo-
rii polskiego winiarstwa czytamy o obo-
wiązku sprzedaży w XVI-wiecznym Ja-
nowcu wyłącznie wina lokalnego. W 
dokumencie z 1580 r. podpisanym na 
zamku w Janowcu przez Andrzeja Firleja 
w obecności poety Jana Kochanowskiego 
z Czarnolasu, rzeczywiście znajdujemy 
taki zapis praw mieszczan janowieckich: 
„[...] ku pożytkowi mieyskiemu Wino, 
Miód, Piwo Mieyskie, a nie przewoźnie 
wolno prócz Królewskich poborów szyn-
kować”. Jednak z dalszych partii firlejow-
skiego dokumentu wynika, że ten szcze-
gólny przywilej dotyczył tylko warzonego 
w Janowcu piwa. Wino przywożone przez 
flisaków z Gdańska (małmazja, francu-
skie, reńskie i hiszpańskie; węgrzyny szły 
z południa), sprzedawano tu bez ograni-
czeń i nie spotykamy wiadomości o lokal-
nej produkcji tego trunku. Nie ma też w 
znanych dokumentach (zob.: Grzegorz 
Janusz, Miasto Janowiec nad Wisłą. 
Ustrój władz miejskich i stosunki społecz-
no-ekonomiczne w świetle przywilejów, 
Janowiec 1999) żadnej wzmianki o winni-
cy, co nie wyklucza, że mogła być, skoro 
sąsiednie zamki winogrady posiadały. 
 Interesującym śladem uprawy 
winorośli (bo raczej nie handlu winem) są 
na terenie Powiśla lubelskiego nazwiska. 
W księgach parafialnych Opola lubelskie-
go znajdujemy pod r. 1662 - Katarzynę 
Winiarkę (z Opola), w 1667 - Marcina 
Winiarza (z Głuska), w 1668 - Jana Wi-
niarza (z Głuska), w 1745 - Annę i Łuka-
sza Winiarzy (z Łazisk, tu świadkami 
chrztu ich dzieci byli szlachcice, co 
świadczy o znaczeniu tej pary), a w 1748 - 
Marię Winiarz (z Wrzelowa). W niedale-
kiej Wąwolnicy odnajdujemy średnio-
wieczną Winnicę, jej ślad pozostał w 
opisie starostwa wąwolnickiego z 1838 r. 
Łąki dworskie nazywane były wówczas 
„Na Winnicy pod Wąwolnicą”. W Par-
chatce, 750 m na pn. od obecnej szkoły, 
obok dawnej „Samotni” Izabeli Czartory-
skiej znajdujemy i dziś Górę Pod Winnicą 
(188,7 m), prawdopodobnie pozostałość 
po nasadzeniach właścicieli Puław. Zresz-
tą już wcześniej, w 1678-79 r., gdzieś 
niedaleko Puław odnotowano Winiary 
Górne. Po drugiej stronie Wisły, w Górze 
Jaroszyńskiej (dziś Góra Puławska), od-
najdujemy w XV w. kolejną, według 
przekazów doskonale plonującą winną 

plantację należącą do benedyktyńskiego 
klasztoru w Sieciechowie. A naprzeciwko 
Sieciechowa, na prawym brzegu Wisły, w 
kierunku lubelskich posiadłości klasztoru 
– miejscowość Moszczankę. Tuż obok 
Sieciechowa, w Bąkowcu, na fotografii 
sprzed blisko wieku możemy dostrzec 
winnicę na stoku skarpy wiślanej.  

W Winiarach nad Pilicą była w 
pocz. XIV w. winnica książęca, potem 
także dominikanów z pobliskiej Warki. W 
Słowniku Geograficznym Królestwa Pol-
skiego (1893) czytamy: „Według podania, 
za czasów Bony założono tu wielkie win-
nice, których śladem są zdziczałe winne 
krzewy śród zarośli nadbrzeżnych. Obec-
nie istnieje tu [w Winiarach] winnica 
świeżo założona, starannie i na wielką 
skalę prowadzona”. Istniały też ogromne 
podziemne piwnice do składowania wina. 
W Czersku nad Wisłą uprawiano winorośl 
na pewno od XV aż po w. XIX. Królowa 
Bona kazała dla swej winnicy u stóp czer-
skiego zamku sprowadzić szczepy z 
Włoch. W Nowym Mieście nad Pilicą 
jeszcze pół wieku temu można było oglą-
dać obok klasztoru drzewo winne z pniem 
o średnicy 20 cm. 

 

 
Winnica w Bąkowcu, pocz. lat 20. XX w. 

 
W XV w. obszarami najinten-

sywniejszej uprawy winorośli w Polsce 
był Śląsk (aż do w. XIX) oraz okolice 
Sandomierza (do w. XVII), Poznania i 
Torunia (do w. XVIII). W 1540 r. na Ślą-
sku, ze względu na panującą suszę i jed-
nocześnie wyjątkowe plony winnic, wino 
było tańsze od wody. Rzadkie są nato-
miast przekazy o dawnych winnicach na 
Wyżynie Lubelskiej. Winogrady spoty-
kamy tylko w Lublinie (pocz. XV w.) i w 
posiadłościach Jana Zamoyskiego w Sta-
rym Zamościu oraz w Krzeszowie koło 
Biłgoraju. Co prawda dokumenty lokacyj-
ne np. Bychawy z 1537 r. czy Tomaszowa 
Lubelskiego z 1621 r. pozwalały miesz-
czanom na produkcję i sprzedaż własnego 
wina (w Bychawie kwartalny podatek 
ustalono na 1,5 gr., w Tomaszowie Lubel-
skim – żądano 1 florena od kadzi wina), 
ale potwierdzenia tam upraw nie ma. Na 
Roztoczu winnice musiały jednak rosnąć 
jeszcze w końcu XVIII w., bo np. w 
Szczebrzeszynie działał przybyły z Pala-
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tynatu winiarz, ewangelik Christian Leis 
(ur. w 1754 r., zresztą pradziad autora).  

W XVIII w. uprawa winorośli w 
Polsce praktycznie zanikła. Powodów 
było kilka: okresowe oziębienie klimatu 
(ostre zimy 1739 i 1740 r. wyniszczyły 
np. winnice stosunkowo ciepłego Gorzo-
wa Wielkopolskiego i Zielonej Góry), 
rozwój komunikacji ułatwiającej sprowa-
dzenie trunku z cieplejszych krajów, a 
przede wszystkim zdobywające od XVI 
w. coraz większą popularność gorzałka i 
piwo. Rosyjski Instytut Gospodarstwa 
Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach upra-
wą winorośli się nie interesował. 

 

 
Leon Kozłowski (1899-1977), założyciel i 

właściciel winnicy w Janowcu 
 

Próbę odnowy winogrodnictwa w 
dolinie środkowej Wisły podjął w I poł. 
XX w. Leon Kozłowski (1899-1977), 
ziemianin, absolwent (w 1925 r.) war-
szawskiej SGGW. W 1926 r. zajmował 
się uprawą winnej latorośli w Argentynie, 
wcześniej praktykował we Francji. W 
latach 1928-1975 był właścicielem zamku 
w Janowcu i 19 ha resztówki dawnego 
majątku Ćwirko-Godyckich. Na pocz. lat 
30. założył 2 obszerne tarasowe winnice 
na skarpie u podnóży janowieckiego zam-
ku i rozciągającego się na wschód parku. 
Winorośle z ciemnymi gronami można 
było spotkać na zamkowym zboczu jesz-
cze w latach 70. Po 1935 r. w okolicach 
Sandomierza (także w Szydłowie) zakła-
dał winnice Stanisław Madej, autor opu-
blikowanej w 1937 r. książeczki Hodowla 
winnego krzewu i mającej aż 3 wydania 
kompetentnej Winorośli (1952, 1956, 
1957). W Lipowej pod Opatowem, w 
Zakładzie Doświadczalnym Instytutu 
Sadownictwa ze Skierniewic, istniała w 
latach 50. parohektarowa winnica, potem 
zaniedbana zanikła. Po II wojnie świato-
wej próbowano także uprawiać winnice 

wareckie, zajmujące wówczas jeszcze 25 
ha ze szlachetnymi odmianami Traminer i 
Chasselas. Madej opisywał te plantacje 
następująco: „W Winiarach odmiany 
wczesne zaczynają dojrzewać od 15 
sierpnia (Perle de Casaba). Odmiana I 
okresu dojrzewania jak Chasselas w 
pierwszych dniach września, zaś II okresu 
– jak Traminer, Cinsault ku końcowi 
września. Przeciętna zawartość cukru w 
owocach wynosi średnio 19% chociaż w 
ciepłe lata bywa znacznie wyższa, teren 
ten śmiało możemy nazwać »Polską Nad-
renią«”. Od 1954 r. winnicami wareckimi 
zajmował się zasłużony dla polskiego 
winiarstwa inż. Grzegorz Zarugiewicz 
(1884-1956). Do 1928 r. pracował w win-
nicach Rumunii. Przed wojną uprawiał 
swoją plantację koło Zaleszczyk na Podo-
lu (był także nauczycielem winiarstwa w 
Szkole Sadowniczo-Winiarskiej w Za-
leszczykach i miał uczniów z Lubelszczy-
zny), a zaraz po wojnie nadzorował po-
niemieckie winnice w Zielonej Górze. 
Wydał parę cennych pozycji: Krótki pod-
ręcznik uprawy winorośli w Polsce, 1935 
(razem z Gustawem Głażewskim) czy 
Uprawa krzewu winnego (winorośli) na 
wolnym powietrzu i przysłonach ścian 
budynkowych, 1947.  

 

 
„Janowiec – winnice i zamek”, kartka 

pocztowa z 1952 r., fot. E. Falkowskiego 
prawdopodobnie sprzed 1939 r. 

 
W latach międzywojennych Pań-

stwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa 
Wiejskiego w Puławach posiadał w Za-
leszczykach swój własny Zakład Ogrod-
niczy. 

* * * 
Jak mówią Francuzi: „winnice 

lubią patrzeć na wodę”. Rzeka łagodzi 
klimat, odbijając słońce nasyca powietrze 
światłem, sprzyjając w ten sposób doj-
rzewaniu winorośli. Tak jest nad Renem, 
Rodanem czy Loarą. Dlatego Małopolski 
Przełom Wisły (MPW) ciągnący się przez 
80 km od Annopola prawie po ujście rzeki 
Wieprz, stwarza wyjątkowo korzystne 
warunki dla jej uprawy. Szeroki najwyżej 
na kilkanaście km, wciśnięty między 
Wyżynę Lubelską a Wyżynę Kielecką, 
jest jednym z najcieplejszych regionów w 
Polsce. Sumy średniej dobowej tempera-

tury powietrza od kwietnia do październi-
ka są tu, obok Dolnego Śląska i zielono-
górskiego, najwyższe w Polsce. Charakter 
wina zależy jednak przede wszystkim od 
ziemi i dobranej do niej odmiany. Ale i tu 
zróżnicowany układ gleb z dominacją 
wapienia i strome południowe zbocza 
wyjątkowo sprzyjają mało wybrednej 
winorośli i różnią się od regionów sąsied-
nich. Graniczące z MPW tereny: na pół-
nocy nadpilicki „region warecki” Niziny 
Mazowieckiej, a na południu „region 
sandomierski” Kotliny i części Wyżyny 
Sandomierskiej, mają już inne ziemie i 
nieco inną pogodę. Wyżyny: Kielecka i o 
klimacie kontynentalnym Lubelska, nie 
posiadają aż tak dogodnych warunków do 
uprawy winorośli.  

Wraz z rozwojem winiarstwa w 
Polsce czeka nas niebawem określenie 
winiarskich „regionów” i apelacji gwaran-
tujących jakość wyrabianego tam wina. 
MPW może stać się takim odrębnym 
regionem. Świadczą za tym jego własne 
historyczne tradycje, wyraźne granice 
oraz specyficzny klimat i gleby. Stanisław 
Madej, który w poł. XX w. próbował 
określić 7 potencjalnych rejonów upraw 
winorośli w Polsce, gotów był zaliczyć 
MPW do najbardziej obiecującego (obok 
„rejonu zachodniego” Zielonej Góry) 
„rejonu centralnego” wzdłuż doliny Pili-
cy. Według klasyfikacji, na które powo-
ływał się Madej, dolina Pilicy uważana 
była za część wyjątkowej „radomskiej 
dzielnicy rolniczo-klimatycznej” obejmu-
jącej Radomskie, dolną Pilicę i właśnie 
MPW.  

 

 
Edmund Jankowski (1849-1938), propa-
gator winogrodnictwa na Powiślu lubel-

skim 
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O nadzwyczajnych dla uprawy 
winorośli warunkach Powiśla lubelskiego 
– środkowej części MPW – był przekona-
ny już pod koniec XIX w. działający tu 
dla Jana Kleniewskiego wybitny polski 
ogrodnik Edmund Jankowski (1849-
1938). Był on autorem pierwszej polskiej, 
fachowej książki o winorośli: Krzew win-
ny, jego hodowla w gruncie i w budyn-
kach, (Warszawa 1877). W swoich Wspo-
mnieniach ogrodnika pisał: „[...] Powiśle i 
przyległe mu ziemie, ani wówczas [w 
latach 70. XIX w.], ani nawet długo po-
tem, nie były należycie użytkowane pod 
względem rolniczym. Są tam właściwe 
grunty i stanowiska dla sadów owoco-
wych, warzywników i hodowli nasion. Na 
przyległych rędzinach (borowinach) mogą 
się darzyć wybornie orzechy, na nagich 
zaś górkach wapiennych można by mieć 
rozległe plantacje brzoskwiń, moreli i 
winnice. Trzeba tylko umieć i chcieć, a 
tymczasem całe wzgórza, przepysznie 
położone, odłogują, porosłe dzikimi ró-
żami, jałowcem kwaśnicą, jako owe mak-
je, zarośnięte kolczastymi, bezużyteczny-
mi roślinami na wybrzeżach Adrii i Morza 
Śródziemnego.” 

 
Okładka książki Edmunda Jankowskiego 

Krzew winny z 1877 r. 
* * * 
Wina gronowe robi się dziś w 

Wielkiej Brytanii, Danii, a nawet w Nor-
wegii. Czy to się opłaca? Założenie win-
nicy to spora inwestycja (sadzonka kosz-
tuje dziś w hurcie od 6 zł., poza tym po-
trzebne są mocne słupki, drut, paliki, 
piwnica o stabilnej ok. +12º C temperatu-
rze i wilgotności 80%, młynek do odszy-
pułkowania gron, prasa do tłoczenia, 
szklane balony a w przyszłości stalowe 

kadzie do fermentacji, dębowe beczki, 
butelki i korkownica). Jednak koszty 
założenia plantacji rozkładają się na lata i 
rekompensuje je to, że sadzi się ją na 
słabszych glebach. Najlepiej na stromych, 
nasłonecznionych stokach (zwróconych 
na pd. a jeszcze lepiej na pd.-zach.), ka-
mienistych, bogatych w wapień, o niskim 
poziomie wód gruntowych, bez potrzeby 
nawadniania i oczywiście bez chemiczne-
go nawożenia (co 2-3 lata obornik). Stro-
me zbocze i bliskość rzeki chroni przed 
przemarzaniem. W „Winnicy Pańska 
Góra” w mroźną zimę 2006 r. najniższa 
temperatura na stoku wynosiła zaledwie –
24º (na Powiślu było –32º C) i nie wyrzą-
dziła żadnych szkód. Krzew winorośli 
pracuje wydajnie kilkadziesiąt lat. Zacho-
dzące zmiany klimatyczne sprzyjają więc 
zakładaniu winnic w Polsce. 

Obok wyboru siedliska, najważ-
niejszym problemem jest dobór odpo-
wiednich dla niego odmian winorośli. W 
polskich warunkach na pewno większe 
szanse ma produkcja wina białego niż 
czerwonego. Podejmując decyzję najlepiej 
korzystać z doświadczeń najbliższych 
winnic o podobnych warunkach glebowo-
klimatycznych. W „Winnicy Pańska Gó-
ra” w Podgórzu na wapiennej skale najle-
piej sprawdzają się dotychczas odmiany 
mieszańców: białe Sibera, Hibernal i 
Bianca oraz czerwone Rondo i Leon Mil-
lot. Zmiany klimatu pozwalają jednak 
poważnie myśleć o sadzeniu prawdziwych 
vitis vinifera czyli winorośli właściwej (w 
Podgórzu przygotowano już stanowiska 
pod przyszłoroczne wiosenne nasadzenia 
Chardonnay, Pinot Gris i Rieslinga), go-
rzej znoszącej niskie temperatury i bar-
dziej czułej na choroby, ale dającej wino 
najwyższej jakości. Mieszańce są jednak 
odporne na mróz i na prawie wszystkie 
choroby. Są dość powszechnie uprawiane, 
zwłaszcza w chłodniejszych krajach Eu-
ropy. Wszystkie sadzone winorośle mają 
długie 30 cm podkładki amerykańskie 
chroniące skutecznie przed groźną filok-
serą i praktycznie uniemożliwiające – bez 
zniszczenia – kradzież świeżo posadzo-
nych sadzonek. Często, ze względu na 
słabą wapienną glebę, mamy przez pierw-
sze lata do czynienia z chlorozą, która 
jednak po wykształceniu się korzeni usta-
je. Korzenie winorośli sięgają czasami 
kilku metrów. Wapienna skała wyraźnie 
też osłabia szybkość wzrostu winnego 
krzewu. Winorośl wymaga mocnego cię-
cia, na krzaku nie powinno pozostać wię-
cej niż kilkanaście gron. W przeciwnym 
wypadku wino nie będzie odpowiednio 
skoncentrowane. Ostrożnie licząc, z jed-
nej winorośli możemy otrzymać co naj-
mniej pół butelki wina. Odmiany do wy-

robu wina nie nadają się specjalnie do 
jedzenia, mają mniejsze grona, większe 
pestki i nie zawsze są dostatecznie słod-
kie. 

Po 2-3 latach od posadzenia na-
leży spodziewać się pierwszego winobra-
nia. I wtedy możemy odczuć brak tego, co 
posiadają kraje śródziemnomorskie – 
kultury i tradycji winiarskiej pozwalają-
cych nam właściwie przeprowadzić wini-
fikację. Jednak po paru latach doświad-
czeń, trunki początkujących winiarzy 
staną się zapewne lepsze. Bukiet i smak 
będą bardziej wyrafinowane i lepiej odda-
dzą charakter miejsca. Bo wielką tajemni-
cą wina jest jego związek z miejscem 
narodzin. Wino oddaje klimat minionego 
lata, charakter tego właśnie stoku, tę aku-
rat glebę. Wino wspaniale pasuje do lo-
kalnych potraw (na Powiślu np. do kozie-
go sera, czy szparagów), może więc stać 
się wyjątkową atrakcją, a dla prowadzą-
cych gospodarstwa agroturystyczne praw-
dziwym magnesem przyciągającym gości. 
Może stać się modnym dziś produktem 
regionalnym – wizytówką Powiśla. Może 
wytyczyć tak popularny na Zachodzie, 
turystyczny „szlak winny” uzupełniający 
pełen zabytków, malowniczy MPW. Win-
nica przyciąga - na tegoroczne winobranie 
w „Winnicy Pańska Góra” zaprosiła się 
ekipa filmowa Adama Rogali z TVN24. 
Parominutowy reportaż pokazano w ogól-
nopolskim programie 8 października. 
Winnica promuje okolicę - o podgórskiej 
„Winnicy Pańska Góra” Tomasz Prange-
Barczyński pisał w tygodniku „Wprost” 
(17 września), iż jest jedną z 7 polskich 
winnic, którą „warto zapamiętać i śledzić 
poczynania winiarza”. Także wysoko 
nakładowy „Tele Tydzień” (2 październi-
ka) w dziale Cudze chwalicie... umieścił 
tekst Agnieszki Ciekot Krajobraz z winni-
cą zachęcający do odwiedzenia Powiśla 
lubelskiego, a szczególnie Podgórza.  

Prawdopodobnie już od przy-
szłego roku, po przygotowywanej właśnie 
zmianie ustaw podatkowych, będzie moż-
na (tak jak jest to obecnie w krajach Unii 
Europejskiej) sprzedawać wino wyrabiane 
w małych gospodarstwach. A nie tylko, co 
można robić i dziś – serwować za opłatą 
w gospodarstwach agroturystycznych. 
Koszt produkcji jednej butelki wina (z 
akcyzą, butelką, nalepką, korkiem itd.) 
wynosiłby w małej, rodzinnej winnicy ok. 
7 zł. Ale mówimy o winie prawdziwym, 
unikalnym i lepszym od większości ku-
powanych w sklepach. Jeżeli zrobimy je 
dobrze, to na pewno będzie warte co naj-
mniej potrójnej ceny poniesionych kosz-
tów. 
  



_____________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 6(19), październik – listopad  2006 r.____________________ 

 12

 Historia uprawy winorośli w 
Polsce: Maria Kwapieniowa, Początki 
uprawy winorośli w Polsce, „Materiały 
Archeologiczne” t. I, 1959, s. 356-392; 
Zbigniew Morawski, Rozwój i upadek 
winiarstwa w Polsce (XII-XVI wiek), 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 
nr 1/78, s. 58-76; „Magazyn WINO” (IS-
SN 1730-0193), ogólnopolski dwumie-
sięcznik, nr: 0/2002, 1-6/2003, 4/2006; 
„Winiarz zielonogórski. Pismo plantato-
rów winorośli i producentów wina” (ISSN 
1733-5116), ukazuje się w Zielonej Górze 
nieregularnie od czerwca 2004 r.; Miro-
sław Kuleba, Ampelografia Zielonej Góry, 
Zielona Góra 2005; Andrzej Toczewski, 
Zielonogórskie Winobrania, Zielona Góra 
2006. 
  Małopolski Przełom Wisły (wa-
runki glebowe i klimatyczne, szata roślin-
na): Ludomir Sawicki, Der Mittelpolni-
sche Weichseldurchbruch, Kraków 1925; 
Henryk Maruszczak, Wisła Lubelska [w:] 

Wisła. Monografia rzeki, red. A. Pisko-
zub, Warszawa 1982; Marek Kucharczyk, 
Distribution Atlas of Vascular Plants in 
the Middle Vistula River Valley, Lublin 
2001; Marek Kucharczyk, Phytogeografi-
cal Roles of Lowland Rivers on the Exam-
ple of the Middle Vistula, Lublin 2003 
[obszerna bibliografia MPW]; Jan Reder, 
Małopolski Przełom Wisły – geneza i 
ewolucja [w:] Stan i zmiany środowiska 
geograficznego wybranych regionów 
wschodniej Polski, red. R. Dobrowolski, 
S. Terpiłowski, Lublin 2004; Jan Reder, 
Justyna Warowna, Zmiany hydrograficzne 
i geomorfologiczne w Małopolskim Prze-
łomie Wisły w średniowieczu i czasach 
nowożytnych [w:] Stan i zmiany... [op.cit]. 
(p. Andrzejowi Pawłowskiemu z Zarządu 
Zespołu Parków Krajobrazowych – Od-
dział w Kazimierzu Dolnym i Wojcie-
chowi Bosakowi dziękuję za pomoc w 
doborze literatury o MPW) 

Uprawa winorośli i wyrób wina: 
Wojciech Bosak, Uprawa winorośli i 
winiarstwo w małym gospodarstwie na 
Podkarpaciu. Poradnik dla początkują-
cych, Jasło 2004 – książeczka została 
przygotowana przez PIWiW w ramach 
samorządowego wojewódzkiego projektu 
pilotażowego „Podkarpackie winnice”; 
Wojciech Bosak, Winorośl i wino w ma-
łym gospodarstwie w Małopolsce, Kraków 
2006 – książeczka została przygotowana 
przez PIWiW w ramach programu „Win-
nice Małopolski” Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A.; Roman 
Myśliwiec, Winorośl i wino, Warszawa 
2006. 
 W internecie znajduje się wiele 
stron poświęconych winu i uprawie wino-
rośli w Polsce, szkółkom i specjalistycz-
nym sklepom; na stronie 
www.instytutwina.pl można znaleźć ofer-
ty szkoleń dla zainteresowanych założe-
niem winnicy i produkcji wina. 

   

 
 Winobranie w „Winnicy Pańska Góra” filmuje ekipa TVN24, 1 października 2006 

Wojciech Włodarczyk 
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