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Ze względu na charakter gleb Powiśle lubelskie stanowi szczególny region rolniczy. Fenomen powiślań-

skich sadów opisywał już 125 lat temu na łamach „Ogrodnika Polskiego” zaproszony tu przez Jana Kleniew-
skiego Edmund Jankowski. Plantacje chmielu rozpoczęte na wielka skalę (180 ha) przez Kleniewskiego liczą 
sobie ponad 120 lat. W okresie międzywojennym wielkie zasługi dla rozwoju szkółkarstwa położył Witold Kle-
niewski, właściciel Szczekarkowa i Wilkowa. 
 Tradycje majątku szczekarkowskiego kontynuowały po drugiej wojnie światowej państwowe Rolne Za-
kłady Zielarskie „Herbapol” w Szczekarkowie, tradycje „fabryki konserw w  Zagłobie” - największy zakład 
Powiśla w czasach PRL „Nadwiślańskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego”. W okresie swej 
świetności zatrudniał ponad 200 osób. Utrzymała się i wzmocniła tradycja uprawy chmielu. Prawie 1/3 krajo-
wej produkcji chmielu pochodzi z plantacji Powiśla. Miarą popularności tej uprawy mogą być coroczne, orga-
nizowane w Wilkowie w połowie sierpnia „Nadwiślańskie Chmielaki”. 
 Dziś sytuacja gospodarcza i ekonomiczna polskiej wsi zmienia się, w niewielkim jednak stopniu zmienia 
się na lepsze. Pojawiły się prywatne przetwórnie, upowszechniły nowe uprawy: malin, truskawek, aronii, agre-
stu, szparagów. Pojawiła się nawet zapomniana od 400 lat winorośl, niegdyś tak powszechna w Janowcu. Co-
raz częściej można zobaczyć popularne przed wojną kozy. Zanika jednak znana na Powiślu od wieków śliwka 
węgierka. Zanika również tradycja wędzenia jej w „lassach” na „susz”.  

Współczesne tendencje promujące zdrową żywność sprzyjają uprawom ekologicznym, które w polskiej 
niedoinwestowanej wsi mogą być jej wielką szansą. Polityka rolna Unii Europejskiej zachęca do specjalizacji 
rolnictwa, ograniczenia upraw, zachęca do opuszczania przeludnionej (w porównaniu z innymi krajami Unii) 
polskiej wsi, a na pewno do zmiany tradycyjnego profilu gospodarstw, otwierając tym samym większe perspek-
tywy przed agroturystyką. Kapitałem Powiśla stać się może nie tylko jej wyjątkowa gleba, ale także krajobraz. 

Wojciech Włodarczyk 
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Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w gminie 
Wilków w dniu 13 czerwca 2004 roku. 

 
 

 Głosowanie odbywało się w go-
dzinach 8,00 – 22,00 w 8 Obwodowych 
Komisjach Wyborczych: OKW nr 1 w 
Wilkowie (uprawnionych do głosowania 
1484 osób, głosowało – 340), OKW nr 2 
w Dobrem (uprawnionych – 304, głoso-
wało – 80), OKW nr 3 w Rogowie 
(uprawnionych – 508, głosowało – 114), 
OKW nr 4 w Zagłobie (uprawnionych – 
737, głosowało – 161), OKW nr 5 w Kę-
pie Choteckiej (uprawnionych 209, gło-
sowało – 53), OKW nr 6 w Zastowie 
Polanowskim (uprawnionych – 280, gło-
sowało – 48), OKW nr 7 w Żmijowiskach 
(uprawnionych – 242, głosowało – 51) i 
OKW nr 8 w Wólce Polanowskiej 
(uprawnionych 236, głosowało – 94). 
 Liczba wyborców uprawnionych 
do głosowania wynosiła 4000. W głoso-
waniu wzięło udział  941 osób, głosów 
ważnych oddano 913. 
 Głosy oddane na listy wyborcze i 
kandydatów kształtowały się następująco: 
 Lista nr 1, Komitet Wyborczy 
Platformy Obywatelskiej (na listę oddano 
42 głosy): Zalewski Zbigniew (otrzymał 
18 głosów), Piątek Dariusz (14), Grad 

Mariusz (4), Sowińska Mariola (3), Wilk 
Wojciech (1), Samberger Krzysztof (2). 
 Lista nr 2, Komitet Wyborczy 
Polska Partia Pracy (na listę oddano 7 
głosów): Borys Andrzej (2), Szymoniak 
Wacław (1), Czarnocki Krzysztof (3), 
Włodowski Bogdan (1). 
 Lista nr 3, Komitet Wyborczy 
„Samoobrona RP” (na listę oddano 230 
głosów): Kuc Wiesław (45), Sadowska 
Małgorzata (80), Kwiatosz Mirosław 
(20), Pastuszko Urszula (23), Młynarczyk 
Henryk (4), Janas Jacek (14), Denkiewicz 
Dominik (1), Krusiński Leszek (2), 
Szczepanowski Andrzej (13). 
 Lista nr 4 Koalicyjny Komitet 
Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej - Unia Pracy (na listę oddano 11 gło-
sów): Kurzępa Irena (4), Czerniak Jacek 
(1), Janowski Zbigniew (4), Wojtoń Bole-
sław (2). 
 Lista nr 5 Komitet Wyborczy 
Unii Polityki Realnej (na listę oddano 4 
głosy): Naja Wojciech (1), Kluska Łukasz 
(2), Klimkowska Maria (1). 
 Lista nr 6 Narodowy Komitet 
Wyborczy (na listę oddano głosów 4): 
Kozak Jolanta (1), Gorgol Leszek (3). 
 Lista nr 7 Komitet Wyborczy 
Inicjatywa dla Polski (na listę oddano 2 
głosy): Lejwoda Lech (2). 
 Lista nr 8 Komitet Wyborczy 
Socjaldemokracji Polskiej (na listę odda-
no 324 głosów): Dobrzańska Zofia (2), 
Ososińska Anna (1), Teresiński Grzegorz 
(324). 
 Lista nr 9 Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość (na listę oddano 
34 głosy): Poncyliusz Paweł (13), Sadur-

ska Małgorzata (17), Szydło Tomasz (1), 
Mazurek Beata (1), Onyszkiewicz Marek 
(2). 
 Lista nr 10 Komitet Wyborczy 
Liga Polskich Rodzin (na listę oddano 71 
głosów): Piotrowski Mirosław (47), Scho-
dziński Stanisław (2), Chrzonstowski 
Antoni (2), Sendecka Maria (4), Wawe-
werski Janusz (3), Kawalec Regina (1), 
Toporek Michał (1), Rzepecki Waldemar 
(9). 
 Lista nr 11 Komitet Wyborczy – 
Ogólnopolski Komitet Obywatelski 
„OKO” (na listę oddano 1 głos): Mag-
dziarz Agnieszka (1). 
 Lista nr 12 Komitet Wyborczy 
Unii Wolności (na listę oddano 5 głosów): 
Cywiński Piotr (1), Pawłowska Agnieszka 
(1), Niedzwiecka Monika (1), Adach 
Anna (1), Boruch Dariusz (1). 
 Lista nr 13 Komitet Wyborczy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego (na listę 
oddano 163 głosy): Podkański Zbigniew 
(128), Bratkowski Arkadiusz (6), Jabłoń-
ska Maria (9), Kałtun Jan (9), Patra Maria 
(2), Stefaniuk Franciszek (6), Szpak Ja-
nusz (1), Świętochowski Leszek (2). 
 Lista nr 14 Krajowy Komitet 
Wyborczy Krajowa Partia Emerytów i 
Rencistów – PLD (na listę oddano 3 gło-
sy): Duszak Stanisław (1), Głębocki Teo-
fil (1), Słomka Sławomir (1). 

Lista nr 15 Krajowy Komitet 
Wyborczy Konfederacja – Ruch Obrony 
Bezrobotnych (na listę oddano 3 głosy): 
Postulka Elżbieta (2), Łuszcz Paweł (1). 

Grażyna Jarska 
 

 

 Klub 4H „Biedronki” z Wilkowa - zwycięzcą ogólno-
polskiego konkursu "Młody Mistrz Wypieku" 

 
W dniach 14-15 kwietnia dzieci z 

klubu 4H "Biedronki" uczestniczyły w 
dwudniowym szkoleniu, będącym nagro-
dą dla zwycięzców ogólnokrajowego 
konkursu Młody Mistrz Wypieku, zorga-
nizowanego przez Fundację Edukacyjną 
4H w Polsce. Nagrodę ufundował Pan 
Wojciech Kandulski, właściciel Ośrodka 
Szkoleniowego dla Cukierników Profe-
sional w Poznaniu. 
            Podczas szkolenia dzieci miały 

kontakt z najnowszą techniką i technolo-
gia produkcji. Wspaniała kadra szkole-
niowa, reprezentowana przez profesjona-
listów mających na swoim koncie znaczą-
ce sukcesy zawodowe wprowadziła mło-
dzież w tajemnice profesjonalnego cu-
kiernictwa. Pan Marek Sobkowiak udzie-
lał cennych wskazówek przy wypieku 
ciast, tortów i ciasteczek. Nie zabrakło 
również wykładów i ćwiczeń przy naj-
nowszych dekoracjach i technologiach 

produkcji kremów i biszkoptów. Mistrz 
karmelu Pan Bogdan Tomczyk wprowa-
dził dzieci w świat dekoracji i eksponatów 
z karmelu. Świat marcepanu został odkry-
ty dzięki Mistrzyni Świata Pani Marlenie 
Szymaś, która podzieliła się swoją wiedzą 
dotyczącą modelowania i formowania 
różnych dekoracji i figurek z masy mar-
cepanowej. 
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Panu Wojciechowi Kandulskie-
mu oraz pracownikom Ośrodka Szkole-
niowego dla Cukierników Profesional w 
Poznaniu należą się tu specjalne podzię-
kowania za świetne i niezwykle ciekawe 
zajęcia. Ogólnopolski Konkursu "Młody 
Mistrz Wypieku" zaczął się jeszcze w 
zeszłym roku, a został rozstrzygnięty 
podczas "Prezentacji Stołów Wigilijnych", 
która odbyła się w dniu 14 grudnia, w 
salach Hotelu Gromada w Warszawie. 
Dzięki modyfikacji starych polskich prze-
pisów powstały efektowne i oryginalne 
wypieki reklamujące różne regiony Pol-
ski. Artykuł opisujący przygodę młodych 
klubowiczów 4H ukaże się w najnowszym 
numerze magazynu "Modna Gospodyni"!  
 

Informacja ze strony inter-
netowej Fundacji 4H w Polsce. 

 
Członkowie klubu 4H „Biedronki” z opiekunką podczas szkolenia w Poznaniu.  

 
 
Z ostatniej chwili: Klub 4H przy gimnazjum w Wilkowie zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Młodzi ludzie 
sukcesu”, którego podsumowanie odbyło się w Krakowie. W tym miejscu pragniemy wyrazić wielkie podziękowanie Wła-
dzom Starostwa Opolskiego za sponsorowanie wyjazdu do Krakowa. 

Opiekun klubu” Anna Bandzarewicz 
 
 

RULETKA
Sytuację egzystencjalną i mate-

rialną rolnika na Powiślu można zilustro-
wać przykładem uprawy ogórka grunto-
wego. 
 Uprawa ogórka w gruncie stano-
wi dla rolnika pewną pułapkę. Plantacja 
wygląda pięknie, nadchodzi czas pierw-
szego zbioru, w punktach skupu pojawia 
się cena. Co ma zrobić rolnik, jeżeli cena 
ta nie pozostaje w żadnym sensownym 
stosunku do poniesionych nakładów pie-
niężnych i wkładu pracy? Decyzję o spi-
saniu plantacji na straty lub jej utrzymaniu 
powinno się podjąć właściwie natych-
miast. Praktycznie jednak wybór jest z 
góry przesądzony. Przyczyny są proste i 
mieszczą się głównie w sferze wierności 
pewnym zasadom. Dominuje naturalny 
brak zgody na to, by włożona praca poszła 
na marne. Plon, który wydała ziemia, 
godzi się zebrać. Ponieważ cena wyklucza 
zatrudnienie robotników, do zbioru staje 
cała rodzina. Na polu wszak leży jakieś 
materialne dobro, którego nie sposób tam 
zostawić. Poza tym (wbrew projektowi 
wyznaczonemu przez cenę) plantator 
nadal inwestuje w opryski i odżywki, 
licząc na zwyżkę ceny skupu. Inwestując 

pomniejsza swoje i tak już symboliczne 
raczej dochody, a jego rodzina wykonuje 
pracę ponad siły, chcąc we własnym za-
kresie podołać stosunkowo dużej planta-
cji. Tymczasem cena zamiast rosnąć - 
maleje. Utrzymywanie plantacji nabiera 
charakteru rozpaczliwego buntu wymie-
rzonego przeciwko ujawnionym w cenie  
prawom rynku. 
 I tak od kilkunastu lat, gdy libe-
ralizacja rynku rolnego stała się faktem, 
jest w zasadzie ze wszystkim. Inwestycji 
w malinę, porzeczkę, aronię, wiśnię, jabł-
ko czy chmiel dokonujemy kierując się 
siłą rzeczy bardziej intuicją niż gruntow-
nym rozpoznaniem rynku. Tyle że szcze-
gółowej wiedzy o mechanizmach rynko-
wych trudno od rolnika żądać. A żąda się 
od niego nadto, by potrafił przewidywać 
popyt na poszczególne produkty oraz ich 
ceny w bliższej i dalszej przyszłości. Ten 
absurd próbują wmówić mieszkańcom wsi 
niektórzy liberałowie. Tymczasem trium-
fujące w naszym rolnictwie od kilkunastu 
lat zasady liberalne degradują wieś mate-
rialnie i duchowo. Postawieni zostaliśmy 
w sytuacji gracza w kasynie, który ma 
obstawić właściwy numer z nikłym praw-

dopodobieństwem trafnego wyboru. Czy 
słusznie wybraliśmy, dowiadujemy się 
dopiero latem przed punktami skupu. 
Wywieszone tam ceny mogą nieść infor-
mację, że zostaliśmy bankrutami, bo na 
przykład przed kilku laty zainwestowali-
śmy w malinę, wiśnię i porzeczkę, a 
wszystkie te owoce skupowane są tego 
roku w cenach poniżej kosztów produkcji 
i zbioru. 
 Wiadomo nie od dzisiaj, że utoż-
samianie rolnika z indywidualnym przed-
siębiorcą jest błędem. Prywatny przedsię-
biorca wychodząc na rynek z pewną eko-
nomiczną propozycją ponosi ryzyko swo-
jej decyzji. Przedsiębiorca tekstylny, który 
źle rozpozna rynek i zacznie produkować 
tkaniny o niemodnym już kolorze i wzo-
rze, sam jest sobie winien. Nietrafne osza-
cowanie popytu wiedzie go ku bankruc-
twu. 
 Jabłko, wiśnia czy chmiel to nie 
tkaniny czy meble. Posiadając ziemię 
ojców i dziadów, rolnik jest uwikłany w 
wielowiekową tradycję agrarną danego 
regionu, w klimat, w zaszłość klęsk ży-
wiołowych, w infrastrukturę przetwórczą i 
sieć kanałów zbytu. Ogromna większość 

 3
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czynników wpływających na jego decyzje 
to czynniki obiektywne. Kultura rolna 
Powiśla kształtowała się przez pokolenia. 
Teoretycznie można sobie wyobrazić, że z 
uwagi na przykład na niską opłacalność 
produkcji jabłek Powiśle przerzuci się na 
uprawę arbuzów i hodowlę strusi, nie 
trzeba jednak chyba udowadniać, jak 
rozliczne niebezpieczeństwa pociągnęłoby 
to za sobą. Wyobraźmy sobie podobne 
propozycje wysuwane wobec lotaryńskich 
producentów buraka cukrowego czy bur-
gundzkich plantatorów winorośli, by na 
przykładzie Francji skończyć, a uzyskamy 
właściwą miarę rzeczy. 
 To tradycja, mikroklimat, mady 
wiślane i krajobraz tej ziemi stoją za na-
szymi indywidualnymi wyborami. Nasze 
jabłka mają niepowtarzalny zapach i 
smak, bo wyhodowała je troska, która 
stanowi zasadniczy walor autentycznej 
kultury rolnej, opartej na fizycznym tru-
dzie, bez którego nie sposób wyobrazić 
sobie zdrowego rolnictwa - za pomniej-
szaniem trudu zawsze idzie chemia. Powi-
ślański rolnik gotów jest podjąć ów trud, 

lecz upokarza go narzucona mu przez 
fałszywy liberalizm rola gracza w ruletkę. 

Wiele europejskich narodów i 
państw, świadomych strategicznego zna-
czenia rolnictwa, zdolnych było zapewnić 
swoim producentom rolnym zbyt oraz 
gwarantowane ceny minimalne. Tymcza-
sem nasze wiosenne złudzenia w konfron-
tacji z rzeczywistością rynkową najczę-
ściej zamieniają się w gorycz porażki. 
Pierwszy rok przynależności Polski do 
Unii Europejskiej przyniósł potwierdzenie 
tej zasady. W istocie już wiadomo, że 
Powiśle straciło na wszystkim, może za 
wyjątkiem, paradoksalnie, ogórka grun-
towego. Spodziewane dopłaty już wiosną 
pochłonięte zostały przez wysokie ceny 
oleju napędowego oraz VAT na maszyny 
i środki ochrony roślin. Banki spółdziel-
cze obniżają stopy procentowe w oczeki-
waniu dużego popytu na kredyty. Zadłu-
żenie wsi pod inwestycje, jeśli nie wręcz 
pod gwarancję przeżycia do następnego 
roku wciąż rośnie. Brak jakiejkolwiek 
bariery zabezpieczającej nasze rolnictwo 
przed zmową cenową i w ogóle dyktatem 

pośredników. W tej sytuacji nie dziwi, że 
jeden z potentatów w przetwórstwie owo-
ców miękkich mógł rzucić w rozmowie z 
protestującymi rolnikami, że nie musi 
kupować ich wiśni, bo wiśnia z Chin jest 
tańsza. Słowem, Powiśle lubelskie jako 
rolnicze zagłębie produkcyjne nie ma racji 
bytu i najlepiej byłoby, gdyby cały ten 
teren przemienić w łąkę (najwyższe do-
płaty!). 

Tymczasem kto chciałby zamień 
Powiśle i w ogóle całą polską wieś w łąkę, 
ten godziłby w sam rdzeń bytu i bezpie-
czeństwa narodowego. Jabłko, wiśnię czy 
chmiel z Powiśla lubelskiego należy 
umiejętnie promować, nie zaś wmawiać 
nam, że źle się staramy, gdyż wychodzi-
my na rynek z czymś tak niewiele war-
tym, jak na przykład wiśnia, skupowana 
tego roku poniżej kosztów produkcji, a za 
rok, być może, całkiem pozostawiona na 
drzewach. 

Janusz Węgiełek - Las Dębowy 

    

Polskie odmiany chmielu mogą konkurować z zagranicz-
nymi  

 
Polska zajmuje piąte miejsce 

w świecie pod względem powierzchni 
uprawy chmielu. Areał tej rośliny 
w naszym kraju jest stosunkowo stabilny, 
bowiem od ponad czterdziestu lat utrzy-
muje się na poziomie od 2000 do 2500 ha. 
W ostatnich latach znacznemu przeobra-
żeniu uległa natomiast struktura odmia-
nowa. Do roku 1994 utrzymywała się w 
uprawie chmielu w Polsce stała dominacja 
odmian aromatycznych – głównie odmia-
ny Lubelski, która w latach dziewięćdzie-
siątych zajmowała ponad 60% całego 
areału. Postęp technologiczny jaki doko-
nał się w piwowarstwie spowodował 
wzrost znaczenia odmian goryczkowych 
i w konsekwencji od połowy lat dziewięć-
dziesiątych stopniowe zwiększanie po-
wierzchni ich uprawy, aż do wyrównania 
proporcji pomiędzy odmianami aroma-
tycznymi i goryczkowymi, które nastąpiło 
około roku 2000. Tendencja do zastępo-
wania odmian aromatycznych goryczko-
wymi utrzymuje się nadal i obecnie te 
ostatnie uprawiane są na przeważającej 
części areału chmielu w Polsce. Podobne 
tendencje obserwowane były również w 
skali globalnej. Ostatni raport Międzyna-
rodowej Organizacji Chmielarskiej 
(IHGC) wskazuje, że zmniejszanie świa-
towego areału odmian aromatycznych 

przebiega w ostatnim czasie wolniej niż 
odmian goryczkowych. W latach 2001 – 
2003, łącznie we wszystkich krajach 
członkowskich IHGC, ubyło 2228 ha 
odmian goryczkowych i 1218 ha odmian 
aromatycznych. Oczywiście największe 
znaczenie dla ogólnego bilansu mają 
zmiany jakie zachodzą u światowych 
potentatów w produkcji chmielu, a więc w 
Niemczech i USA, które uprawiają chmiel 
na powierzchni blisko 30 tys. ha, co sta-
nowi ponad 54% areału światowego.  Wg 
ostatnich doniesień, w  Niemczech, które 
są światowym liderem w uprawie chmie-
lu, ubywa plantacji obsadzonych odmia-
nami takimi jak Northern Brewer (w 2003 
ubyło 367 ha) czy Perle (ubyło 552 ha), 
natomiast w szybkim tempie nasadzana 
jest aromatyczna odmiana Hallertauer 
Mittelfrüher. W 2003 r. powierzchnia 
uprawy tej ostatniej odmiany wzrosła o 
395 ha, podczas gdy areał odmian super-
goryczkowych, tj.  Hallertauer Magnum, 
Merkur i Taurus wzrósł w tym czasie o 
164 ha. 

       Wzrost areału odmian aroma-
tycznych obserwowany jest również w 
USA. W związku z wprowadzeniem do 
uprawy wielu nowych odmian chmielu, 
podstawowy podział na odmiany aroma-

tyczne i goryczkowe uległ pewnym mody-
fikacjom.       

  W grupie odmian aromatycznych 
wyróżnia się dodatkowo tzw. odmiany 
super-aromatyczne, charakteryzujące się 
szczególnie wysokiej jakości aromatem 
chmielowym, natomiast spośród chmieli 
goryczkowych wyodrębnia się w ostatnim 
czasie całkiem nową grupę odmian super-
goryczkowych o koncentracji alfa kwa-
sów w szyszkach przekraczającej 11%. 

       Polskie odmiany chmielu re-
prezentują wszystkie wymienione grupy 
użytkowe od super-aromatycznych (Lu-
belski) poprzez aromatyczne (Lomik, 
Sybilla) i goryczkowe (Marynka, Izabella, 
Oktawia), a w końcowym etapie badań są 
odmiany super-goryczkowe (Iunga, Zula). 
Plantatorzy chmielu mają więc w czym 
wybierać, tym bardziej, że nasze rodzime 
odmiany nie odbiegają od standardów 
jakościowych dla poszczególnych grup 
użytkowych, a pod niektórymi względami 
nawet przewyższają odmiany zagraniczne 
tego samego typu. Dla porównania przed-
stawiam charakterystykę odmian polskich 
i czołowych odmian zagranicznych nale-
żących do poszczególnych grup użytko-
wych pod względem najważniejszych 
cech jakościowych. 
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Porównanie odmian krajowych i zagranicznych pod względem plonowania i zawartości alfa kwasów (Tabela 1) 

 

Typ odmiany Nazwa (pochodzenie) Plon szyszek  
(t· ha-1) 

Koncentracja  
alfa kwasów (%) 

Lubelski (Polska) 1,7* 2,0 – 3,2* 
Żatecki (Rep. Czeska) 1,3 3,0 – 6,0 Superaromatyczne 
Tettnanger (Niemcy) 1,3 3,5 – 5,0 

Lomik (Polska) 2,5 3,8 – 5,0 
Sybilla (Polska) 2,3 5,2 – 8,0 
Perle (Niemcy) 1,8 5,5 – 8,0 Aromatyczne 

Willamette (USA) 1,7 4,0 – 6,0 
Marynka (Polska) 2,8* 8,6 – 10,4* 
Izabella (Polska) 2,8 6,5 – 8,5 
Oktawia (Polska) 2,2 7,0 - 9,3 

Cluster (USA) 2,2 5,5 – 8,5 
Goryczkowe 

Target (W. Brytania) 2,0 9,5 – 12,0 
Iunga (Polska ) 3,0* 9,3 – 13,2* 
Zula (Polska) 2,8* 7,6 – 13,2* 

Magnum (Niemcy) 2,6* 10,5 – 13,5* 
Taurus (Niemcy) 1,9 13,0 – 16,0 

Galena (USA) 2,2 12,5 – 14,0 
Nugget (USA) 2,3 12,0 – 14,5 

Supergoryczkowe 

Columbus (USA) 2,5 14,0 – 16,0 
* - Średnia za lata 2002-2003 uzyskana w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 

 
Dane dotyczące pozostałych od-

mian pochodzą z odpowiednich dla dane-
go kraju atlasów odmian, są to więc dane 
szacunkowe opracowane na podstawie 
wieloletnich obserwacji. 

 
Odmiana  Marynka 

 
Polskie odmiany są bezkonkuren-

cyjne pod względem wielkości plonu 
szyszek (tab.1). Wśród odmian super-
aromatycznych chmiel Lubelski plonuje 
lepiej od zagranicznych  odmian Żatecki i 
Tettnanger o ponad 30%. Polski Lomik 
przewyższa pod tym względem niemiecką 
odmianę Perle o 39%, a Marynka 
i Izabella plonują lepiej o 40% od upra-
wianej również w Niemczech angielskiej 

odmiany Target. Największe zróżnicowa-
nie plonowania występuje wśród odmian 
super-goryczkowych ale również w tej 
grupie nasze odmiany plasują się na czele. 
Wprawdzie najlepsza spośród odmian 
zagranicznych – Magnum uzyskuje plony 
tylko nieznacznie niższe od naszej Iungi 
czy Zuli ale już w przypadku odmian 
amerykańskich różnice te sięgają 12 – 
36%. 

Pod względem koncentracji alfa 
kwasów nasze odmiany aromatyczne i 
goryczkowe dorównują zagranicznym lub 
ustępują im pod tym względem w nie-
wielkim stopniu, tak, że różnice są re-
kompensowane wyższym plonem.  Np. 
teoretyczny plon alfa kwasów z hektara 
plantacji odmiany Marynka wyliczony na 
podstawie danych zamieszczonych w 
tabeli 1 kształtuje się od 240 do 291 kg, 
podczas gdy dla odmiany Target charakte-
ryzującej się najwyższą koncentracją alfa 
kwasów w tej grupie użytkowej waha się 
od 190 do 240 kg. 

Polskie odmiany super-goryczkowe 
ustępują zawartością alfa kwasów odmia-
nom amerykańskim ale już w przypadku 
odmian niemieckich, tj. Taurus i Magnum 
różnice te są w całości zrekompensowane 
wysokim plonem szyszek. Dla przykładu 
podam, że średni plon alfa kwasów uzy-
skany w doświadczeniach COBORU w 
latach 2002 i 2003 dla odmiany Magnum 
wynosił 297 kg·ha-1, a dla Iungi, aż 336 
kg·ha-1, czyli był wyższy o 13%. Trzeba 
też wspomnieć, że wysoka koncentracja 
alfa kwasów podawana dla odmian ame-

rykańskich jest uzyskiwana przez te od-
miany w warunkach klimatyczno-
glebowych i agrotechnicznych USA, które 
znacznie odbiegają od występujących w 
krajach europejskich. W Polsce odmiany 
Galena i Nugget są uprawiane na plantacji 
doświadczalnej (kolekcyjnej), gdzie uzy-
skują dużo niższe wartości alfa kwasów.  
Średnia koncentracja alfa kwasów dla 
odmiany Galena w latach 2001 i 2003 
wynosiła 8,4% a dla odmiany Nugget 
jedynie 7,5%. W Niemczech ta ostatnia 
odmiana uzyskuje koncentrację alfa kwa-
sów w granicach 9,5 – 12,0%, również 
niższą od podawanej przez Amerykanów. 

W grupie odmian super-
aromatycznych nasza odmiana Lubelski 
wypada dużo gorzej pod względem kon-
centracji alfa kwasów niż odmiany zagra-
niczne. Trzeba jednak wziąć pod uwagę 
fakt, że dane dla chmielu Lubelskiego 
pochodzą z lat 2002-2003, które były 
wyjątkowo niekorzystne dla gromadzenia 
alfa kwasów ze względu na zbyt wysokie 
temperatury i niedobory wilgoci w glebie, 
zaś wartość koncentracji alfa kwasów dla 
odmian zagranicznych pochodzi z lat 
wcześniejszych, kiedy to odmiana Lubel-
ski również uzyskiwała stężenia  tego 
składnika w granicach 4,5 – 5,0%. 
        Z przedstawionego porównania wy-
nika, że krajowe odmiany chmielu z po-
wodzeniem mogą konkurować z odmia-
nami zagranicznymi pod względem kon-
centracji alfa kwasów, a szczególnie po-
tencjału plonowania.  Sprawą plantatora 
jest wykorzystanie tego potencjału. Przed-

 5



_________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 5(9), październik,  2004 r._________________________ 

stawione dane dotyczące polskich odmian 
pochodzą z doświadczeń odmianowych 

prowadzonych w IUNG i COBORU w 
Zakładach Doświadczalnych i u indywi-

dualnych plantatorów z różnych rejonów 
Polski.  

 

 
Zbiór chmielu w Łaziskach w 1931 roku (pierwsza z lewej Anna Sybilska) 

Poszczególne punkty doświadczalne róż-
niły się warunkami klimatyczno -  glebo-
wymi, miały jednak jedną wspólną cechę 
– wysoki poziom agrotechniki, co umoż-
liwiło uzyskanie takich wyników. Z da-
nych uzyskanych z Wojewódzkiej Inspek-
cji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych w Lublinie dotyczących 
areału oraz ilości chmielu poszczególnych 
odmian objętych certyfikacją w 2002 r. w 
lubelskim rejonie uprawy chmielu wyni-
ka, że przeciętne plony uzyskiwane z 
plantacji produkcyjnych są niestety o 
połowę niższe od tych uzyskiwanych w 
doświadczeniach, co oznacza, że potencjał 
naszych odmian nie jest w pełni wykorzy-
stany. 

dr Urszula Skomra 
IUNG - Puławy

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

Na czym polega modernizacja suszarń chmielu
Za wyjątkiem bardzo dużych 

obiektów chmielarskich w USA, oraz  
dawnych gospodarstwach wielkoobsza-
rowych niektórych tzw. „krajów socjali-
stycznych”, w których dominowały su-
szarnie taśmowe, prawie cały świat suszy 
chmiel w pionowych suszarniach komo-
rowych.  Są one wyposażone w zestawy 
sitowe, pozwalające na przemieszczanie 
suszonego surowca z góry ku dołowi (w 
tzw. „przeciwprądzie do ruchu czynnika 
suszącego”) oraz urządzenia za– i rozła-
dowcze. Urządzeniami do ogrzewania  
czynnika suszącego we wszystkich typach 
suszarń są  podgrzewacze przeponowe 
(oddzielające spaliny od wdmuchiwanego 
do suszarni powietrza i bezpośrednie, to 
znaczy takie, w których czynnikiem su-
szącym jest mieszanka powietrzno-
spalinowa, pochodząca najczęściej z gazu 
ziemnego w proporcji ok. 1 m3 gazu na 
1000 m3 powietrza. Podgrzewacze takie 
posiadają:  p. Stanisław Bogusz w Stawku 
k. Kijan i  p. Waldemar Kędziora w Ja-
nówku k. Mełgwi..  Nie mogą być  jednak 
stosowane podgrzewacze bezpośrednie 
opalane paliwem stałym, gdyż przy jego 
spalaniu powstaje uciążliwy dym. 

Prawidłowa wymiana ciepła w 
podgrzewaczach przeponowych wymaga 
intensywnego przepływu powietrza przez 
jego wymiennik, wykonany najczęściej w 
formie płyt lub rur stalowych (podgrze-
wacze opłomkowe). 

Wszystkie nowoczesne suszarnie 
wyposażone są w układ wentylacyjny 
wymuszający  przepływ powietrza zarów-
no przez sam podgrzewacz, jak również 
przez warstwy suszonego materiału.  
Przepływ powietrza jest wynikiem działa-
nia odpowiednio wydajnych wentylato-
rów, które tłoczą go przez wymiennik 
ciepła – do szybu suszarni. Wydajność 
takich wentylatorów musi zapewniać 
przedmuch przez warstwę chmielu  ok. 
1000 m3  powietrza na 1 m2 powierzchni 
suszarni/  godzinę przy sprężu ok.  400  
Pa (ok. 40 mm sł. wody)  Wymaga to 
stosowania wentylatorów promieniowych. 
Dla suszarń o powierzchni 3 x 3 m – wy-
dajność ich powinna wynosić 10.000 m3/h, 
a przy powierzchni 4 x 4 m2  - 17.000 
m3/h.  Korzystnym jest, jeśli istnieje moż-
liwość regulacji wydajności wentylatora. 
W początkowym okresie  suszenia świe-
żych szyszek prędkość przepływu ogrza-
nego powietrza powinna utrzymywać się 
w granicach 0,25 – 0,3 m/s. (lecz nie wię-
cej!)  W miarę wysychania surowca, może 
być zmniejszona do 0,20 – 0,25 m/s . (lecz 
nie mniej!).  

Ważnym problemem jest zapew-
nienie prawidłowej wentylacji komory 
suszarni.. By wilgotne powietrze wydosta-
ło się z suszarni, musi mieć  zapewnione 
odpowiednie warunki. Poziom dachu 
( w najniższym położeniu) nie powinien 
być niższy niż ok. 1 m. od górnej granicy 

warstwy chmielu na najwyższym sicie, a 
otwór wywietrznika dachowego węższy 
niż 1 m, a jego długość – powinna odpo-
wiadać prawie całej długości dachu su-
szarni.  Dach nie powinien być zbyt pła-
ski, gdyż od kąta jego pochyłości zależy 
równomierny przepływ usuwanego z 
suszarni powietrza. 

Równomierność przepływu 
ogrzanego powietrza przez cały przekrój 
powierzchni suszarni jest jednym z pod-
stawowych warunków prawidłowego 
suszenia. Jeśli istnieją jakiekolwiek szcze-
liny obok warstwy szyszek przy ścianach 
lub w tej warstwie powstaną tzw. „leje 
powietrzne”, przez które tworzą mniejszy 
opór dla jego przepływu, to pomimo speł-
nienia wszystkich innych warunków, 
powietrze nie zostanie użyte do odprowa-
dzenia wody z szyszek, lecz „przemknie 
się” tymi otworami. Dlatego też bardzo 
ważnym jest okresowe mieszanie szyszek 
na górnym poziomie sit i bardzo dokładne 
uszczelnienie potencjalnych miejsc prze-
dmuchu!  

Jak sprawdzić czy wdmuchi-
wane do komory wyrównawczej powie-
trze będzie przechodziło równomiernie 
przez sita?  
Najprostszym, choć nie w pełni gwarantu-
jącym sukces sposobem, jest przykrycie 
górnego sita równomiernie zwilżoną nie-
zbyt gęsto tkaną tkaniną (była taka stoso-
wana niekiedy jako materiał worków 
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chmielarskich – wańtuchów) i urucho-
mienie zespołu grzewczego suszarni. Jeśli 
tkanina wysycha (zmienia wówczas bar-
wę) nierównomiernie, oznacza to też 
nierównomierny przepływ czynnika su-
szącego. Należy wówczas, w komorze 
wyrównawczej umieścić odpowiednie 
zastawki, by kierowały one strumień po-
wietrza w żądany obszar sit. 

Bardzo ważnym dla działania 
suszarni jest dobra izolacja cieplna i 
szczelność komory wyrównawczej oraz 
ścian zestawu sitowego. Najlepiej wy-
konać ją od wewnątrz mocując do ścian 
na odcinku zespołu sitowego odpowied-
nie płyty izolacyjne (styropian z folią 
aluminiową), natomiast izolację komo-
ry wyrównawczej (przestrzeń pod sita-
mi) należy izolować  płytami wełny 
mineralnej, otynkowanymi i pomalo-

wanymi  białą farbą. Zastosowanie do 
tego celu styropianu nie jest wskazane,  
gdyż nie jest on odporny na wysokie 
temperatury, i nie należy go stosować w 
miejscach intensywnego nadmuchu 
ogrzanego powietrza np. na wprost 
wylotu przewodu zasilającego.  

dr Mieczysław Stasiak 
IUNG Puławy  

Przedruk z BIULETYNU CHMIE-
LARSKIEGO - dalszy ciąg w następ-

nym numerze 
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Witold Kleniewski – pionier powiślańskiego szkółkarstwa
Pierwsze profesjonalne szkółki 

wykorzystujące odmiany drzewek owo-
cowych Powiśla zakładał w majątku Jana 
Kleniewskiego na przełomie lat 70-tych i 
80-tych XIX wieku Edmund Jankowski. 
Jak pisał w swoich „Wspomnieniach 
ogrodnika”: „W folwarkach nadwiślań-
skich, jak Wrzelów i inne, zastałem sady 
na madzie ze starych jabłoni i węgierek. 
Poradziłem [Janowi Kleniewskiemu] jak 
je poprawić, gdzie i jakie założyć nowe, a 
przede wszystkim szkółki. Tam też po-
wstały wkrótce chmielniki, założone i 
prowadzone przez Czecha z długą fajką 
Żaka.” Oskar Kolberg opisując sady Po-
wiśla zwracał uwagę na wcześniejszy 
wpływ Czartoryskich w podnoszeniu 
kultury upraw sadowniczych i na inspiru-
jące kontakty flisaków z ogrodnikami 
Pomorza. Z Prus przywożono nowe 
szczepy i nowe techniki prowadzenia 
sadów. Jednak największe zasługi w roz-
woju sadów i szkółkarstwa na Powiślu 
miał Witold Kleniewski. 
 Witold Kleniewski (urodzony 5 
listopada 1880 w Kluczkowicach, zmarł 
po półrocznej ciężkiej chorobie i trudnej 

operacji 24 maja 1927 w San Remo), syn 
Jana i Marii właścicieli Kluczkowic, za-
rządzał majątkiem Szczekarków od po-
czątku XX wieku. Szkołę średnią skoń-
czył w Warszawie. Jako chłopiec został 
najpierw przez rodziców skierowany na 
roczną praktykę do gospodarstwa Dietlena 
w Sigmaringen w Niemczech gdzie pra-
cował jako zwykły robotnik rolny. Na-
stępnie ukończył trzyletnie studia w Aka-
demii Rolniczej w Hohenheim pod Stutt-
gartem. Cztery lata przebywał w Stanach 
Zjednoczonych, potem we Francji i An-
glii. W Stanach Zjednoczonych badając 
organizację przemysłu rolnego zapoznał 
się z nowoczesnymi metodami organizacji 
pracy Fredericka Winslowa Taylora, któ-
rych był zwolennikiem. Doświadczenia 
amerykańskie nadały „rozmach” jego 
ogrodniczym powiślańskim przedsięwzię-
ciom. W 1906 roku wziął w Warszawie 
ślub z Zofią Zieleniewską. W tymże roku 
otrzymał od rodziców folwarki: Szczekar-
ków, Wilków i Lemszczyznę – dziś 
przedmieście Lublina. Zofia i Witold 
Kleniewscy mieli dwóch synów: Stani-
sława i Jana, którzy studiowali rolnictwo 

w Akademii Cieszyńskiej. W latach 1910-
13 Kleniewscy zbudowali w Szczekarko-
wie pałac według projektu Kazimierza 
Skórewicza. Po I wojnie Witold Kleniew-
ski był współzałożycielem, w miejsce 
zniszczonej cukrowni, rodzinnych zakła-
dów przetwórstwa owocowego, „fabryki 
konserw” w Zagłobie. Był bardzo religij-
ny. 

W 1913 roku Witold Kleniewski 
założył na Lemszczyźnie 120 morgową 
szkółkę drzew owocowych. Kierowni-
kiem szkółki został w 1918 roku August 
Materski (zm.1923) jeden z najlepszych 
krajowych specjalistów sadownictwa, a po 
nim jego żona Maria Materska. Na po-
czątku lat 20-tych Kleniewski założył 48 
morgową szkółkę drzewek owocowych w 
Szczekarkowie. Kierował nią Stefan Gie-
zek. W latach 1925-32 „dyrektorem tech-
nicznym” obu szkółek był pomolog Stefan 
Skawiński, a od 1933 roku do II wojny 
znany planista, ogrodnik, pomolog i 
szkółkarz Stefan Celichowski z Poddębia 
pod Skierniewicami.
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Witold Kleniewski (1880-1927) 

 

 
Reklama szkółek sadowniczych Lemszczyzna i Szczekarków z „Ogrodnika”, 1927 rok

 
 W 1930 roku szkółki Lemszczy-
zna-Szczekarków liczyły w sumie 130 ha. 
Z czasem Kleniewski wprowadził w swo-
jej firmie „Lemszczyzna-Szczekarków” 
kulturę róż (10 morgów, 100 tysięcy 
sztuk). Wyhodowano nawet nową odmia-
nę „Witold Kleniewski”. Różane szczepy 
sprowadzał ze Stanów Zjednoczonych. 
Hodował też inne kwiaty (np. malwy) i 
zioła z przeznaczeniem na produkcję 
olejków eterycznych. Szkółki należały do 
Polskiego Związku Wytwórców Drzew i 
Krzewów, w którym Witold Kleniewski 
był członkiem Zarządu. W Szczekarkowie 
zbudował pakowalnie drzewek i owoców. 
Po śmierci Witold Kleniewskiego szkółki 
przejęła żona i synowie. 
 Firma „Lemszczyzna-
Szczekarków” ofiarowała do sprzedaży 
przede wszystkim drzewa „podwójnie 
szczepione na mrozoodpornych przewod-
nich” (m.in. jabłonie, śliwy, czereśnie, 
dwumetrowe wiśnie „przydrożne”) i 
krzewy owocowe, róże, rośliny na żywo-
płoty, dziczki drzew owocowych i róż, 
byliny, rozsady truskawek i poziomek (po 
4 złote za 100 sztuk i po 30 złotych za 
jeden tysiąc sadzonek). Ekspedycja sa-
dzonek odbywała się ze Szczekarkowa do 
Warszawy Wisłą. „Wyłączne biuro sprze-
daży” mieściło się w domu handlowym 
Braci Kleniewskich, A.Rostworowskiego 
i K.Szlenkiera w Warszawie przy ulicy 
Boduena 2 („Dział szkółek owocowych”). 
Poza tym Witold Kleniewski miał 2 filial-
ne punkty sprzedaży w Warszawie (na 
Pradze i przy ulicy Puławskiej) oraz w 
Białymstoku, Kielcach, Lublinie 

(ul.Probostwo 21), Łucku, Poznaniu i 
Radomiu. Od połowy lat 20-tych Kle-
niewski wydawał co roku specjalne cen-
niki wysyłane na żądanie klienta. W 
czerwcu 1925 roku zakłady Kleniewskie-
go w Szczekarkowie odwiedzili członko-
wie Międz-ynarodowego Kongresu Rolni-
czego bardzo wysoko oceniając prowa-
dzone tu uprawy.  

W 1923 roku Kleniewski za swo-
je produkty otrzymał na Wystawie 
Ogrodniczej w Lublinie wielki medal 
złoty Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pań-
stwowych, w 1925 na ogólnopolskiej 
wystawie ogrodniczej we Lwowie – wiel-
ki medal złoty Ministerstwa Rolnictwa, w 
1926 roku na Jubileuszowej Wystawie 
Ogrodniczej w Poznaniu szkółki z Lemsz-
czyzny i Szczekarkowa zostały nagrodzo-
ne najwyższą nagrodą - Dyplomem Uzna-
nia Ministerstwa Rolnictwa. W 1926 roku 
na wystawie przemysłowo rolniczej we 
Włodzimierzu Wołyńskim otrzymał wiel-
ki medal złoty Wołyńskiego Towarzystwa 
Rolniczego. Już po śmierci Kleniewskiego 
na Powszechnej Wystawie Krajowej w 
Poznaniu w 1929 roku „Lemszczyna-
Szczekarków” otrzymały mały medal 
złoty Ministerstwa Rolnictwa. 

Witold Kleniewski był prezesem 
Zrzeszenia Szkółkarzy województwa 
lubelskiego i członkiem zarządów trzech 
ogólnopolskich związków sadowniczych: 
Związku Właścicieli Szkółek, Związku 
Posiadaczy Sadów i Związku Polskich 
Zrzeszeń Ogrodniczych. Był też człon-
kiem zarządu założonego między innymi 
z jego inicjatywy w 1923 roku w War-
szawie Syndykatu Plantatorów Chmielu 

(pierwszy w kraju stosował sztuczne su-
szenie chmielu). Był członkiem Rad Nad-
zorczych Lubelskiego Syndykatu Rolni-
czego, Banku Przemysłowców Polskich, 
założycielem i członkiem władz Puław-
skiego Okręgowego Towarzystwa Rolni-
czego. Utworzone w 1878 roku najważ-
niejsze pismo ogrodnicze (z inicjatywy 
Jankowskiego) „Ogrodnik Polski”, zostało 
uratowane przed upadkiem pod koniec 
1924 roku właśnie przez Witolda Kle-
niewskiego, który 1 stycznia 1925 roku 
został jego wydawcą a następnie redakto-
rem. Był wójtem gminy Szczekarków 
(dziś gmina Wilków) i członkiem Wy-
działu Powiatowego puławskiego.  

Kleniewski zajmował się też fo-
tografią. Zachowało się kilka jego zdjęć 
ukazujących zabytkową architekturę wiej-
ską z okolic Kluczkowic opublikowanych 
w „Wiśle” z roku 1902. Uwiecznił m.in. 
dawny drewniany spichlerz podcieniowy i 
dom „z facyatem” z 1726 roku, oba z 
Wrzelowca. 

Wojciech Włodarczyk 
Literatura: Edmund Jankowski, Z 

krainy węgierek, „Ogrodnik Polski” 1879 
nr 9, 10; Oskar Kolberg, Lud, t.XVI, Lu-
belskie, Kraków 1883; „Ogrodnik” 1927 
nr 11; „Ziemianka Polska” 15 czerwca 
1927; „Gazeta Rolnicza” 1927 nr 23; 
Maria Stolzman, Witold Kleniewski [w:] 
Polski Słownik Biograficzny, t. XII, 1966-
67; Edmund Jankowski, Wspomnienia 
ogrodnika, Warszawa 1972; Szkółkarstwo 
polskie 1799-1999, red. Jakub Dolatow-
ski, Warszawa 1999, Maria Kleniewska, 
Wspomnienia, Wilków 2002;
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Kazimierz Kasiński – chemik, specjalista 
 od przetwórstwa owoców 

  

 
Powiśle lubelskie to wyjątkowy 

region rolniczy, przyciągający ważnych w 
kraju i poza Polską fachowców. Jeden z 
bardziej znanych polskich specjalistów od 
przetwórstwa owoców Kazimierz Kasiń-
ski był pod koniec lat 20-tych „kierowni-
kiem technicznym fabryki konserw w 
Zagłobie”. W Zagłobie przygotowywano 
konserwy warzyw (szparagi, groszek 
zielony, ogórki na pikle), owoców (tru-
skawki, maliny, agrest, porzeczki). Pro-
dukowano także pulpę jabłczaną. „Ogórki 
polskie” eksportowano w puszkach do 
Stanów Zjednoczonych. 

Kazimierz Kasiński, syn Stani-
sława – dyrektora liceum w Zgierzu, uro-
dził się w Leśmierzu koło Łodzi w 1893 
roku. Był najstarszy z jedenaściorga ro-
dzeństwa. Studiował chemię na Politech-
nice Warszawskiej. Specjalizował się w 
chemii spożywczej. 

Pierwsze praktyki odbywał pod-
czas kampanii cukrowniczych w cukrowni 
„Leśmierz” w latach 1915-16 i 1917-18. 
W 1926 roku w Zgierzu wziął ślub z Erną 
Zajfert. W 1928 roku rozpoczął swoją 
pierwszą stałą pracę właśnie w Zagłobie. 
Przyjechał tu wraz z żona i córką Wandą. 
Zamieszkali w drewnianym, do dziś ist-
niejącym dworze. Warunki finansowe i 
mieszkaniowe zaproponowane przez Kle-
niewskich były dobre. Córka zapamiętała 
dwór jako „ładny dom z wysokimi, staro-
świeckimi pokojami, wysoko umieszczo-
ną klamką do gabinetu ojca.” Do przy-
dworskiego parku gajowy przyprowadził 
oswojoną sarenkę, która mała Wanda 

karmiła z ganku. Sarenkę zagryzły potem 
wilki, co dziewczynka bardzo przeżyła. 
Córką (a następnie także synem Witol-
dem) Kasińskich opiekowała się Agusia, 
Agnieszka Sochaj z Rybaków. Sochajów-
na była związana z Kasińskimi jeszcze po 
ich wyjeździe z Zagłoby. W Warszawie 
ukończyła dzięki nim kurs krawiecki. Po 
powrocie do Rybaków wyszła za mąż. Jej 
drugi mąż był w Rybakach kowalem. 

Kazimierz Kasiński pracował w 
Zagłobie od 19 sierpnia 1928 roku do 30 
kwietnia 1930 roku. Według znajdującego 
się w zbiorach rodziny, spisanego przez 
niego 28 marca 1949 roku „Szczegółowe-
go opisu zajęć dotychczasowych”, w 
Zagłobie: „Zajmował [...] się sprawami 
technicznymi, handlowymi i wszystkimi 
działami administracji. W zakresie moich 
obowiązków wchodziły następujące czyn-
ności: ogólny nadzór techniczny nad fa-
bryką konserw i warsztatami mechanicz-
nymi; zakup surowców i materiałów po-
mocniczych; kontrola produkcji i usuwa-
nia strat, wynikających z marnotrawstwa 
energii mechanicznej, elektrycznej, wody, 
surowców, robocizny itp.; ustalanie norm 
zużycia surowców i robocizny; planowa-
nie produkcji na nadchodzący sezon; 
kalkulacja fabryczna wstępna i wynikowa; 
kontrola terminów produkcji i ekspedy-
cji.” 

W 1930 roku został zatrudniony 
jako radca w dziale zakupów w Kierow-
nictwie Zaopatrzenia Uzbrojenia w War-
szawie. Jako wysoki urzędnik państwowy 
17 września 1939 roku przedostał się do 
Rumunii gdzie najpierw był w obozie dla 
internowanych, a potem rozpoczął kolejne 
studia na Politechnice w Bukareszcie. Nie 
mogąc dostać się do Francji, w 1940 roku 
znalazł się na Węgrzech, gdzie najpierw 
studiował na Politechnice budapesztań-
skiej, a następnie rozpoczął pracę w Fa-
bryce Konserw przy Akademii Ogrodni-
czej w Budapeszcie. Doskonale opanował 
język węgierski. W marcu 1940 roku 
organizował i uruchomił największą na 
Węgrzech fabrykę „płynnego owocu” 
(Gyoberz Gyümölocs Fedolyoso Uzeme). 
Zajmował się także produkcją wina i octu, 
wprowadził dział kwaszenia kapusty.  

W 1944 roku fabryka przeniosła 
się do Szegedu, centrum jednego z naj-

większych regionów winiarskich na We-
grzech. Tam, jak sam opisywał, „W fa-
bryce tej prowadził[...] również próby nad 
otrzymaniem enzymów do klarowania 
moszczów, korzystając z pomocy nauko-
wych Uniwersytetu w Szegedzie.” Wpro-
wadził kilka ulepszeń związanym z fer-
mentacją moszczu winnego w beczkach, 
pasteryzacją wina, sterylizacją urządzeń 
do produkcji wina, modernizacji pras 
winnych oraz urządzeń do butelkowania 
wina. Jego specjalistyczna wiedza zwróci-
ła uwagę kierownictwa piwnic win (pod 
koniec wojny pracował jako zwykły ro-
botnik winnicy), które poprosiło go o 
pomoc w uchronieniu zasobów piwnic 
przed rekwizycjami Niemców. Zapropo-
nował wówczas sposób na szybkie psucie 
już rozlanego do butelek wina poprzez 
zainfekowanie korka. Szybko kwaśniejące 
wino zniechęciło Niemców do wywozu 
trunku. 

 

 
 

Na ganku dworu w Zagłobie w 1929 roku. 
Od lewej: najmłodsza siostra Kazimierza 
Kasińskiego - Jadwiga, Erna Kasińska, 
Kazimierz Kasiński, „ciocia” z rodziny 

Erny, N.N. Z koszyczkiem – Wanda Kasiń-
ska 
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Fabryka konserw w Zagłobie w latach 20-tych 
Po wojnie, po powrocie do Polski (zapraszano go także jako specjalistę do po-

zostania na Węgrzech i do Jugosławii), był miedzy innymi: w latach 1945-46 dyrekto-

rem naczelnym Państwowego Zjedno-
czenia Przemysłu Winno-Octowego w 
Poznaniu, w 1946 roku – dyrektorem 
technicznym Centrali Zjednoczenia w 
Warszawie, w latach 1950-51 pracował w 
Głównym Instytucie Przemysłu Rolnego 
i Spożywczego.  

Od 1951 roku do 1968 był re-
daktorem naczelnym czasopism: „Tech-
nik przemysłu spożywczego”. „Przemysł 
fermentacyjny” i „Przemysł Fermenta-
cyjny i Rolny”. Interesował się ergono-
mią oraz naukową organizacją pracy i 
zarządzaniem. Zmarł w Warszawie w 
1983 roku. Jego córka Wanda, żona zna-
nego malarza Jacka Sienickiego (1928-
2000), przez wiele lat przyjeżdżała z 
mężem do Kazimierza Dolnego nad Wi-
słą. 
 

Wojciech Włodarczyk

 

Zatrucia  środkami spożywczymi 
 
 

Tematem, któremu poświęca się 
obecnie wiele uwagi, są zatrucia ostre lub 
przewlekłe, związane z obecnością ob-
cych substancji w produktach spożyw-
czych. 
 Ostre zatrucia wywołują bakterie 
i ich toksyny, pasożyty, wirusy, pleśnie i 
przypadkowe substancje silnie działające. 
Wywołują one objawy ciężkich chorób, 
zagrażających często życiu, dla przykładu 
wymienię salmonellozę, zatrucie jadem 
kiełbasianym i zatrucie na skutek przy-
padkowego skażenia produktów spożyw-
czych środkami owadobójczymi. 
 Istnieje jednak jeszcze problem, 
ze współczesną technologią żywności, 
która rewolucyjnie zmieniła nie tylko 
sposób przechowywania żywności, ale i 
przy pomocy dodatków spożywczych 
zmienia kolor, smak, walory odżywcze i 
konsystencję produktów żywnościowych. 
 Dodatki spożywcze przedłużają 
trwałość produktów, zmniejszając w ten 
sposób ryzyko zatruć pokarmowych. Przy 
produkcji żywności specjalnego przezna-
czenia – o działaniu prozdrowotnym – są 
to też dodatki, zmniejszające kalorycz-
ność, ale naśladujące tradycyjny smak – to 
np. zastępowanie cukru słodzikami w 
napojach „light”. 
 Od wieków ludzie byli zmuszani 
przechowywać i konserwować żywność. 

Tradycyjne sposoby utrwalania żywności 
to suszenie, wędzenie, fermentacja, czyli 
kiszenie (kapusta, ogórki), dodawanie 
soli, cukru, kwasów (marynowanie), prze-
chowywanie w niskich temperaturach, 
wekowanie. Metody te prowadzą jednak 
do zmiany smaku i powstania nowego 
produktu, jak konfitury, marmolady, ma-
rynowane grzybki. Często jest to zmiana 
celowa. 
 Ostatnio, pomimo stosowania 
nowych technologii konserwowania żyw-
ności (radiacja, zastosowanie wysokich 
ciśnień, pola elektrycznego, magnetycz-
nego, ultradźwięków, pakowania próż-
niowego, zamrażania w niskich tempera-
turach) zwiększa się wykorzystywanie 
substancji dodatkowych, tak konserwują-
cych żywność jak i poprawiających smak, 
zapach, wygląd, kolor i konsystencję 
żywności. 
 Zadajemy pytanie, czy jest to 
bezpieczne dla zdrowia? 
 Substancje dodawane do żywno-
ści pozostają pod ścisłą ochroną Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych, która przy 
pomocy swoich agend zajmuje się legisla-
cją związaną ze stosowaniem substancji 
dodatkowych. W tym celu dwie agendy 
ONZ – Organizacja do Spraw Rolnictwa i 
Wyżywienia (FAO) i Światowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO) utworzyły wspólny 
Komitet Ekspertów FAO/WHO do spraw 

dodatków do żywności. Każda substancja 
dodawana do żywności musi zostać do-
puszczona do stosowania przez ten Komi-
tet. Zatwierdzone jako dodatki do żywno-
ści, substancje te zostały poddane wszech-
stronnej ocenie toksykologicznej, che-
micznej i biologicznej, a wyniki badań nie 
budzą żadnych zastrzeżeń. Komitet ten 
ustala również dopuszczalną dzienna 
dawkę dodatków do żywności, z dużym 
marginesem bezpieczeństwa, który jest 
dodatkowo poszerzony w produktach dla 
dzieci. 
 Każde państwo we własnym 
zakresie, według Wytycznych Komitetu 
Żywnościowego FAO/WHO ustala listę 
pozytywnych dodatków do żywności 
dopuszczonych do stosowania w danym 
kraju. Jeśli jakiś związek nie znajdzie się 
na liście pozytywnej nie można go stoso-
wać. Nie tworzy się list negatywnych. 
 W krajach Unii Europejskiej 
wymagania dotyczące substancji dodat-
kowych są w znacznym stopniu ujednoli-
cone. 
 Jeśli substancja dodatkowa jest 
na liście pozytywnej Unii Europejskiej 
oznaczona jest symbolem E i trzy lub 
czterocyfrowymi numerami identyfikują-
cymi poszczególne substancje w grupach: 
barwniki – od E100 do E199, substancje 
konserwujące – od E200 do E 299, prze-
ciwutleniacze i regulatory kwaśności – od 
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E300 do E399, substancje stabilizujące, 
zagęszczające, emulujące, stosowane na 
powierzchniach wyrobów, wypełniające – 
od E400 do E499, pozostałe – powyżej 
E500. 
 Poza wymogami bezpieczeństwa, 
konsument ma prawo wiedzieć, czy spo-
żywa żywność z substancjami dodatko-
wymi. Producent ma ustawowy obowią-
zek zamieścić na opakowaniu produktu w 
wykazie składników dozwolone substan-
cje dodatkowe, podając ich nazwę, sym-
bol oraz funkcję technologiczna. Na opa-
kowaniach produktów słodkich musi być 
umieszczona pełna nazwa substancji sło-
dzącej i ostrzeżenie przed objawami 
ubocznymi, które występują przy spoży-
ciu w nadmiernej ilości. 
 Czy więc te środki ostrożności 
zapewniają pełne bezpieczeństwo dla 
zdrowia? Nie. Żaden produkt nie może 
być uznawany za bezpieczny dla każdego, 
w każdych warunkach. Zagrożeniem jest 
zawsze możliwość kumulacji substancji 
dodatkowych (np. odżywianie się wyłącz-
nie produktami z substancjami dodatko-
wymi) niemowląt, ludzi starych i chorych, 
mogą występować też nieprzewidziane 
reakcje niepożądane, zwłaszcza u osób 
nadwrażliwych. Mogą one mieć charakter 
alergiczny, charakter nietolerancji lub 
inny mechanizm trudny do określenia. 
Opaczne reakcje na substancje dodatkowe 
występują u 0,01 – 2% konsumentów. 
Mogą to być zmiany skórne (pokrzywka, 
wyprysk, obrzęk naczynioruchowy, za-
ostrzenie już obecnej choroby skóry), 
zmiany w zakresie przewodu pokarmo-
wego (nudności, wymioty, odbijanie, 
kurczowe bóle brzucha, biegunka, parcie 

na stolec), w zakresie układu oddechowe-
go (nieżyt nosa, kaszel, chrypka, rozwój 
polipów  w nosie, duszności, nasilenie 
objawów astmy). Z innych objawów wy-
stępują bóle głowy, depresja, stany lęko-
we, zaburzenia systemu serca, bóle w 
klatce piersiowej, spadek ciśnienia tętni-
czego, uczucie mrowienia w kończynach. 
Niektórzy badacze łączą występowanie 
zespołu nadpobudliwości psychoruchowej 
i deficytem uwagi u dzieci ze spożywa-
niem substancji dodatkowych (wypija-
niem dużej ilości barwionych płynów 
przez te dzieci). 
 Reakcje niepożądane najczęściej 
są kojarzone z takimi dodatkami do żyw-
ności jak: barwniki spożywcze (amarant – 
E123, żółcień pomarańczowa – E110, 
karmoizyna – E122, tartrazyna – E102, 
zieleń S – E142, żółcień chinolinowa – 
E104, indygokarmina – E132), estry kwa-
su p-hydroksybenzoesowego – E214-219, 
benzoesany – E211-213, glutaminian sodu 
– E576, siarczyny – E221, substancje 
słodzące (aspartem – E951, kwas cykla-
minowy – E952), azotany i azotyny – 
E249-252). Glutaminian sodu może wy-
wołać u osób wrażliwych „syndrom chiń-
skiej restauracji” – objawiający się dusz-
nością, nudnościami, bólem głowy i mię-
śni, ogólnym osłabieniem, zaczerwienie-
niem twarzy i szyi, bólami w klatce pier-
siowej, przyspieszeniem pracy serca. 
 Azotany i azotyny, jako środki 
konserwujące wyroby mięsne przechodzą 
przemianę w nitrozeminy o właściwo-
ściach rakotwórczych. 
 Należy więc zachować dużo 
zdrowego rozsądku i ograniczać spoży-
wanie produktów z dodatkami spożyw-

czymi, wybierać napoje nie barwione 
sztucznie a szczególnie wówczas, gdy 
występują niepokojące objawy wymienio-
ne wyżej. 
 Na zakończenie przypomnę o 
obecności w „naturalnych” produktach 
żywnościowych substancji toksycznych. 
 W niedojrzałych, zepsutych lub 
kiełkujących ziemniakach jest solamina, 
glikozyd, który może działać drażniąco na 
przewód pokarmowy i powodować zabu-
rzenia układu nerwowego. W niedojrza-
łych pomidorach – tomatyna, w nasionach 
wiśni, śliw, brzoskwiń, moreli, w gorzkich 
migdałach – goitryna, która jest związ-
kiem powodującym powstanie wola tar-
czycy. Saponiny, drażniące przewód po-
karmowy, występują w soi, szpinaku, 
burakach, szparagach, ziarnie zbóż zanie-
czyszczonych kąkolem. Aminy biologicz-
nie czynne (tyramina, histamina, putrecy-
na) – w serach, mięsie, rybach, produk-
tach fermentacji mlekowej. Choć substan-
cje te występują w żywności w sposób 
naturalny, mogą być szkodliwe, szczegól-
nie gdy produkty te zjadane są w nad-
miernej ilości. 
 Przy żywieniu naturalnym za 
najpoważniejsze i główne zagrożenie dla 
zdrowia uważa się jednak jednostronne i 
niepełnowartościowe odżywianie oraz 
niehigieniczne przygotowanie żywności, 
powodujące skażenie mikrobiologiczne. 

 Barbara Bogdańska,  
kierownik Ośrodka Rehabilitacji  
Kardiologicznej Wojewódzkiego  

Szpitala Specjalistycznego 
 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

 

Drugi rok działalności II Zarządu RTP 
 

12 września 2004 roku odbyło się 
w Wilkowie w lokalu Ochotniczej Straży 
Pożarnej Walne Zgromadzenie członków 
Regionalnego Towarzystwa Powiślan. 
Zostało zwołane dla przyjęcia bilansu 
Towarzystwa za rok 2003. Uchwała Wal-
nego Zgromadzenia była wymogiem 
Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim. 
W spotkaniu uczestniczyła prawie poło-
wa, liczącego 34 osoby, członków Towa-
rzystwa. 
 Uchwały ostatniego Walnego 
Zgromadzenia z czerwca 2002 roku 
przedstawiła sekretarz RTP Grażyna Jar-
ska. Prezes Wojciech Włodarczyk scha-
rakteryzował dotychczasowe, przede 
wszystkim tegoroczne, działania RTP (o 
działalności Zarządu w roku 2002-03 
pisaliśmy w „Powiślu Lubelskim” nr 3, z 

lipca 2003 roku). Głównym aktualnym 
zadaniem Towarzystwa jest wydawanie 
„Powiśla Lubelskiego”, które w większym 
stopniu Zarząd chciałby poświęcić bieżą-
cym sprawom Powiśla. W tym roku udało 
się zwiększyć objętość pisma (nawet do 
20 stron) i wydać dodatkowy, specjalny 
numer poświęcony 80-leciu parafii Zagło-
ba. Z okazji jubileuszu z inicjatywy i 
dzięki RTP wmurowano w ścianę kruchty 
kościoła w Zagłobie dużą tablicę upa-
miętniającą działalność Marii Kleniew-
skiej (pisaliśmy o tym w numerze 4 z  
czerwca-lipca 2004 roku „Powiśla Lubel-
skiego”). Obecnie RTP przygotowuje się 
do wydania XVIII-wiecznej „Księgi za-
ślubionych parafii Wilków” (planowany 
koszt – 3000 złotych), chciałoby też wy-
dać za dwa lata historię szkolnictwa na 

terenie gminy. Razem z Księdzem Admi-
nistratorem Krzysztofem Szcześniakiem 
RTP planuje postawienie pomnika upa-
miętniającego powstańców styczniowych 
z terenu Powiśla. Pod koniec roku Zarząd 
RTP przyzna po raz pierwszy nagrodę 
Towarzystwa ustanowioną w lutym tego 
roku. 
 Sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej odczytała skarbnik Zofia Markiewicz. 
Następnie przedstawiła aktualną sytuacje 
finansową Towarzystwa. RTP w bieżą-
cym roku otrzymało dotację Urzędu Mar-
szał-kowskiego Województwa Lubelskie-
go w wysokości 1000 złotych oraz 500 
złotych z Urzędu Gminy Łaziska. Pienią-
dze te, a także ze składek i darów osób 
prywatnych, Zarząd przeznacza przede 
wszystkim na wydawanie „Powiśla Lu-
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belskiego”. W tej chwili majątek RTP 
liczy 228 złotych. Zofia Markiewicz 
przedstawiła także projekt uchwały 
przyjmującej bilans finansowy Towarzy-
stwa za rok 2003, która została jednogło-
śnie przyjęta. 
 W dyskusji stwierdzono, że Za-
rząd dobrze wypełnia zadania wyznaczo-
ne uchwałami poprzedniego Walnego 
Zgromadzenia. Mówiono o planach wy-
dania specjalnego numeru „Powiśla Lu-

belskiego” poświęconego parafii Wilków. 
Grażyna Włodarczyk przedstawiła list 
pochodzącego z Powiśla, a mieszkającego 
obecnie w Australii, Kazimierza Kijaka, w 
czasie wojny lotnika angielskiego RAF-u. 
Ze względu na zainteresowanie jakie 
wzbudza „Powiśle Lubelskie” wśród 
mieszkających za granicą, przede wszyst-
kim w Stanach Zjednoczonych, Powiślan 
postanowiono poświęcić w przyszłości  
jeden z numerów pisma emigracji i emi-

grantom z okolic Wilkowa. Zgłoszono 
także pierwsze kandydatury do nagrody 
RTP. 
 Następne Walne Zgromadzenie, 
podczas którego zostaną wybrane władze 
Regionalnego Towarzystwa Powiślan na 
trzecią trzyletnią kadencję, planowane jest 
w czerwcu 2005 roku. 

Wojciech Włodarczyk 
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Sprostowanie i uzupełnienie 
 

 
Irena  Morzycka Iłłakowicz  

(1906-1943) 
W ostatnim numerze „Powiśla 

Lubelskiego” (numer 4(8) z czerwca-lipca 

2004 r.) we wspomnieniach mojego ojca 
Jerzego Olgierda Iłłakowicza pisanych w 
Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 
80-tych nie mogły być opowiedziane 
szczegóły uwolnienia i zamordowania 
mojej matki Ireny z Morzyckich Iłłakowi-
czowej. Irena Iłłakowiczowa była agentką 
wywiadu OW Związku Jaszczurczego 
NSZ i rozpracowywała zaplecze gospo-
darcze, komunikacyjne i wojskowe Niem-
ców. Aresztowana przez gestapo 7 paź-
dziernika 1942 roku została umieszczona 
w separatce na Pawiaku i poddana cięż-
kim przesłuchaniom. 16 stycznia 1943 
roku przekupiony strażnik wmieszał ją do 
transportu więźniów niepolitycznych 
kierowanych do Majdanka. W marcu 
oddział NSZ przebrany za oficerów gesta-
po podjechał do obozu (przedtem przecię-
to przewody telefoniczne) i przedstawia-
jąc fałszywe dokumenty zabrał więźniarkę 
do samochodu i wywiózł w lasy janow-
skie. Tam „gestapowcy” ulotnili się, sa-
mochód spalono, a moją matkę w pełnej 
konspiracji przewieziono konną furmanką 
do dworu w Dratowie na Powiślu. Była 
tam krótko pod opieką Marii Kleniew-

skiej, babki męża. Potem została przerzu-
cona do Klarysewa pod Warszawą do 
Janówki Fangorów, gdzie leczyła się z 
przebytej w Majdanku czerwonki. Po 
rekonwalescencji wróciła do pracy kon-
spiracyjnej. Rozpracowywała sieć 
NKWD, szczególnie radiostację Rosjan w 
Otwocku. Na przestrogi najbliższych 
odpowiadała: „Jest wielu dobrych ludzi, 
którzy zajmą się Ligią, natomiast tylko ja 
mogę wykonywać to, co robię”. To wła-
śnie akcje NSZ przeciwko sowieckiej 
ekspozyturze doprowadziły do jej skryto-
bójczego zamordowania w dniu 4 paź-
dziernika 1943 roku na Polu Mokotow-
skim w Warszawie. Sprawcy pozostali 
nieznani. 
 Szczegóły jej podziemnej dzia-
łalności opisała Krystyna Kabzińska w 
redagowanej przez siebie książce „Syl-
wetki kobiet-żołnierzy”, Toruń 2003 (tom 
7 serii „Służba Polek na frontach II wojny 
światowej”). 

Ligia Iłlakowicz-Grajnert

 
 
 
 
 
 
 

 

Uzupełnienie  
 W ostatnim numerze „Powiśla Lubelskiego” z czerwca-lipca 2004 roku w tekście Edmunda Chadały Kalendarium Szkoły 
Powszechnej w Łaziskach..., na stronie 15 nie wydrukowała się pierwsza linijka podpisu pod zdjęciem przedstawiającym grupę osób 
przed budynkiem szkoły. Podpis powinien rozpoczynać się następująco: Przed szkołą w Łaziskach. Od lewej w 1-szym rzędzie: An-
toni Jaruga, Zofia Jaruga, przedszko- [i dalej jak zostało wydrukowane:] -lanka, N.N., N.N.; w 2-gim rzędzie: itd. 

Redakcja 
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