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XV lat RTP 

 

15 lat działalności ciała społecznego jakim jest Regionalne Towarzystwo Powiślan – podkreślić należy: ciągłej, aktywnej działalności – nie 

należy do przypadków zbyt częstych na polskiej prowincji. Przygotowując ten numer „Powiśla Lubelskiego” nie chcieliśmy jednak zwracać uwagi 

na siebie, ale – na przydatność tego typu społecznych przedsięwzięć. Bo wydane w ciągu minionego piętnastolecia przez RTP 5 książek, 40 nume-

rów kwartalnika, folder gminy, kilka przedsięwzięć takich jak tablica w Zagłobie, sprowadzenie relikwii św. Floriana, nagrody RTP, współuczestnic-

two w wielu innych akcjach, to może na okres kilkunastu lat niebyt wiele. Bo nie udało się nam przecież zorganizować Muzeum Powiśla, bo ciągle 

przed nami spora lista planowanych książek, kolejna tablica – tym razem do kościoła w Wilkowie – i wiele, wiele innych. 

Chcieliśmy jednak podkreślić znaczenie takiej niematerialnej działalności, zwłaszcza w kontekście zniszczeń jakie w zbiorach domowych 

archiwaliów dokonała wiosenna powódź 2010 r. Nie da się dziś napisać historii Powiśla lubelskiego bez naszych wydawnictw. A przecież nie chodzi 

nam tylko o czasy minione (właściwie nigdy nam o to nie chodziło), bez znajomości przeszłości nie można sensownie budować przyszłości. 

Dlatego numer ten w minimalnym stopniu poświęcamy podsumowaniu naszej dotychczasowej działalności, chcieliśmy go wykorzystać do 

opublikowania materiałów z końca XIX i początku XX stulecia, częściowo znanych, ale obejmujących całą Polskę. Chcieliśmy dać pewne kompen-

dium wiedzy na temat Powiśla i okolic z końca XIX w. To rezultat pracy ówczesnych pozytywistów: Bronisława Chlebowskiego, Oskara Kolberga, 

Michała Elwira Andriollego. To także zapowiedź – mamy nadzieję – przyszłego wydawnictwa zbierającego teksty na temat Powiśla z łamów XIX-

wiecznej prasy lubelskiej. 

Powyżej rysunek Michała E. Andriollego do „Kłosów” z 1882 r., przedstawiający ruiny zamku w Solcu, a w głębi widok na Powiśle. Ry-

tował Stanisław Antoszewicz. 

Wojciech Włodarczyk
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Ostatnie 5 lat działalności RTP: 2006-2011 
  

Pięć lat temu w specjalnym, jak 

obecny, numerze „Powiśla Lubelskiego” z 

lutego 2006 roku przedstawiliśmy skróto-

wą historię RTP w latach 1996-2006. Dziś 

uzupełniamy ją o kolejne ostatnie 5 lat. 

 

c.d. IV 19 czerwca 2005 – 28 czerwca 

2008 

Działalność 

 RTP cały czas wydawało regular-

nie kwartalnik „Powiśle Lubelskie”. W 

maju 2006 roku odbyła się uroczystość 

sprowadzonych z inicjatywy członków 

RTP relikwii św. Floriana do kościoła w 

Wilkowie i wydanie z tej okazji numeru 

specjalnego „Powiśla Lubelskiego”.  Na-

grody RTP za rok 2006 dostali: Henryk 

Nowak i Jan Giza. W sierpniu 2007 ukazał 

się numer specjalny „Powiśla Lubelskie-

go” z okazji 100-lecie poświęcenia kamie-

nia węgielnego pod budowę kościoła w 

Zagłobie. Natomiast we wrześniu 2007 – 

kolejny numer specjalny „Powiśla Lubel-

skiego” poświęcony 100-leciu odkryć 

archeologicznych na Powiślu. Następny 

numer specjalny, w maju 2008, poświęco-

ny był 120-tej rocznicy powstania Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Wilkowie. 

 

V. 29 czerwca 2008 – 26 czerwca 2011 

 

Władze 
 Podczas IV Wyborczego Walnego 

Zgromadzenia RTP w dniu 29 czerwca 

2008 r. wybrano następujące władze: pre-

zes – Wojciech Włodarczyk, wiceprezes – 

Mariola Filiks, sekretarz – Grażyna Jarska, 

skarbnik – Zofia Markiewicz, członkowie 

Zarządu – Jacek Lejwoda, Monika Lejwo-

da, Bożenna Stawińska, Janina Walencik, 

Grażyna Włodarczyk. Komisja Rewizyjna: 

przewodniczący Andrzej Rozwód, człon-

kowie – Rena Wicha, Barbara Piwowarek i 

Eleonora Świech. Sąd Koleżeński: prze-

wodniczący – Janusz Ogiński, członkowie 

– Helena Furga i Beata Pietroń. 

 Za niecałe pół roku, 26 czerwca 

2011 roku, odbędzie się V Wyborcze Wal-

ne Zgromadzenie RTP. 

 

Członkowie 

1. Irena Adrianek, Kepa Chotec-

ka; 2. Anna Bandzarewicz, Kolonia Szcze-

karków; 3. Bogdan Bandzarewicz, Kolonia 

Szczekarków; 4. Wiesława Bednarz, 

Szczekarków; 5. Bogusław Bernacki, Za-

głoba; 6. Barbara Bogdańska, Lublin; 7. 

Teresa Burek, Brzozowa; 8. Wiesław 

Chrzanowski, Urządków; 9. Barbara Dac-

ka, Kłodnica; 10. Małgorzata Daczka, 

Kąty; 11. Tadeusz Dzierżak, Niedźwiada; 

12. Mariola Filiks, Zagłoba; 13. Helena 

Furga, Kolonia Wilków; 14. Jan Gil, Ko-

lonia Szczekarków; 15. Bożena Giza, 

Wólka Polanowska; 16. Teodozja Giza, 

Lublin; 17. Grażyna Jarska, Wilków; 18. 

Leszek Juriewicz, Warszawa; 19. Stani-

sław Kulig, Szczekarków; 20. Krystyna 

Kuś, Zastów; 21. Jacek Lejwoda, Wilków; 

22. Monika Lejwoda, Wilków; 23. Zofia 

Markiewicz, Wilków; 24. Marcin Mar-

kowski, Kępa Chotecka; 25. Janusz Ogiń-

ski, Nisko; 26. Beata Pietroń, Wilków; 27. 

Elżbieta Przepiórka, Szczekarków; 28. 

Andrzej Rozwód, Wilków; 29. Jacek 

Rządkowski, Wilków; 30. Ewa Skokow-

ska, Lublin; 31. Bożenna Stawińska, 

Urządków; 32. Salomea Sójka, Niezdów; 

33. Anna Śliwa, Zagłoba; 34. Janina Wa-

lencik, Rybaki; 35. Rena Wicha, Zastów 

Karczmiski; 36. Grażyna Włodarczyk, 

Wilków; 37. Maciej Włodarczyk, Męć-

mierz; 38. Wojciech Włodarczyk, Pod-

górz/Warszawa; 39. Marianna Wójtowicz, 

Podgórz; 40. Mieczysław Zych, Lublin. 

 

Działalność 

 W miarę regularnie ukazywały się 

numery kwartalnika „Powiśle Lubelskie”. 

W listopadzie 2008 ukazał się numer spe-

cjalny kwartalnika z okazji 90-tej rocznicy 

odzyskania niepodległości. Nagrodę RTP 

za rok 2008 dostał Krzysztof Jastrzębski. 

Jesienią 2009 roku ukazała się książka 

autorstwa Huberta Włodarczyka 120 lat 

OSP w Wilkowie. W kwietniu 2010 roku 

przedstawiciele RTP brali udział w uro-

czystości posadzenia „Dębu Katyńskiego”. 

Wiosną 2010 roku RTP wydało kolejną 

książkę – Janusza Węgiełka, Wiślany 

szlak. W czerwcu 2010 roku wydano nu-

mer specjalny „Powiśla Lubelskiego” 

poświęcony powodzi. Nagrodę RTP za rok 

2009 otrzymał Janusz Węgiełek. Niniejszy 

numer „Powiśla Lubelskiego” jest kolej-

nym numerem specjalnym przygotowanym 

przez RTP. Powódź zniszczyła wszystkie 

dokumenty RTP (rachunki, listę członków, 

pieczątki), co spowodowało utrudnienia w 

funkcjonowaniu Towarzystwa w 2010 

roku. Podczas posiedzenia Zarządu 12 

grudnia 2010 roku ustalono datę V Wy-

borczego Walnego Zgromadzenia RTP na 

dzień 26 czerwca 2011 r. 
 
 

Powiśle lubelskie na stronach „Słownika Geograficznego 

Królestwa Polskiego” 
 

Słownik Geograficzny Królestwa 

Polskiego i innych krajów słowiańskich, 

(tomy I – XV wydane w Warszawie w latach 

1880 – 1902) to jeden z najważniejszych 

dokumentów opisujących tereny Polski pod 

koniec wieku XIX. Zawiera wiele informacji 

na temat miejscowości Powiśla lubelskiego. 

Poniżej przedstawiamy opisy wszystkich 

wiosek (i rzeki) naszego regionu, tak jak 

zostały przedstawione na stronach Słownika. 

 

Zachowaliśmy oryginalną pisownię, 

czasami sprzeczną i zawierająco trochę błę-

dów. A oto stosowane skróty: 

 

Br.Ch. = Bronisław Chlebowski 

H.W. = Henryk Wiercieński (autor tylko 

jednego hasła: Chodlik) 

Dług. = Długosz 

Pawiń. = Polska XVI wieku pod względem 

geograficzno - statystycznym opisana przez 

A. Pawińskiego: t. 3 - 4 – Małopolska 

 Inne skróty: 

al. = albo, bud. = budynki, dm. = domy, 

drew. = drewniane, folw. = folwark, gm. = 

gmina, gr., grun. = grunty, gran. = graniczy, 

km. = kmiece, m., mr. = morgi, mk. = miesz-

kańcy, mur. = murowane, nieuż. = nieużytki, 

ob. = obecnie, ogr. = ogrody, or. = orne, os = 

osada, p.n. = pod nazwą, past. = pastwiska, 

pow. = powiat, reg. = regestr, rozl. = rozle-

głość, rsr = ruble srebrne, rz. = rzeka, t.n. = 

takiej nazwy, w. = wiorsty, wś = wieś.  

Obok publikujemy mapę powiatu  

nowoaleksandryjskiego (puławskiego) z 

Atlasu Królestwa Polskiego pod red. J.M. 

Bazewicza, Warszawa 1907                  ▬► 

 

Braciejowice, wś i folw., pow. nowolek-

sandryjski, gm. Kamień, par. Piotrawin. 

Leży na kępie utworzonej przez dwa ra-

miona Wisły, gran. z Jarnułtowicami i 

Zakrzewem (Długosz III 240); stanowiła 

własność benedyktynów łysogórskich, 

wymieniana jest w przywileju z 1270 r. W 

1827 r. było tu 54 dm., 379 mk.; obecnie 

stanowi majorat. Br. Ch. 

Brzozowa, wś, pow. nowo-aleksandryjski, 

gm. Szczekarków, par. Opole. 
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Chodel, Chodelica, Chodlik, rz., bierze 

początek z połączenia się kilku drobnych 

strumieni, wypływających ze wzgórzystej i 

po części lesistej okolicy na południe od 

Bełżyc w pow. lubelskim między Wierz-

chowiskami a Kłodnicą. Płynie w kierunku 

zachodnim do Chodla, zwraca się więcej 

ku północy i płynie śród lesistej i nizkiej 

okolicy przez Chodlik, Żmijowiska, Kłod-

nicę, Wilków i ubiegwszy 5 ½ mil wpada 

pod Zastowem do Wisły z prawego brze-

gu. W biegu swym tworzy liczne stawy, 

dostarczające wody tartakom i młynom, z 

których największy jest młyn amerykański 

w Rudzie pod Opolem. Niedaleko ujścia 

swego Ch. zabiera wody jezior Rybackie-

go, Kłodnickiego i Szczekarkowskiego, 

będących właściwie łachami Wisły, któ-

rych wody odpływają strumieniami do 

rzeki Chodel pod wsią Podgórze. Długa 30 

w. Br. Ch.   

Chodlik, nad rz. Chodlik (ob. Chodel), 

pow. nowoaleksandrysjki, gm. i par. 

Karczmiska. W 1827 r. było 29 dm., 183 

mk., obecnie jest 39 dm., 333 mk. Młyn 

wodny. H. W.  

Czarna, wś, powiat nowoaleksandryjski, 

gm. Szczekarków, parafia Opole. W 1827 

r. było tu 20 domów, 129 mieszkańców. 

Dobre, wś. i folw., pow. nowo-

aleksandryjski, gm. Rogów, par. Wilków. 

R. 1827 było tu 46 dm. i 342 mk. Dobra D. 

składają się z folw. Dobre, Dąbrówka i 

Podgórz, tudzież wsi: Podgórz, Kosiarów, 

Menćmierz, Żmijowiska i Dobre; od Lu-

blina w. 42, od Nowej-Aleksandryi w. 21, 

od Kazimierza w. 7, od Końskowoli w. 24. 

Rzeka Wisła stanowi granicę zachodnią. 

Rozl. dóbr wynosi m. 1,160, a mianowicie: 

folw. Dobre grunta orne i ogrody m. 164, 

łąk m. 44, pastwisk m. 1, nieużytki i place 

m. 9, razem m. 219. Płodozmian zaprowa-

dzony 8-polowy, bud. drew. 5. Folw. Dą-

brówka grunta orne i ogrody m. 324, pa-

stwisk m. 15, lasu m. 23, nieużytki i place 

m. 11, razem m. 373. Płodozmian zapro-

wadzony 10-polowy. Bud. mur. 2, drew. 7, 

folw. Podgórz, grunta orne i ogrody m. 

454, pastwisk m. 8, lasu m. 6, nieużytki i 

place m. 100, razem m. 568. Płodozmian 8, 

10 i 12-polowy. Bud. mur. 4, drew. 7; 

pokłady marglu i kamienia wapiennego, 

wiatrak. Wieś Podgórz osad 26, gruntu m. 

279; wś Kosiarow osad 14, gruntu m. 107; 

wś Menćmierz osad 11, gruntu m. 44; wś 

Żmijowiska osad 25, gruntu m. 395; wś 

Dobre osad 71, gruntu m. 790. 

Drągi, wś, pow. nowo-aleksandryjski, gm. 

Szczekarków, par. Wilków. W 1827 r. było 

tu 7 dm. i 47 mk. 

Głodno, wś i folw. nad Wisłą, pow. No-

woaleksandryjski, gub. Lubelska, gm. 

Kamień, par. Piotrowin. Liczy 303 mk. 

Została nadana benedyktynom na Łysej 

Górze w roku 1270. 

Grabowiec, wś. nad Wisłą, pow. nowo-

aleksandryjski, gm. Kamień, par. Wilków. 

Jest tu 82 mk. 

Janiszów, wieś, pow. nowoaleksandryjski, 

gm. Kamień, parafia Piotrowin. W 1827 r. 

liczono tu 12 dm. i 87 mk. Podług opisu z 

r. 1867 rozl. folw. wynosi m. 915, grunta 

orne i ogrody m. 506, łąk m. 24, lasu m. 

194, zarośli m. 156, nieużytki i place m. 

35. Wieś J. osad 19, z gruntem m. 98. Br. 

Ch. 

Jarentowice, dawniej Jarontowice, wś nad 

Wisłą z prawego brzegu, pow. nowo-

aleksandryjski, gm. Kamień, par. Wilków. 

W XV w. należała do par. Chotcza po 

drugiej stronie Wisły w pow. kozienickim i 

była wsią królewską (Długosz II, 567). 

Obecnie ma 71 mk. 

Kamień, wś i folw., pow. nowoaleksan-

dryjski, gm. Kamień, par. Piotrawin, odl. 

35 w. od Nowo-Aleksandryi (Puławy). Jest 

tu gorzelnia wyrabiająca za 75000 rs. do 

120000 rs. (w 1879-80). W 1827 r. było tu 

57 dm., 445 mk., obecnie liczy 401 mk. W 

XV w. była to wieś królewska (Długosz II, 

512). Gm. K. należy do sądu gm. okr. V w 

Opolu, gdzie st. poczt., liczy 17307 mr. 

obszaru i 3729 mk. W skład gminy wcho-

dzą: Braciejowice, Dół okrągły, Głodno, 

Grabowiec, Janiszew, Jarentowice, Kali-

szany, Kamień, Kępa kaliszańska, Kępa 

Piotrawińska, Kopanina, Kosiorów, Las 

dębowy, Łaziska, Łopoczno, Niedźwiada, 

Ostrów, Piotrowin, Wyrwas, Zakrzew. 

Dobra Kamień nad Wisłą składają się z fol. 

Kamień i Kopanina, wsi Kamień, Jarento-

wice, Grabowiec, Dół Okrągły i Las Dę-

bowy. Rozl. wynosi m. 2100; folw. Ka-

mień grunta orne i ogrody m. 739, łąk m. 

74, lasu m. 478, nieużytki i place m. 363, 

razem 1655, bud. mur. 31, drew. 20, pło-

dozmian 14-polowy; folw. Kopanina grun-

ta orne i ogrody m. 413, zarośli m. 23, 

nieużytki i place m. 9, razem m. 445, bud. 

mur. 3, drew. 1, płodozmian 14-polowy. 

Od dóbr tych  w r. 1872 oddzieloną została 

nomenklatura Wymysłów lub Wyrwas z 

gruntem m. 17. Wieś Kamień osad 84, z 

gruntem m. 640; wieś Jarentowice osad 7, 

z gruntem m. 126; wś Grabowiec osad 13, 

z gr. m. 198; wś Dół Okrągły osad 4, z 

gruntem m. 85; wieś Las Dębowy osad 45, 

z gruntem m. 633. Dobra Kamień, dawna 

osada Dębowskich, później Brzozowskich 

a ostatnio Domaszewskich, znalazły obec-

nie nowego nabywcę w osobie p. Cywiń-

skiego. Kamień należy do najpiękniejszych 

majątków w pow. nowoaleksandryjskim, 

ma bowiem glebę pszenną, obfitość łąk 

nadrzecznych, a nadto znajduje się tu go-

rzelnia, na obszerną prowadzona skalę.  

Kąty, wś, pow. nowo-aleksandryjski, gm. 

Szczekarków. 

Kępa chotecka, wś nad Wisłą, pow. nowo-

aleksandryjski, gm. Szczekarków, par. 

Chotcza. W 1827 r. było tu 35 dm., 218 

mk., obecnie liczy 268 mk.  

Kępa gostecka, wś włość. nad rz. Wisłą, 

pow. iłżecki, gm. Dziurków, par. Solec, w 

1827 r. było tu 13 dm., 92 mk., obecnie 34 

dm., 204 mk. i 367 m. obszaru. 

Kłodnica, wieś, pow. nowoaleksandryjski, 

gm. Szczekarków, par. Wilków. W 1827 r. 

było tu 27 dm., 187 mk. W XV w. wieś ta 

zwała się Kłodnica Nogawszczyna i nale-

żała do Pakosza i Grzegorza Nogawki 

(Długosz, II, 555 i III, 252). 

Kosiarów (mylnie), ob. Kosiorów i Dobre. 

Kosiorów, wś. pow. nowo-aleksandryjski, 

gm. Szczekarków, par. Wilków, ob. Do-

bre. 

Las Dębowy, wś nad Wisłą, pow. nowo-

aleksandryjski, gm. kamień, par. Piotro-

win. W 1827 r.  było 28 dm., 173 mk., 

(par. w Chotczy); obecnie 212 mk. 

Lubomirka, wś, pow. nowo-

aleksandryjski, gm. Szczekarków, par. 

Opole. W 1827 r. 14 dm., 86 mk. 

Łaziska, wś, pow. nowo-aleksandryjski, 

gm. Kamień, par. Piotrawin. W 1827 r. 20 

dm., 190 mk. Jest tu gorzelnia, która w 

1879/80 wyprodukowała za 137,088 rsr. W 

XV w. należała do par. Opole (Dług. I, 

546). Według Tow. Kred. Ziems. dobra Ł. 

składają się z folwarków: Ł. i Średnie, wsi: 

Ł. i Koszarów, od rz. Wisły w. 7; rozle-

głość wynosi mr. 3680: folw. Łaziska 

grunta orne i ogr. mr. 714, łąk mr. 223, 

past. mr. 130, lasu mr. 1785, nieuż. i place 

mr. 30, bud. mur. 3, z drzewa 14, płodo-

zmian 12-polowy; folw. Średnie: grunta 

orne i ogr. mr. 705, nieuż. i place mr. 30, 

bud. mur. 3, z drzewa 14, płodozmian 14-

polowy. Cegielnia. Wś Ł. osad 30, z grun. 

mr 225; wś Koszarów os. 7, z grun. mr 98. 

Machów Stary wś i Machów Nowy wś, 

pow. nowo-aleksandryjski, gm. Szczekar-

ków, par. Opole. 

Majdan, wś, pow. nowoaleksandryjski, 

gm. Szczekarków, par. Wilków. 

Nieciecz, wś i fol., pow. nowoaleksandryj-

ski, gm. Szczekarków, par. Opole. W 1827 

r. było dm. 2, mk. 17. 

Niedźwiada, os, pow. nowo-

aleksandryjski, gm. Kamień, par. Opole. 

Leży w nizinie nadwiślańskiej, ma 7 dm. 

Niedźwiada, wś, pow. nowo-

aleksandryjski, gm. Szczekarków, par. 

Opole. Leży w nizinie nad wiślańskiej, ma 

36 dm. 

Podgórz, wś i fol., pow. nowo-

aleksandryjski (puławski), gm. Rogów, 

par. Wilków. Wś ma 26 os. i 279 mr.; fol. 

9 bud., 568 mr. Należy do dóbr Dobre. Są 
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tu pokłady marglu i kamienia wapiennego; 

wiatrak. Br. Ch.   

Polanówka, wś, fol. i dobra, pow. nowo-

aleksandryjski (puławski), gm. Rogów, 

par. Wilków, odl. 3 w. od rz. Wisły, posia-

da pokłady kamienia wapiennego, młyn 

wodny, tartak, wyrób sera. W 1827 r. było 

10 dm., 50 mk. Dobra P. składały się w 

1866 r. z fol. Polanówka, nomenklatur: 

Dobre, Kępa al. Kołek i Bażantarnia, wsi: 

P. al. Rogów, Wólka, Wilków, Zastawie 

Polanowskie; rozl. dominialna mr. 2491: 

gr. Or. i ogr. mr. 614, łąk mr. 309, past. 

mr. 211, lasu mr. 1157, nieuż. mr. 200; 

bud. mur. 10, z drzewa 34; płodozmian 6, 

7 I 10-polowy; las nieurządzony. Wś. P. al. 

Rogów os. 68, z gr. mr. 420; wś Wilków 

os. 10, z gr. mr. 256. Br. Ch. 

Rogów, wś, pow. nowoaleksandryjski 

(puławski), gm. Rogów, par. Wilków. W 

1827 r. było 50 dm., 354 mk. W połowie 

XV w. R., wś w par. Wilków, była własno-

ścią Mikołaja Kazimierskiego h. Rawa, 

miała 13 łan. km., z których dawano dzie-

sięcinę, wartości 10 grzyw., klasztorowi 

św. Krzyża. Zbigniew Oleśnicki, bisk. 

krakowski, domagał się tej dziesięciny na 

rzecz biskupstwa, lecz Jarosław, bisk. 

laodycejski, i Jan, proboszcz z Obrazowa, 

oficjał sandomierski, rozstrzygnęli to pra-

wo na korzyść klasztoru św. Krzyża. Z 

folw. płacono dziesięcinę do Wilkowa 

(Długosz, L. B., III, 251). R. gmina należy 

do sądu gm. okr. IV w Polanówce, st. 

poczt. Kazimierz, urząd gm. w Rogowie. 

W skład gminy wchodzą: Dąbrówka folw., 

Dobre, Męćmierz, Podgórz, Polanówka, 

Rogów, Uściąż, Wólka, Zagajnie, Zastów 

Polanowski, Zastów Karczmiski. 

Rybaki, wś, pow. nowoaleksandryjski, 

gm. Szczekarków, par. Opole. W 1827 r. 

było 18 dm., 118 mk. 

Szczekarków, wś. folw. i dobra nad Wisłą, 

pow. nowoaleksandryjski (Puławy), gm. 

Szczekarków, par. Wilków, odl. 24 w. od 

Puław, posiada fabrykę sera na sposób 

szwajcarski, wyrabiajacą za 4000 rs. rocz-

nie, młyn wodny. Na obszarze wsi jezioro, 

którego wody spływają do rzeki Chodel. 

W 1827 r. 40 dm., 267 mk., par. Opole. 

Dobra Sz., dawniej wchodzące w skład 

dóbr opolskich, składały się w r. 1888 z 

fol.: Sz. i Wilków, attyn.: Sosnowa i Brzo-

zowa, rozl. mr. 1697: fol. Sz. gr. or. i ogr. 

mr. 528, łąk mr. 265, past. mr. 530, w 

odpad. mr. 6, nieżyt. mr. 70; bud. mur. 8, 

drew. 29; płodozm. 9-pol.; fol. Wilków gr. 

or. i ogr. mr. 233, łąk mr. 8, w odp. mr. 8, 

niużyt. mr. 49; bud. mur. 1, drew. 5; pło-

dozm. 10-pol. W skład dóbr  poprzednio 

wchodziły wsi: Sz. os. 39, mr. 300; Kłod-

nica os. 34, mr. 356; Kąty os. 22, mr. 126; 

Szkuciska os. 9, mr. 60; Czarna os. 4, mr. 

17; Zarudki al. Siedlisko os. 20, mr. 90; 

Drągi os. 4, mr. 30; Urządków os. 11, mr. 

87; Wilków os. 25, mr. 152; Machów Stary 

I Nowy os. 28, mr. 156. W połowie XV w. 

Sz., w par. Wilków, własność Choteckich 

h. Nabra, miała 4 łany km., z których dzie-

sięcinę snopową i konopną, wartości 4 

grzyw., dawano klasztorowi św-

krzyzkiemu. Była także karczma, zagrod-

nicy i folwark, który dawał dziesięcinę 

snopową (Długosz, L. B., II, 554; III, 243). 

Według reg. pob. pow. lubelskiego z r. 

1531 wsi Sz. i Wrzątków (Urządków), w 

par. Wilków, miały 1½ łanu. W r. 1676 

kasztelan połoniecki płacił tu pogłówne od 

118 poddanych, 11 dworskich, 2 szlach. 

Służby, 5 osób z rodziny (Pawiński, Ma-

łop., 357 i 48a). Sz. gmina ma 8862 mr. 

obszaru, 428 mk. (56 żyd.). Należy do 

sądu gm. okr. IV w Polanówce, st. poczt. 

w Kazimierzu, urz. Gm. w Urzędkowie. W 

skład gminy wchodzą: Brzozowa, Czarna, 

Czarna Kościelna, Dratów, Drągi, Kąty, 

Kępa Chotecka, Kłodnica, Kosiorów, Lu-

bomirka, Machów Stary i Nowy, Majdany, 

Niedźwiada, Nieciecz, Rybaki, Szczekar-

ków, Szkucisko, Wilków Opolski, Wilków 

Polanowski, Trzciniec, Urzędków, Wrzele, 

Zarudki, Żmijowiska, Żuławie. 

Szkucisko, wś, pow. nowoaleksandryjski 

(Puławy), gm. Szczekarków, par. Opole. 

W 1827 r. było 10 dm., 76 mk. 

Trzciniec, wś, pow. nowoaleksandryjski 

(puławski), gm. Szczekarków, par. Opole. 

W 1827 r. 23 dm., 136 mk. 

Urządków, wś, pow. nowoaleksandryjski 

(puławski), gm. Szczekarków, par. Wil-

ków. Ludność trudni się, obok rolnictwa, 

wyrobem sukna. W 1827 r. 14 dm., 87 

mk., par. Opole. Wspomina tę wś Długosz 

(l. B. II, 555) w par. Wilków. W 1531 

Szczekarków i Urządków płacą od 1 ½ 

łanu; r. 1676 U. wchodzi w skład dóbr 

kasztelana połanieckiego. We wsi jest 40 

poddanych do opłaty pogłównego (Pawiń-

ski, Małop., 357 i 48a). 

Wilków Opolski i Wilków Polanowski, 

dwie wsi nad rzką Chodel, pow. nowoalek-

sandryjski, gm. Szczekarków, par. Wil-

ków. Posiada kościół par. murowany i dom 

schronienia dla ubogich. W r. 1827 było 11 

dm., 98 mk. W połowie XV w. Wilków, 

wś kościelna między Solcem a Kazimie-

rzem należała w połowie do Kazimirskiego 

h. Rawa, a w drugiej połowie do Jana 

Drzewieckiego, miała 3 łany km., z któ-

rych dziesięcinę, wartości 2 grzyw., płaco-

no klasztorowi św. Krzyża. Folwark dawał 

dziesięciny pleban. w Wilkowie. Były 2 

karczmy, role i łąki należące do parafii 

(Długosz, L. B., II, 545, 555). Według reg. 

pob. pow. lubelskiego z r. 1531 płacono tu 

od 1 łanu. R. 1676 w części (klasztornej?) 

było 39 poddanych a Tomasz Głuski miał 

28 (Pawiński, Małop., 257 i 47a). Obecny 

kościół wzniesiono podobno przez Głu-

skich, dziedziców wsi, zapewne w końcu 

XVII w. W. par., dek. nowoaleksandryjski 

(dawniej chodelski), 4812 dusz. Br. Ch. 

Wólka, w r. 1827 Wólka Dobrska, wś, 

pow. nowoaleksandryjski (puławski), gm. 

Rogów, par. Wilków. W 1676 płaca tu 

pogłówne od 55 poddanych. Zdaje się, że 

tą wieś podaje spis z r. 1827 p. n. Wólka 

Dokrska (?), zapewne Dobrska (od wsi 

Dobre), w par. Opole. Jedna część ma 21 

dm., 152 mk., druga 12 dm., 97 mk. 

Wrzelów, wś, folw. i dobra nad Wisłą, 

pow. nowoaleksandryjski (puławski), gm. 

Szczekarków, par. Opole, odl. 25 w. od 

Puław. W r. 1827 było 58 dm., 328 mk. 

Dobra W. składały się w r. 1885 z folw.: 

W. Dratów, Nieciecz, Brzozówka, nomen-

klatury Grabowiec, rozl. mr. 2067: folw. 

W. gr. or. i ogr. mr. 250, łąk mr. 130, w 

odpadkach mr. 4, nieuk. mr. 21; bud. mur. 

3, drew. 17; płodozm. 9 pol.; folw. Dratów 

gr. or. i ogr. mr. 285, łąk mr. 104, pastw. 

Mr. 147, lasu mr. 9, nieuż. mr. 24; bud. 

drew. 5; folw. Nieciecz gr. or. i ogr. mr. 

118, łąk mr. 99, nieuk. mr. 11; bud. drew. 

5; fol. Brzozówka gr. or. i ogr. mr. 410, łąk  

mr. 34, pastw. Mr. 273, w odpadkach mr. 

62, nieuż. mr. 87; bud. mur. 2, drew. 15. 

Wś. W. os. 39, mr. 219, wś Majdany os. 

26, mr. 156, wś Lubomirka os. 23, mr. 

107, wś. Rybaki os. 20, mr. 174. W poło-

wie XV w. dziedzicem wsi, leżącej w par. 

Opole, był Mikołaj Wrzelowski. Było tu 7 

łan. km. dających dziesięcinę, wartości do 

6 grzyw., klasztorowi na Łysej Górze; 

folw. rycerski dawał pleb. w Opolu (Dłu-

gosz, L. B., II, 545). W spisach pobor. z 

1531 W. wraz z Kliczkowicami i Szczeci-

nem podano jako płacącą od 2 łan. km. i 

młyna. W r. 1676 wojew. Kijowski płaci tu 

pogłówne od 98 dusz (Pawiń., Małop., 356 

i 34a). Br. Ch. 

Zakrzew al. Zakrzów, wś nad Wisłą, pow. 

nowoaleksandryjski gm. Kamień, par. 

Piotrawin, ma 84 dm., 591 mk. Leży śród 

rozległej doliny Wisły z praw. brzegu. 

Długosz powiada, iż znajduje się na wy-

spie. Być może, iż wtedy jedno z ramion, 

na jakie się tu Wisła dzieli okrążało wś od 

wschodu. Dziś istnieje tylko łacha, która 

jednak tylko poniżej Zakrzewa łączy się z 

Wisłą. W r. 1827 było 39 dm., 297 mk., 

par. Chotcza. W połowie XV w. wś Z., w 

par. Chotcza (na przeciwnym brzegu Wi-

sły), własność klasztoru św. Krzyża, miała 

7 łan. km., z których płacono czynszu po 

17 gr., 30 jaj, 2 koguty, 1 ser. Zagr. płacił 

10 gr. Z każdego łanu dawano korzec 

chmielu. Wszystkie role dawały dziesięci-

nę, wartości jednej grzywny, klasztorowi 
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św. Krzyża. Odrabiano jeden dzień w 

tygodniu (Długosz, L. B., II, 567 i III, 

241). 

Zarudki, wś nad Wisłą, pow. nowo alek-

sandryjski, gm. Szczekarków, par. Wil-

ków, ma 135 mk. Binduga. W r. 1827 było 

29 dm., 128 mk. 

Zastów Karczmiski i Z. Polanowski, w 

XVII w. Zaszczytów, dwie wsi, pow. no-

woaleksandryjski, gm. Rogów, par. Wil-

ków. Leżą na praw. brzegu Wisły o 8 w. na 

płd. Od Kazimierza. Z. Karczmiski leży w 

głębokiej dolinie wytworzonej przez kory-

to rzki Chodla, uchodzącej tu do Wisły a 

Z. Polanowski na rozległej kępie wiślanej. 

Jest tu obecnie 900 mk. Ludność trudni się 

hodowlą śliwek i jabłek w licznych sadach. 

Wś Z. Karczmiski al. Karczmiska Zastow-

skie ma 123 os., 662 mr. Ludność obu wsi 

wynosi do 1000 dusz. W 1827 r. było 124 

dm., 665 mk. W połowie XV w. dziedzi-

cami wsi byli Jan i Mikołaj Kazimierscy h. 

Rawa. Z roli łanów km. nie oddzielonych, 

na których siedziało 20 kmieci, dawano 

dziesięcinę, wartości 1 grzyw., klasztorowi 

św. Krzyża na Łysej górze. Dziesięcinę tę 

odebrano klasztorowi, niewiadomo kiedy i 

oddano bisk. Krakowskiemu (Długosz, L. 

B., III, 249). W reg. pogłównego z r. 1676 

podano „Zaszczytów” w par. Wilków, jako 

mający 146 poddanych (Paw., Małop., 

47a). Obszar dworski w Z. Polanowskim 

był niedawno własnością Sakina a w Z. 

Karczmiskim Wessla. Z. wchodził w skład 

dóbr Karczmiska. Opis sadów tutejszych 

pomieścił „Ogrodnik polski” (z r. 1879, Nr 

10). Br. Ch. 

Zaszczytów, dawna nazwa wsi Zastów, w 

pow. nowoaleksandryjskim (puławskim) i 

drugiej wsi t. n. w pow. Krakowskim. 

Żmijowiska, wś. nad rz. Chodel, pow. 

nowo-aleksandryjski, gm. Szczekarków, 

par. Wilków, ma 25 os., 395 mr., wchodzi-

ła w skład dóbr Dobre. W 1827 r. 1-a część 

miała 2 dm., 58 mk., druga część 22 dm., 

134 mk. W r. 1676 płacono pogłówne w 

jednej części od 35 głów, w drugiej kaszte-

lan połaniecki od 13 głów (Paw., Małop., 

47a i 48a). 

 

 

 
 

 
 

Bronisław Chlebowski i Oskar Kolberg 
 

 

Bronisław Chlebowski, twórca 

Słownika geograficznego Królestwa Pol-

skiego, (redaktor tego dzieła w latach 

1885-1902) może być słusznie uznany za 

jednego z głównych badaczy Powiśla lu-

belskiego w XIX w. i dopisuje się do za-

służonej listy z Gustawem Wiercieńskim i 

Marią Kleniewską na czele. 

To dzięki Słownikowi dowiadu-

jemy się,  że w Zarudkach była binduga, 

czyli miejsce do składowania drewna do 

spławu i zbijania tratew, że w Urządkowie 

wyrabiano sukno, w Polanówce i Szcze-

karkowie wyrabiano sery (w tym ostatnim 

majątku – na sposób szwajcarski) a Kępa 

Gostecka należała do parafii Solec. 

Chlebowski urodził się 10 listo-

pada 1846 w Warszawie (ojciec Jan, le-

karz, i matka Laury z Łaszewskich), a  

zmarł  28 marca 1918 tamże. Jego grób 

http://pl.wikipedia.org/wiki/10_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1846
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/28_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1918
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znajduje się na cmentarzu Powązkowskim. 

W wieku 20 lat ukończył gimnazjum real-

ne w Warszawie, brał udział w powstaniu 

styczniowym.  
 

 
 

W latach 1864-1868 studiował fi-

lologię polską i historię w Szkole Głównej 

Warszawskiej. Początkowo pracował jako 

nauczyciel języka polskiego, historii litera-

tury i kultury polskiej w gimnazjum żeń-

skim Jadwigi Sikorskiej w Warszawie 

(1868-1909). Od 1909 wykładał historię 

literatury polskiej w Towarzystwie Kursów 

Naukowych w Warszawie. W 1916 roku 

został profesorem zwyczajnym w Katedrze 

Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

W 1907 r. był współzałożycie-

lem Towarzystwa Naukowego Warszaw-

skiego. od 1916 r. był prezesem Towarzy-

stwa (od 1914 także członkiem honoro-

wym). W roku 1914 został członkiem 

korespondentem Akademii Umiejętności w 

Krakowie. Współpracował z Encyklopedią 

wychowania i Encyklopedią powszech-

ną Samuela Orgelbranda 

Zajmował się dziejami literatury 

polskiego Odrodzenia, baroku i romanty-

zmu, historią polskiej kultury, dziejami 

Warszawy. Opracował historię polskiej 

literatury XIX wieku na szerokim tle kultu-

ralnym, ekonomiczno-społecznym i poli-

tycznym.  

 
 

Oskar Kolberg, właści-

wie Henryk Oskar Kolberg ur. się 22 lute-

go 1814 r. w Przysusze. Był snem Juliusza, 

profesora miernictwa i geodezji na  Uni-

wersytecie Warszawskim, ewangelika, i 

Fryderyki Mercoeur.  

W domu rodzinnym stykał się z 

ważnymi przedstawicielami środowiska 

kulturalnego Warszawy - Samuelem Bo-

gumiłem Linde, Mikołajem Chopinem 

(ojcem Fryderyka Chopina), Kazimierzem 

Brodzińskim. Kształcił się w Liceum War-

szawskim i Akademii Handlowej w  Berli-

nie. Zdobył także wykształcenie muzycz-

ne, m.in. pod kierunkiem Józefa Elsnera. 

W życiu dorosłym pracował jako 

prywatny nauczyciel muzyki, księgowy, 

urzędnik bankowy i dyrekcji Kolei War-

szawsko-Wiedeńskiej. Publikował hasła z 

dziedziny muzyki i muzykologii w  Ency-

klopedii powszechnej Samuela Orgelbran-

da. W 1875 roku został członkiem Akade-

mii Umiejętności. 

Główną dziedziną jego działalno-

ści była etnografia. Jako pierwszy w pol-

skiej etnografii zebrał i usystematyzował 

według regionów rodzimą kulturę ludową, 

w monumentalnym dziele zatytułowa-

nym Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, 

mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gu-

sła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce oraz 

"Obrazy Etnograficzne". W latach 1857–

1890 wydał 33 tomy "Ludu...". Niedługo 

po śmierci wydano jeszcze 3 tomy z jego 

spuścizny. 

Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 

1890 roku w Krakowie. Pochowany został 

na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

W jego rodzinnej miejscowości, Przysu-

sze, znajduje się muzeum jego imienia.  

Gimnazjum numer 2 w Opolu lu-

belskim nosi imię Oskara Kolberga. 

 

Redakcja 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Powiśle lubelskie na stronach dzieła Oskara Kolberga 
 

Opisując w swoim blisko 40-to 

tomowym dziele Lud zwyczaje polskich 

chłopów, Oskar Kolberg korzystał z Ar-

chiwum Domowego Kazimierza Włady-

sława Wójcickiego z r. 1856 i Józef Glu-

zińskiego Archiwum domowego ogłoszo-

nego w „Dzienniku Warszawskim” w 1853 

roku. 

 Cytując Gluzińskiego, tak Kol-

berg opisuje  ubiory włościan (str. 33-36 

XVI tomu Ludu poświęconego Lubelsz-

czyźnie): 

„Siwe sukmany więcej widać przy 

miasteczkach w okolicy Szczebrzeszyna, 

Kraśnika, Kazimierza i innych, czasem do 

nich w kształcie żeber przyszywają taśmy 

potrzebami zwane, a temi taśmami obszy-

wają także szwy na plecach i biodrach 

sukman, tudzież do okoła kieszenie. Sukno 

na te sukmany, kupują zazwyczaj w skle-

pach miasteczka; sami bowiem nie umieją 

zafarbować wełny na szaraczek; albo też 

już gotowe sukmany siwe kupują od Ży-

dów handlarzy na jarmarkach lub targach.” 

 „K o b i e t y  prawie wszystkie 

mniej-więcej jednakowo się ubierają; róż-

nią się jednak ubiorami po niektórych 

okolicach, jako to: na Powiślu około Pu-

ław. Tam, zamężne kobiety, noszą porząd-

ne spódnice bawełniane białe w grube 

paski czerwone i nieobcisłe gorsety.  

Koszule mają z przebielonego 

płótna, które są tylko do połowy to jest do 

stanika z takiego płótna białego, a do stanu 

po kolana doszyte jest płótno grube, nawet 

nie wybielone. 

 Na szyi paciorki czerwone z laku, 

lubo bogatsze kobiety noszą prawdziwe 

korale, albo też bursztynowe paciorki, przy 

których wieszają czasem medale z wize-

runkami świętych, a na piersiach i plecach 

przewieszają szkaplerze. 

 Na głowie chustki perkalowe 

białe, czasem kolorowe, a nawet niektóre 

pod chustki podwlekają koronki proste, 

które z pod nich wyglądają, jak gdyby i 

czepki pod chustkami nosiły. 

 Pończochy noszą wełniane białe, 

albo też niciane i trzewiki na dość wyso-

kich obcasach. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/1864
http://pl.wikipedia.org/wiki/1868
http://pl.wikipedia.org/wiki/1909
http://pl.wikipedia.org/wiki/1916
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Naukowe_Warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Naukowe_Warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1916
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Orgelbrand
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_lutego
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http://pl.wikipedia.org/wiki/22_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Linde
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Linde
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Brodzi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Brodzi%C5%84ski
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 Na wierzch odzienia kładą suk-

manki krótkie z sukna granatowo-

szafirowego, w zimowej porze często 

barankami podszyte, i z wyłogami z si-

wych delikatniejszych baranków.” 

 „Ubiór tu opisany jest świątecz-

nym; w dzień powszedni i roboczy daleko 

skromniej się ubierają.” 

Typowe dla Powiśla, odmienne 

obchodzenie  Ostatków czyli Kusaków też 

powtarza Kolberg za Gluzińskim (s. 113): 

 „Na Powiślu młode chłopaki i 

parobczaki przebierają się natenczas, wy-

wracając do góry futrem kożuchy, kładąc 

maski lub smoląc twarze węglami dla 

niepoznania, opasują się powrósłami, 

przyprawiają sobie sztuczne brody i biorą 

rogate czapki lub stare stusowane kapelu-

sze, tysiączne płatają figle chodząc po 

wsiach od chałupy do chałupy, starszą 

nawet starszych, zarówno jak dzieci. Nie-

kiedy ubierają  b a c h u s a  sadzając go na 

beczce, którą ciągną na sankach i dawszy 

mu zamiast fajki, garnczek kwartowy 

osadzony na kiju, wymagają od gospoda-

rzy możniejszych jedzenia i napitku, jako-

by od swojego bożka.” 

 O zwyczajach śmigusa-dyngusa 

tak pisze (s. 117):  

 „Nazajutrz po Wielkiejnocy, to 

jest w Poniedziałek świąteczny, szczegól-

niej na Powiślu, panuje zwyczaj oblewania 

się nawzajem zimną wodą, a to się  s z m i- 

g u s e m  m o k r y m  nazywa. Gospoda-

rze poważniejsi nachodzą domy kumów i 

sąsiadów, a przynosząc z sobą wodę zimną 

w butelce, biorą za ręce płeć żeńską i ob-

lewając ich palce bez szkody odzienia i 

zdrowia, lecz potem płoche chłopaki i 

dziewki leją się wzajemnie wodą pełnymi 

konewkami i dzbankami, którą czerpią w 

lada rowie, a ztąd powstają gonitwy, swa-

wole, czasem skaleczenia nawet.” 

 Tomy Kolberga pełne są pieśni i 

przysłów. Charakterystyczne dla flisackie-

go Powiśla było lekko szydercze powie-

dzonko: „Bywaj (przybywaj) flisie, póki 

coś na misie”. Opisuje też obrządek pusz-

czania wianków na Wiśle (s. 119). 

 Inny wątek  ludowej świadomości 

Powiślan to powodzie i względna zamoż-

ność mieszkańców. Na str. 278 odnotowu-

je taką pieśń: 

„Idzie woda od ogroda, 

od samego Śląska, 

Ożenił się pan starosta, 

Nimiał ni szelążka. 

Jakze się nimiał ożenić, 

Kiedy była ładna, 

Sukani na ni jak na pani, 

Chusteczka jedwabna. 

 Zamożność Powiśla jest przez 

Kolberga parokrotnie podkreślana. Między 

innymi na str. 66: „[…] jedynie tylko oko-

lice nadwiślańskie około Kazimierza, mo-

gą poszczycić się zaprowadzeniem ogro-

dów, ozdobę i porządek przynoszących. 

[…]”.  

Do dzisiaj na Powiślu funkcjonuje 

znane Kolbergowi porzekadło: „Gdyby 

Powiślankę woda nie topiła, toby Powi-

ślanka we złocie chodziła”. Jakże aktualne, 

po zeszłorocznej powodzi, wydaje się to 

lokalne przysłowie.  

 

Wojciech Włodarczyk 
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Michał Elwiro Andriolli  

rysunek Ksawerego Pillatiego 

Michał Elwiro Andriolli urodzo-

ny 2 listopada 1836 roku w Wilnie, zmarł  

23 sierpnia 1893 roku w Nałęczowie Był 

synem Franciszka, rzeźbiarza, osiadłego w 

Wilnie kapitana wojsk napoleońskich 

pochodzenia włoskiego. W latach 1855-

1858  studiował w Moskiewskiej Szkole 

Malarstwa i Rzeźby oraz w Cesarskiej 

Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Peters-

burgu, a od 1861 w Akademii Świętego 

Łukasza w Rzymie. 

Andriolli brał udział w powstaniu 

styczniowym w oddziale Ludwika Narbut-

ta. Po aresztowaniu w 1864 roku uciekł z 

więzienia i przedostał się do Londynu a 

następnie do Paryża. Do kraju wrócił jako 

emisariusz Komitetu Emigracji Polskiej, 

w 1866 został aresztowany i zesłany 

do Wiatki w środkowej Rosji. Ułaskawio-

ny w 1871, przyjechał do Warszawy, gdzie 

pracował jako ilustrator czasopism 

(m.in. Tygodnika Ilustrowanego) oraz 

utworów literackich. Szczególnie znane są 

jego ilustracje do Pana Tade-

usza oraz Konrada Wallenroda Adama 

Mickiewicza, wykonane w latach       

1879-1882. W latach 1883-1886 pracował 

w Paryżu dla wydawnictwa Firmin-Didot, 

wykonując ilustracje między innymi do 

dzieł Szekspira i powieści J. F. Coopera. 

Malował również obrazy, na przykład dla 

kościołów w Kownie. Do 1880 roku kilka-

krotnie przyjeżdżał do Nałęczowa, rysował 

jego pejzaże i okolice nadwiślańskie, mię-

dzy innymi Solec (reprodukujemy go na 

pierwszej stronie niniejszego „Powiśla 

Lubelskiego”) i Kazimierz Dolny. 

Michał Elwiro Andriolli został 

pochowany na cmentarzu w Nałęczowie. 

 

Redakcja
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