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21 maja i 5 czerwca 2010 roku 
 

21 maja, w piątek, 2010 roku, około godziny 15.20 wezbrane wody Wisły zniosły na długości ponad 100 metrów wał prze-

ciwpowodziowy we wsi Zastów Polanowski. Wał, który nie był chroniony, bo wydawał się bezpieczny. W ciągu godziny i 20 minut 

woda dotarła do Wilkowa, a dniu następnym dotarła do najdalej na południe wysuniętych wiosek gminy Wilków, a nawet do gminy 

Łaziska. W niedzielę po południu poziom wlanych na Powiśle wód Wisły ustabilizował się i zaczął powoli opadać. Po opadnięciu i 

wypompowaniu wody (przed drugą powodzią nie udało się tylko odsłonić drogi między Zastowem Polanowskim a Zastowem Karczmi-

skim) nastąpiła druga powódź. 

5 czerwca, w sobotę, około godziny 3.00 w nocy druga fala powodzi rozmyła prowizoryczny wał długości 400 metrów w Za-

stowie Polanowskim, wybudowany naprędce w miejscu przerwanego 21 maja. Woda – co prawda wolniej – zaczęła zalewać tereny 

dotknięte powodzią majową. Po 5-6 godzinach była już w Wilkowie. Na dodatek 7 czerwca, w poniedziałek, około godziny 21.00 woda 

podmyła wał w Szczekarkowie na rzece Chodelce i wdarła się na teren dotychczas niezalanych części wsi: Kolonii Szczekarków, Po-

lanówki, Wólki Polanowskiej, Dobrego i Małego Dobrego. Trzeba było prawie dwóch tygodni, aby, po opadnięciu i wypompowaniu 

wody,  można było dostać się do większości miejsc Powiśla. 

Zniszczenia powodzi 2010 roku, zwłaszcza południowych części gminy Wilków i gminy Łaziska, byłyby o wiele większe, gdyby 

nie heroiczne utrzymanie starego wału w Kępie Gosteckiej i Kępie Soleckiej. Mieszkańcy Powiśla nazwali to „cudem nad Wisłą”. 

Przez ostatnie pokolenie mieszkańcy Powiśla nie doświadczali powodzi, nie doświadczyli tak dramatycznej konfrontacji z na-

turą. Ostatnia większa powódź, z 1962 roku, doszła tylko do ogrodzenia kościoła w Wilkowie. W latach 60-tych było parę podtopień, 

ale nie były one wielkie. „Marcowa” powódź, która miała miejsce w latach 50-tych, też nie była wysoka – Wilków był tylko trochę 

podtopiony, ale za to lód  zamarzniętej wody, niszczył sady. W 1945 roku powódź zniszczyła przede wszystkim uprawy ziemniaków. 

Wcześniej wielka powódź 1934 roku, kiedy woda dotarła do młyna w Szczekarkowie, zmobilizowała władze do usypania nowych wa-

łów i regulacji brzegów Wisły. Dokonano tego pod koniec lat 30-tych. W okresie międzywojennym podtopienia były częste, bo wały 

były najwyżej do 3 metrów wysokości. Kolejną – cofając się wstecz – wielką powodzią była woda 1918 roku. Powódź wdzierała się 

wówczas nawet do chałup budowanych na wzniesieniach. W XIX wieku najstraszliwsze powodzie były w 1844 i w lipcu 1833 roku.  

Powódź z 1833 roku, odnotowana na ścianie kapliczki przy dzwonnicy w Wilkowie, nie miała jak dotąd sobie równych. 

Obecna z 2010 roku, „majowa”, była niższa o 28 cm od tej sprzed 177 laty; „czerwcowa” – była już tylko o 7 cm, ale wciąż niższa, od 

powodzi z 1833 roku. Większość powodzi na Powiślu lubelskim była powodziami letnimi lub wiosennymi. Powódź z 5 czerwca 2010 

roku byłaby zapewne jeszcze wyższa, a co gorsza – jeszcze dłuższa, gdyby woda nie przerwała wałów na lewym brzegu Wisły: w Ja-

nowcu (w nocy z 7 na 8 czerwca) i w Ciszycy (9 czerwca). 

Zdjęcia majowej powodzi na Powiślu lubelskim otwierały serwisy informacyjne wszystkich mediów, światowe stacje telewi-

zyjne pokazywały i komentowały wilkowską powódź. Pokazywano też niezwykłe poświęcenie strażaków, żołnierzy, mieszkańców. Za-

pamiętana zostanie wyjątkowa pomoc sąsiednich niezalanych wsi, które przyjęły uciekinierów i ich inwentarz  na wiele, wiele dni. 

Współczesna cywilizacja zamazuje nam obraz natury. Mimo pracy na roli nie jesteśmy już mentalnie dostatecznie przygoto-

wani do zmierzenia się z jej siłą. Dla większości mieszkańców Powiśla powódź 2010 roku będzie z tego powodu momentem zwrotnym. 

Można jednak ten moment przerywający okres względnie  spokojnej egzystencji uznać także za początek, początek pozwalający zosta-

wić za sobą to, co warte było zostawienia. Zniszczenia mogą ułatwić podjęcie decyzji o bardziej racjonalnej zabudowie, o bardziej 

racjonalnych uprawach, przemyśleć, co tak naprawdę jest ważne w naszym życiu. Warto wyciągnąć z powodzi i takie  wnioski, i wy-

znaczyć sobie nowe cele. 

Wojciech Włodarczyk 
 

 
 

Moment przerwania wału w Zastowie Polanowskim 21 maja około godziny 15,20 uchwycony z Dobrskiej Skarpy przez Mateusza Gór-

skiego z Podgórza. Jest to zestawienie dwóch fotografii.  Pośrodku prawego zdjęcia widać białą smugę wdzierającej się właśnie przez 

wał wody. Po lewej i po prawej strony widać białe tafle wody zalewającej dwa pierwsze chmielniki. Wpływającej wodzie towarzyszył 

szum utrudniający rozmowę nawet na skarpie. Zaraz po przerwaniu wału po Zastowie Polanowskim rozjechały się na sygnale wozy 

strażackie zabierające uciekających mieszkańców. 
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Powódź 2010 roku - chronologia wydarzeń 
 

Kwiecień 2010 – rozpoczęto re-

mont kilkusetmetrowego odcinka wału 

w Zastowie Karczmiskim. Wyrwano 

drzewa rosnące przy wale, zerwano 

z niego warstwę trawy i zebrano ze szczytu 

kilkadziesiąt centymetrów ziemi. 

14 maja, godz. 11.00 – pierwsza 

ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Go-

spodarki Wodnej o zbliżających się inten-

sywnych opadach w południowej Polsce.  

15 i 16 maja – informacje IMGW 

o 90% prawdopodobieństwie powodzi w 

dorzeczu Wisły. Ewakuowano 20 osób 

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wilkowie. Osoby w nim przebywające 

wymagają stałej opieki. Trzy z nich zostały 

przewiezione do szpitala w Puławach, 

a pozostałe do rodzin i do pobliskiej szkoły 

w Rogowie  

17 maja – Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych zadekla-

rował, że w trybie pilnym zajmie się za-

bezpieczeniem wałów, przy których roz-

poczęto prace remontowe. 

18 maja – ogłoszono alarm prze-

ciwpowodziowy dla Łazisk i Wilkowa. 

19 maja – do Zastowa Karczmi-

skiego dowieziono specjalny sprzęt do 

umocnienia wału. Wał w Zastowie Karcz-

miskim, który został wcześniej naruszony 

w ramach przygotowań do remontu został 

dodatkowo zabezpieczany. Pracowało tam 

obok mieszkańców kilkuset strażaków. 

Powierzchnia wałów została zafoliowana, 

obłożona geowłókniną, dużą warstwą 

ziemi i workami z piaskiem.  

20 maja – wolontariusze z Cen-

trum Duszpasterstwa Młodzieży Archidie-

cezji Lubelskiej przy kościele p.w. Święte-

go Ducha w Lublinie przyjechali pomóc 

zagrożonej gminie Wilków. Będą pomaga-

li przez ponad miesiąc. 

21 maja, piątek – 1-szy dzień 

powodzi  

Około godziny 15.20 woda prze-

rwała stary wał w Wólce Polanowskiej, 

paręset metrów na północ od chronionego 

wału w Zastowie Karczmiskim. Wał pękł 

od spodu uniemożliwiając jakąkolwiek 

naprawę wyrwy. Na głównym kierunku 

swego uderzenia fala miała początkowo 

ponad metr wysokości, wyrywała drzewa z 

korzeniami, przewracała słupy elektryczne, 

niszczyła słabsze budynki. Przerwa w wale 

miała ponad 100 metrów, potem poszerzy-

ła się do ponad 300 metrów. Broniący wał 

w Zastowie Karczmiskim stracili 4 wozy 

strażackie i 2 samochody terenowe Straży 

Granicznej. Po godzinie i 20 minutach 

woda dotarła już do Wilkowa, gdzie znaj-

dowało się centrum dowodzenia, które 

przeniesiono do szkoły w Rogowie. Nastą-

piła ewakuacja ludności. Wieczorem dla 

bezpieczeństwa w gminie Wilków wyłą-

czono prąd.  
 

 
Zastów Polanowski – miejsce przy wale prze-

rwanym 21 maja 
 

Część mieszkańców Zastowa Po-

lanowskiego zdążyła uciec. Inni zostali w 

swoich domach i czekali na pomoc na 

dachach i wyższych piętrach. Jako pierw-

szy w rejonie gminy Wilków pojawił się 

śmigłowiec W-3 Sokół Wydziału Lotni-

czego Zarządu Lotnictwa KGP. Potem w 

rejon działań dotarł też policyjny Mi-8 

oraz śmigłowiec Straży Granicznej. Loty 

obserwacyjne wykonywał również Bell-

206 policji. Poszkodowani podejmowani 

byli pojedynczo z dachów zalanych do-

mów, za każdym razem na dół opuszczany 

był ratownik wysokościowy z Państwowej 

Straży Pożarnej, który po podpięciu osoby 

ewakuowanej był unoszony za pomocą 

wciągarki, stanowiącej wyposażenie śmi-

głowców.  

Strażacy wysyłali po mieszkań-

ców Zastowa łodzie. Ostatni ludzie przy-

płynęli po godz. 21. Załogi policyjnych 

śmigłowców uratowały w sumie pięć osób. 

Uratowane osoby przetransportowano do 

Opola Lubelskiego, gdzie na terenie tar-

gowiska urządzono prowizoryczne lotni-

sko. Ewakuacja z zalanych terenów za 

pomocą łodzi i amfibii, a także śmigłow-

ców, trwała również w sobotę. 

Na potrzeby gminy Wilków MON 

przysłało 4 transportery PTS, 20 żołnierzy 

oraz śmigłowiec do monitorowania terenu. 

W akcji ratowniczej wykorzystany zosta-

nie również śmigłowiec z wyciągarką 

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicz-

nej. Na podstawie uzgodnień z komendan-

tem Nadwiślańskiego Oddziału Straży 

Granicznej do działań ratowniczych włą-

czonych zostało 5 łodzi z województwa 

mazowieckiego. 4 łodzie zapewnił również 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej.  

Mieszkańcy gminy Wilków ewa-

kuowani byli do Dobrego, Rogowa, 

Karczmisk i Podgórza. 

W miejscowości Kępa Gostecka 

wały na długości 7 km są w bardzo złym 

stanie. Nasiąknięte wodą mogły w każdej 

chwili pęknąć. Wał został podniesiony w 

koronie o 40 cm i zabezpieczony workami 

z piachem, szczególnie na dole, żeby 

wzmocnić jego podstawę.  

22 maja, sobota – 2-gi dzień 

powodzi 

 Nad ranem woda dotarła do Za-

głoby, oblała wzgórze z kościołem i pode-

szła pod cmentarz, a w ciągu dnia dotarła – 

nie zalewając – do Żmijowisk, Kosiorowa, 

Niecieczy, Niedźwiady i Zakrzowa. W 

ciągu dnia zostały częściowo zalane wsie 

gminy Łaziska: Las Dębowy, Wrzelów i 

Grabowiec. W Niedźwiadzie Dużej wyłą-

czono prąd. W Lesie Dębowym przerwa w 

dostawie prądu trwała tydzień. 

 W sobotę rano w punkcie ewaku-

acji stawiło się ok. 200 mieszkańców Za-

stowa Polanowskiego i Karczmiskiego, 

Szczekarkowa, Szczekarkowa Kolonii, 

Urządkowa i Wilkowa. Według szacun-

ków co najmniej drugie tyle ewakuowało 

się na własną rękę.  

 Poziom wody w Wiśle nieznacz-

nie opadł. W ciągu dnia na wałach w Kę-

pie Gosteckiej woda spadła o 30 cm 

23 maja, niedziela – 3-ci dzień 

powodzi 

 Mimo iż woda w Wiśle opadała, 

ciągle podnosiła się w wyniku „cofki” na 

zalanych terenach Powiśla. Rano w Kępie 

Gosteckiej woda opadła o 36 cm, a jedno-

cześnie we Wrzelowie woda płynąca na 

południe podniosłą się o 40 cm. 

 Około godziny 9.00 zarządzono 

ewakuację Polanówki, Wólki Polanowskiej 

i Małego Dobrego z powodu pęknięcia 

wału na Chodelce. Wyrwę udało się zała-

tać. W dodatku nad Wilkowem nastąpiło 

gwałtowne załamanie pogody, przeszła 

burza i spadł grad wielkości gołębich jaj 

niszcząc uprawy na niezalanych terenach. 

Muzeum Nadwiślańskie, właści-

ciel grodziska w Żmijowiskach (nie zosta-

ło zalane), rozpoczęło akcję pomocy dla 

mieszkańców Powiśla Po południu poziom 

wody powodziowej na Powiślu ustabilizo-

wał się i wieczorem w niektórych wysunię-

tych najdalej na południe miejscowościach 

woda zaczęła powoli opadać. 
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24 maja, poniedziałek – 4-ty 

dzień powodzi 

Z 25 wsi w gminie Wilków, rzeka 

oszczędziła tylko cztery. Z prawie czterech 

tysięcy mieszkańców, ewakuowało się 

tysiąc. Głównie do rodzin i znajomych na 

niezalanych terenach oraz do dwóch szkół 

podstawowych w sąsiednich "suchych" 

gminach. Ci którzy zostali, koczują na 

strychach i piętrach na terenie, po którym 

roznosi się niewyobrażalny fetor. Wylały 

szamba. Woda niesie też ciała martwych 

zwierząt. Wisła zalała ponadto miejscowy 

cmentarz. Pod wodą znalazło się ok. 400 

ha plantacji chmielu. Zniszczone zostały 

bezpowrotnie młode sady, plantacje malin. 

Według Józefa Śpiewaka, prezesa Krajo-

wego Związku Plantatorów Chmielu w 

Wilkowie, przeciętne gospodarstwo chmie-

larskie w gminie Wilków straciło od 60 do 

nawet 100 tys. zł.  

W całej gminie Wilków woda 

opadła o 20-50 cm. W Szczekarkowie i 

Zagłobie woda w ciągu dnia opadła o 30 

cm. 

25 maja, wtorek – 5-ty dzień 

powodzi 

Po 17.00 Szczekarków i Kępę 

Gostecką odwiedził Marszałek Sejmu RP 

Bronisław Komorowski, p.o. Prezydenta 

RP. Obiecał powodzianom wsparcie w 

wysokości do 20 tysięcy na remonty i do 

100 tysięcy na odbudowy domów. 

28 maja, piątek – 8-my dzień 

powodzi 

Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji Jerzy Miller poinformował 

rano o planach wysadzenia wałów wiśla-

nych w Podgórzu umożliwiających odpływ 

wody. Kategorycznie zaprzeczyli temu 

wójt, starosta opolski i służby ratownicze. 

W osuszeniu terenu gminy pomóc mają 

wysokowydajne holenderskie pompy. 

Potem mają wejść wojskowe służby che-

miczne. Środki odkażające mają przeka-

zywać puławskie Azoty. 
 

 
Jerzy Pinkiewicz z Wrzelowca pokazuje  

maksymalny poziom wody z I powodzi, 

 fot. Janusz Ogiński z 30 maja 
 

31 maja, poniedziałek – 11-ty 

dzień powodzi 

Wojewoda Lubelski odwołał z 

dniem 31 maja od godziny 8.00 alarm 

przeciwpowodziowy m.in. dla gmin Łazi-

ska i Wilków. W miejscowości Podgórz w 

gminie Wilków ustawiono holenderską 

pompę. Zamiast gumowych węży wyposa-

żona jest w metalowe rury o średnicy 70 

cm. Agregat w ciągu jednej minuty był w 

stanie wpompować 90 tys. litrów wody. 

Maszynę obsługiwali specjaliści z Holan-

dii. 

Żołnierze 2 Mazowieckiej Bryga-

dy Saperów cały czas ewakuowali ludzi i 

ich dobytek z zalanych terenów. 

1 czerwca, wtorek – 12-ty dzień 

powodzi 

Otwarto drogę do Wilkowa obok 

młyna w Szczekarkowie. 

2 czerwca, środa – 13-ty dzień 

powodzi 

Minister Rolnictwa Marek Sawic-

ki odwiedził Dobre i Zastów Polanowski. 

Ogłoszono kolejny stan alarmowy 

dla powiatu opolskiego z powodu opadów 

na południu kraju. 

3 czerwca, czwartek, Boże Ciało 

– 14-ty dzień powodzi 

Kilkuset strażaków wraz z cięż-

kim sprzętem usiłowało zbudować napręd-

ce wał w miejscu przerwanego w Zastowie 

Polanowskim. Sztab umieszczono w Pod-

górzu. Spodziewana była fala o podobnej 

wysokości co 21 maja. Szczyt fali miał być 

około godz. 16.00 w piątek. 

Ciągle nie było prądu na Powiślu i 

nie można było przejechać z Zastowa 

Polanowskiego do Wilkowa. Telefony nie 

działały w całej gminie.  

Z powodu zalania kościoła para-

fialnego w Wilkowie, msze św. odbywały 
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się kaplicach w Polanówce, Dobrem i 

Podgórzu. Od niedzieli 6-go czerwca za-

planowano msze św. w zalanej kaplicy w 

Machowie.  

4 czerwca, piątek – 15-ty dzień 

powodzi 

Przed południem użyto helikopte-

ra do budowy wałów w Zastowie Pola-

nowskim. Podleciał 2 razy, ale z powodu 

silnego wiatru i rozmokłego podłoża zre-

zygnował z rzucania worków z piaskiem. 

Zarządzono ewakuację 19 wiosek Powiśla. 

Przy wałach pracowało paruset strażaków 

z całego województwa lubelskiego i 

mieszkańcy Powiśla. 
 

 
Dawna „koza” i budynek UG Wilków 

 

5 czerwca, sobota – 16-ty dzień I 

powodzi, 1-szy dzień II powodzi 

Około 3.00 godziny nad ranem 

wezbrana Wisła podmyła budowany pro-

wizoryczny wał w miejscu 400-metrowej 

wyrwy w Zastowie Polanowskim na sze-

rokości ok. 15 metrów. Około 10.00 wy-

rwa miała już ponad 100 metrów. Po 5-6 

godzinach (o wiele wolniej niż przy pierw-

szej powodzi) woda dotarła do Wilkowa i 

zaczęła się wdzierać na tereny zalane dwa 

tygodnie wcześniej. Rozlewisko stale się 

powiększało.  

Ze względu na zagrożenie więk-

szość służb ratowniczych została wycofana 

z wału w Zastowie Polanowskim i Zasto-

wie Karczmiskim już w nocy. Główne 

działania zabezpieczające prowadzone 

były od tej pory na wałach w Kępie Go-

steckiej, Kępie Soleckiej i na wale rzeki 

Chodelki. 

6 czerwca, niedziela – 17-ty 

dzień I powodzi, 2-gi dzień II powodzi 

Od sobotniego wieczora rzeka 

podniosła się o kilkanaście centymetrów. 

Były zalewane kolejne wioski gminy Wil-

ków. Do pracy na wałach skierowano 

w niedzielę ponad tysiąc osób.  

Woda wróciła na tereny zalane 

w maju i objęła już połowę gminy. 

W zalanych domach pozostało 

około 500 osób, które nie chciały się ewa-

kuować. Strażacy zaopatrywali ich 

w żywność i wodę. 

Woda dotarła do gminy Łaziska 

zalewając częściowo Las Dębowy. Z Lasu 

Dębowego woda wycofała się po 2 dniach. 

Prąd w Lesie Dębowym wyłączono na 5 

dni. 

7 czerwca, poniedziałek – 18-ty 

dzień I powodzi, 3-ci dzień II powodzi 

Od popołudnia przechodził szczyt 

fali kulminacyjnej na Wiśle. Wieczorem 

nie wytrzymała stopka wału na Chodelce 

w Szczekarkowie, powstała niewielka 

wyrwa i woda wdarła się na dotychczas nie 

zalane tereny zagrażając wsiom: Polanów-

ka, Kolonia Szczekarków, Małe Dobre, a 

także Kosiorów i Żmijowiska. Wody nie 

udało się zatamować. 

8 czerwca, wtorek – 19-ty dzień 

I powodzi, 4-ty dzień II powodzi 

Około 1.00 godziny po północy 

woda przerwała wał na lewym brzegu 

Wisły i wdarła się pod Janowiec.  

Woda przerwała wał w Zastowie 

Polanowskim w drugim miejscu. W ciągu 

dnia woda podniosła się o prawie 40 

cm. Rozpoczęto budowę prowizorycznego 

wału wzdłuż drogi asfaltowej w Dobrem i 

Małym Dobrem. Wał miał długość ok. 1 

km tworzony był z worków piaskiem, a 

także z rękawów wodnych przeniesionych 

z miejsc, gdzie wały zostały już przerwane. 

9 czerwca, środa – 20-ty dzień I 

powodzi, 5-ty dzień II powodzi 

W nocy z wtorku na środę i w 

środę strażacy, mieszkańcy i wolontariusze 

rozbudowali prowizoryczny wał układając 

półtorakilometrową przeszkodę na szosie 

we wsi Dobre. Wieś została uratowana 

przed zalaniem.  

300 mieszkańców gminy Wilków 

podpisało apel o wprowadzenie stanu klę-

ski żywiołowej. Apel przygotowano bez 

wiedzy władz gminy.  

Przerwany został wał z Ciszycy 

(naprzeciwko Józefowa nad Wisłą) co 

osłabiło napór wody poniżej. Wisła prze-

kraczała jeszcze stany alarmowe, ale woda 

z rozlewisk powodziowych zaczęła już 

spływać w stronę koryta. Do godz. 23.00 

woda opadła o około 5 cm.  

10 czerwca, czwartek – 21-szy 

dzień I powodzi, 6-ty dzień II powodzi 

Około godz. 3.00 w nocy wyko-

pany został upust w wale na rzece Chodel-

ce, dzięki któremu woda szybko zaczęła 

się cofać z zalanych terenów, poziom 

zmniejszył się prawie o metr. Mimo tego 

gmina Wilków nadal była niemal cała 

zalana. Brakowało chleba. Były po niego 

duże kolejki. Potrzebna była też woda i 

soczki dla dzieci. Przede wszystkim po-

trzebna była żywności, której nie trzeba 

przechowywać w lodówkach.  

Sanepid od kilku dni apelował, 

żeby z zalanych terenów wywozić dzieci. 

Były one szczególnie narażone na salmo-

nellę, dur brzuszny i inne zatrucia pokar-

mowe. 

12 czerwca, sobota – 23-ci dzień 

I powodzi, 8-my dzień II powodzi 

Odwołano alarm powodziowy w 

woj. lubelskim 

14 czerwca, poniedziałek – 25-ty 

dzień I powodzi, 10-ty dzień II powodzi 

W Wilkowie chodniki w większo-

ści były już suche, na jezdni pozostało 

błoto. W niżej położonych gospodarstwach 

i na niektórych odcinkach dróg stała woda. 

Dla ciągle jeszcze nielicznych mieszkań-

ców woda dowożona była cysternami. 
 

 
Remiza OSP Wilków 

 

15 czerwca, wtorek – 26-ty 

dzień I powodzi, 11-ty dzień II powodzi 

W Zastowie Polanowskim w gmi-

nie Wilków ponownie uruchomiono ho-

lenderską pompę. 

Szkołą w Wilkowie była jeszcze 

pod wodą, ale można było już do Wilkowa 

dojechać samochodem osobowym.  

W Legionowie pod Warszawą 

odpoczywało 54 gimnazjalistów z Wilko-

wa, a w Centrum Kształcenia Ustawiczne-

go w Puławach uczniowie szkół pod-

stawowych z Wilkowa, Rogowa i Zagłoby. 

W lipcu na Warmię będzie mogło wyje-

chać ze swoimi dziećmi 70 matek z zala-

nych wsi gminy Wilków.  

16 czerwca, środa – 27-my dzień 

I powodzi, 12-ty dzień II powodzi 

Ekipy dezynfekcyjne odkaziły 

budynek szkoły. Na terenie gminy praco-

wało kilkadziesiąt pomp strażackich. W 

zagłębieniach mimo wypompowywania 

poziom wody nie opadał, bo ziemia była 

bardzo nasączona 

17 czerwca, czwartek – 28-my 

dzień I powodzi, 13-ty dzień II powodzi 

Wszystkie drogi gminy Wilków 

były dostępne chociaż krawędzie dróg 

asfaltowych zostały zniszczone przez wo-

dę, zwłaszcza droga między wsią Dobre a 

Wilkowem, tu czynny jest tylko jeden pas 

ruchu. 

18 czerwca, piątek – 29-ty dzień 

I powodzi, ty dzień II powodzi 

Wywieziono wysokowydajne 

pompy holenderskie. Większość zastoisk 

wody została wypompowana. Niektóre, np. 
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przy drodze z Dobrego do Wilkowa, w 

Zastowie Polanowskim czy w Majdanach 

wciąż były osuszane pompami strażackimi. 

20 czerwca, niedziela – 31-szy 

dzień I powodzi, 16-ty dzień II powodzi. 

Wybory Prezydenta RP – 1-sza tura 

Pierwsza od 5 tygodni msza św. w 

zalanej kaplicy w Machowie. Odbył się tu 

odpust, który wcześniej przewidziany był 

na 13 czerwca. Kościół w Wilkowie był 

wciąż zamknięty. Pierwsza msza w Wil-

kowie zaplanowana została na pierwszą 

niedzielę lipca. 

W gminie Wilków było osiem 

obwodów głosowania. Jeden lokal przenie-

siono z zalanego Zastowa Polanowskiego 

do Podgórza. W Podgórzu było też najwię-

cej uciekinierów z Zastowa Polanowskie-

go, wsi najmocniej dotkniętej powodzią ze 

wszystkich miejscowości Powiśla. W Pod-

górzu była też najniższa frekwencja wy-

borcza z wszystkich komisji obwodowych 

powiatu opolskiego – tylko 27,61%.  

23 czerwca, środa – 34-ty dzień 

I powodzi, 19-ty dzień II powodzi 

Po miesiącu podłączono prąd i te-

lefony w Wilkowie. Wciąż nie ma wody. 

Nie ma też ani jednego czynnego sklepu. 

Mieszkańcy narzekają na opieszałość PZU. 

24 czerwca, czwartek – 35-ty 

dzień I powodzi, 20-ty dzień II powodzi 

Na teren gminy Wilków weszli 

żołnierze pułku odkażania chemicznego.

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

Słowo księdza proboszcza Krzysztofa Szcześniaka 
 

 
 

Zalany ołtarz główny kościoła parafialnego w Wilkowie. Fot. Piotr Giza 
 

Powódź z 21 maja i 5 czerwca 

2010 r. spowodowała utratę naszego do-

robku kilku pokoleń. Każdy stracił stabil-

ność, która zapewniała godziwą egzysten-

cję mimo wcześniejszych problemów ze 

sprzedażą chmielu i jabłek poniżej kosz-

tów opłacalności. A obecna sytuacja po-

powodziowa spowodowała nawarstwienie 

się problemów niejednokrotnie przewyż-

szających daną osobę i rodzinę. To budzi 

wielki niepokój i lęk przed najbliższymi 

tygodniami, miesiącami i latami. 

Poprzez wieki historii, chrześcija-

nie doświadczali różnych tragedii i nie-

szczęść życiowych. To pokazuje nam, że w 

tym wielkim doświadczeniu nie powinni-

śmy zapominać, że jako chrześcijanie 

przynależymy do Chrystusa, a to zobowią-

zuje nas do tego, aby w swoim życiu w 

tych sytuacjach trudnych doświadczeń 

kierowali się tą nauką, radami ewangelicz-

nymi, błogosławieństwami, którymi kie-

rował się i wdrażał w życie nasz Zbawiciel 

Jezus Chrystus. 

Wszystkich nas mocno doświad-

czyła powódź i wszystkim należy się po-

moc, ale są rodziny, które znalazły się w 

wyjątkowej dramatycznej sytuacji. Dlatego 

też postarajmy się zdobyć na solidarną 

troskę, która wszystkim pomoże wyjść z 

naszej wspólnej dramatycznej sytuacji. 

Być może organizatorzy pomocy popełnią 

niejedną pomyłkę w dystrybucji darów. 

Działają bowiem w sposób spontaniczny, 

ale naszą rolą jest im pomóc i wskazać 

najpilniejsze potrzeby. Po powódź, pomoc 

i droga wyjścia z trudnej sytuacji to nasza 

wspólna sprawa.  

Jako proboszcz parafii Wilków 

nad Wisłą dziękuję wszystkim, których nie 

stać być może na pomoc materialną, za 

pomoc duchową, dziękuję wspomagają-

cym  nas modlitwą. Wiem, że modlą się za 

nas zakony kontemplacyjne, różne wspól-

noty i grupy modlitewne. Sam osobiście 

czuję moc tej modlitwy i za nią bardzo 

serdecznie dziękuję i polecam dalej modli-

twie za moich parafian skupionych w róż-

nych miejscach. 

Składam podziękowania wszyst-

kim, którzy przywozili i przywożą dary dla 

naszej parafii i gminy Wilków, oraz nie 

tylko… Powódź dotknęła także parafie 

Zagłoba, Sieciechów i Rybitwy. Nie spo-

sób było wszystkim nawet podziękować, 

mogliśmy zaledwie poznać po rejestracji 

samochodu z jak różnych stron Polski 

przyjechali. Bogu niech będą dzięki za to, 

że nikt nie zginął, że wszyscy się uratowa-

li, a teraz nie ma epidemii. 
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Dziękuję wszystkim, którzy w ci-

chy sposób, dyskretnie, bez rozgłosu i z 

poszanowaniem ludzkiej godności nieśli 

nam pomoc i wsparcie – Bóg zapłać! 

Kiedy ogląda się TVP, widać 

dramatyczną obronę wałów, ewakuację a 

potem ciężkie, pierwsze powroty, a na-

stępnie drugą, jeszcze większą falę od 

poprzedniej. Dzisiaj prawie wszyscy wró-

cili do domów, często do niedawno wy-

kończonych mieszkań ale z życiowego 

punktu widzenia, te powroty są bolesne. 

Sami muszą wynosić dobytek, często na-

wet nie tak dawno kupione meble, nowe 

telewizory, pralki, lodówki i wywozić te 

rzeczy na wysypisko śmieci w Rogowie. 

Stąd też coraz bardziej ważna jest życzliwa 

obecność przy takich ludziach, co zapew-

niają w dużej mierze wolontariusze i in-

dywidualne osoby, które chcą pomóc i 

pomagają na różne sposoby, zostawiając 

swoje obowiązki rodzinne i zawodowe. Są 

to mieszkańcy różnych miejsc i miejsco-

wości jak Puławy, Lublin, Warszawa, a 

nawet Zakopane, Gdańsk i Szczecin. Przy-

jeżdżają tutaj aby służyć pomocą, transpor-

tem czy też fachową wiedzą. 

Woda odpływała przez dwa tygo-

dnie a powrót do normalności potrwa co 

najmniej dwa lata. Dlatego apeluję o cier-

pliwość i wytrwałość, ducha wiary i na-

dziei, że razem wspólnie z Bożą pomocą i 

ludźmi dobrymi, życzliwymi i otwartymi 

pokonamy powódź. Niech każdy z nas nie 

załamuje się i szuka ukojenia i pociechy w 

modlitwie do Boga i Matki Najświętszej. 

 

Ksiądz Krzysztof Szcześniak 
Proboszcz parafii Wilków 

Czerwiec 2010 

 

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

Ogólnopolski apel Wójta Gminy Wilków 
 

Szanowni Państwo,  

Gminę Wilków dotknęła niespo-

tykana dotychczas tragedia, powódź, 

w wyniku której doszło do zalania ponad 

90% ogólnej powierzchni całej Gminy. 

Kataklizm pozbawił dachu nad głową 

ponad 4000 ludzi. Zostali oni bez środków 

do życia, utracili bezpowrotnie swoje go-

spodarstwa, sprzęt do produkcji. Zniszcze-

niu uległa praktycznie cała infrastruktura 

Gminy służąca mieszkańcom. 

Już dzisiaj jest oczywiste, że spo-

łeczność Wilkowa i okolicy znalazła się 

w obliczu socjalnej katastrofy. Gmina 

Wilków i jej mieszkańcy zostali skazani na 

życzliwość, ofiarność, zrozumienie tych 

wszystkich osób i instytucji, którzy rozu-

mieją potrzebę solidarności. 

Z całego serca dziękujemy tym 

wszystkim, którzy od kilku dni spieszą 

z pomocą, za wsparcie finansowe, 

za pomoc materialną, za  wyrazy solidar-

ności,  za   życzliwość, za słowa otuchy. 

Trwamy dzięki tej pomocy. 

 Prosimy, nie zostawiajcie nas 

samych w obliczu naszego dramatu rów-

nież w najbliższych tygodniach 

i miesiącach. Możliwie najszersza pomoc 

dla poszkodowanych jest niezbędna, jest 

warunkiem umożliwienia Gminie, jej 

mieszkańcom, firmom podjęcia trudu 

przywrócenia normalnej egzystencji, nor-

malnego funkcjonowania. Przed nami 

długie miesiące i lata ciężkiej pracy w celu 

odbudowy potencjału naszego terenu. Bez 

pomocy, bez wsparcia, ani mieszkańcy, ani 

przedsiębiorcy, ani Gmina nie udźwigną 

tego ciężaru. 

 W sposób szczególny zwracam 

się do wszystkich banków, instytucji kre-

dytowych i pożyczkowych, 

do dostawców mediów, do wierzycieli, by 

okazały wyrozumiałość dla mieszkańców i 

firm z naszego terenu w zakresie spłaty 

zobowiązań. Apeluję do firm ubezpiecze-

niowych o stosowanie jak najprostszych 

i najkrótszych procedur likwidacji szkód, 

aby jak najsprawniej i jak najszybciej 

uruchamiane były środki z tytułu odszko-

dowań dla poszkodowanych. 

 To wszystko jest nam potrzebne 

jak nigdy dotąd. 

 

Grzegorz Teresiński 
Wójt Gminy Wików 

Maj 2010

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

Zagłada 
 

 Powiśle było ogrodem. 

 Powiśle stało się niecką pełną 

nieczystości i dławiącego fetoru. 

 Patrząc historycznie, nic nadzwy-

czajnego się nie wydarzyło. Region był 

wielokrotnie zatapiany przez Rzekę, która 

hulała tu sobie przez wieki w najlepsze. 

Przezorność nakazywała budować domo-

stwa na naturalnych wzniesieniach lub 

sztucznie usypanych wzgórkach. Nie jest 

przypadkiem, że centrum Lasu Dębowego, 

co uwidoczniła tegoroczna powódź, poło-

żone jest w miejscu najwyższym. Nie 

dotarła tu nawet druga, wyższa, fala. Nale-

ży domniemywać, że tu właśnie stawiano 

zręby pierwszych chałup. 

Patrząc historycznie, śmierć no-

worodka też nie jest niczym nadzwyczaj-

nym. Wszak dawniej śmiertelność niemo- 

wląt przyjmowała zastraszające rozmiary, i  

 
Dawna, opuszczona  chałupa w Zastowie 

Karczmiskim, niezatopiona w 2010 r., ponieważ 

zbudowano ją na specjalnie usypanym wzgórku. 

Fot. Piotr Niemyjski, 26 czerwca 2010 
 

bynajmniej nie tylko wśród niższych 

warstw społecznych. Czytamy: „Zapełniły 

się pokoje dziecinne, a w jednym z nich 

stale nocowała niania. Urodziło się ich 

sześcioro, ale Staś, Jania i Natalka zmarły 

w pierwszym roku życia.” (Anna Paweł-

czyńska Koniec kresowego świata) 

Patrząc historycznie i statystycz-

nie, katastrofy lotnicze zdarzają się z pew-

ną częstotliwością. Tak jednak się składa, 

że tylko Polska traci w nich najważniejsze 

osoby w państwie.  

Patrząc historycznie... Ale my 

właśnie w ten sposób postanawiamy nie 

patrzeć. Wierzymy w postęp. Od szkoły 

podstawowej uczą nas o rozwoju wiedzy i 

techniki. Możemy zresztą śledzić ów roz-

wój na własne oczy. Uczestniczymy w nim 

i współtworzymy go. Co było do przyjęcia 

sto lat temu, dzisiaj nie mieści się w żad-

nych standardach. Dzisiaj kraju, w którym 

umieralność niemowląt osiągałaby wartość 

kilkudziesięciu procent, nie można byłoby 

zaliczyć do rodziny państw cywilizowa-

nych. A cóż powiedzieć o kraju i rządzą-

cych nim politykach, którzy nie potrafili 

zapewnić profesjonalnej ochrony własne-
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mu prezydentowi? Czy to, co napisał jeden 

z wybitnych publicystów, że takie rzeczy 

są możliwe tylko w pewnych afrykańskich 

krajach (bo na pewno nie we wszystkich)? 

I cóż powiedzieliby słysząc o losie Gminy 

Wilków inżynierowie amerykańscy, którzy 

w XIX stuleciu ujarzmili Missisipi, rzekę, 

przy której nasza Wisła jest niczym Cho-

delka przy tej ostatniej? 

Zatem według dzisiejszych stan-

dardów niemowlęta nie umierają, prezy-

denci nie giną w katastrofach lotniczych, 

nadrzecznych regionów nie dewastują 

wiosenne wezbrania wód. A jednak dwie z 

tych rzeczy przydarzyły się Polsce Anno 

Domini 2010. I rok ten w naszych dziejach 

zapisze się jako fatalny. 

Gminę Wilków spotkała zagłada i 

moje serce krwawi. Doszło do unicestwie-

nia polskiej elity politycznej i wojskowej i 

moje serce krwawi. Cóż jednak komu po 

facecie o skrwawionym sercu? Rozpacz, 

ból, jeremiady miały wartość w odległych 

czasach, dzisiaj nie są w cenie. Jeśli spo-

tkało cię nieszczęście, zaraz usłyszysz z 

ust różnych speców od pocieszania i tęży-

zny duchowej: nie załamuj się, nie upadaj 

na duchu, nie poddawaj się, nie trać na-

dziei, trzeba być twardym, rozpacz zwal-

czaj ufnością, ogień gorszy od wody, nic 

się nie dzieje bez Bożego przyzwolenia, 

patrz w przyszłość i nie zwalniaj kroku. I 

tak będą cię mamić, aż w końcu uwierzysz, 

że rozpacz jest niegodna człowieka. 

A gniew? Czy gniewu również 

nie da się usprawiedliwić? W powszech-

nym bowiem na Powiślu mniemaniu to nie 

Wisła przerwała wał, lecz uczyniono to 

celowo kierując się zasadą wyboru tzw. 

mniejszego zła. Zalano ileś tam setek go-

spodarstw rolnych, zdewastowano gminną 

infrastrukturę, by uchronić przed podob-

nym losem miejskie dzielnice Puław i 

Warszawy. Sąd ten słyszałem z wielu ust i 

zawsze towarzyszyła jego wypowiadaniu 

pewność siebie. Argumentowano, że wi-

ślany nurt w miejscu, w którym puścił wal, 

układał się do niego równolegle, a więc nie 

atakował wału pod żadnym kątem. Poza 

tym był to odcinek wału sprawdzony przy 

wielu wezbraniach, dobrze osadzony w 

sobie, kilkudziesięcioletni, stanowiący 

jeden z najpewniejszych punktów obrony 

przed atakiem wód. Akcja ratownicza 

skupiała się na umacnianiu innych odcin-

ków, słabszych i forsowanych przez nurt. 

Tym ocenom mieszkańców Powiśla wypa-

da wierzyć, gdyż żyjąc w sąsiedztwie Wi-

sły od pokoleń, znają się na rzeczy lepiej 

od niejednego specjalisty.  Lecz skoro tak, 

skoro faktycznie zadziała tu zasada wybo-

ru tzw. mniejszego zła, to Powiśle lubel-

skie nie ma najmniejszych szans. Prędzej 

czy później znów zostanie zgładzone przez 

wodę. Tyle że na taki świat i taką zasadę 

nie możemy dać zgody. Stąd nasz gniew. 

Zdobądźmy się jednak również na 

nadzieję, by nie zarzucono nam bezpłodnej 

słabości. Powiśle za ileś tam lat zapewne 

znów zacznie przypominać ogród. Ufamy, 

że rząd wywiąże się z podjętych zobowią-

zań i przekaże obiecane fundusze na cał-

kowitą odbudowę gminy. Na dłuższy czas 

znajdą zatrudnienie i zarobek miejscowi 

rzemieślnicy: murarze, tynkarze, posadz-

karze, dekarze. Nastanie popyt na materia-

ły budowlane i malarskie, sprzęt AGD, 

meble, narzędzia rolnicze. Tartaki będą 

pracować pełną parą. Od szkółkarzy drze-

wek owocowych odwróci się zła passa. W 

miejsce zniszczonych powstaną nowe i 

lepsze drogi i mosty. Skażona ziemia znów 

zacznie rodzić. 

Pragnąłbym uwierzyć w realność 

zarysowanej tu wizji. Nie mogę, choć 

wiem, że życie posiada cudowną zdolność 

odradzania się. Ta powódź nie powinna 

była bowiem się wydarzyć. Nie powinna 

też była się wydarzyć masakra w Smoleń-

sku. Nasz kraj, tak potencjalnie silny, od-

słonił w obu tych katastrofach budzącą 

zgrozę słabość. Tak więc w istocie nie 

wiadomo, czy Powiśle kiedykolwiek na 

powrót stanie się ogrodem. 

Są daty w dziejach Polski, które 

przerażają. Dopiszmy do nich rok 2010. 

 

      Janusz Węgiełek – Las Dębowy 

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

Od Redakcji 
 

Długo zastanawialiśmy się, czy w 

obliczu tak dramatycznych wydarzeń, tak 

straszliwych zniszczeń przygotowywać ten 

„specjalny” i następne numery „Powiśla 

Lubelskiego”. Łatwo podać argumenty za 

przerwaniem, chociażby czasowym, wy-

dawania naszego kwartalnika. Zwłaszcza, 

że nie będziemy mogli, co zrozumiałe, 

liczyć na wsparcie finansowe mieszkań-

ców Powiśla. Większość członków nasze-

go stowarzyszenia ma zalane domy. W 

takiej sytuacji wydawanie pisma nie należy 

do najważniejszych potrzeb. 

Z drugiej strony trzeba jednak 

pamiętać, że powódź nie tylko zniszczyła 

uprawy, gospodarstwo i mieszkania. Czę-

sto zniszczyła także pamiątki rodzinne, 

rodzinne archiwa: zdjęcia, dokumenty. 

Pamięci nie da się jednak zatopić. Dlatego 

warto zachować nasze łamy dla przyszłych 

wspomnień. W obliczu takiej tragedii, 

potrzeba ciągłości, utrzymania miejsca 

gdzie można byłoby publikować wspo-

mnienia, rekonstruować to co zniszczyła 

powódź, wydaje się jeszcze bardziej ważna 

niż kiedykolwiek. 

Jest jeszcze jeden wymiar naszej 

decyzji. Musimy pokazać niezłomność w 

walce z żywiołem, tak jak z każdą siłą 

usiłującą zniszczyć życie społeczne, pa-

mięć, domostwa. Powódź pokazała nie-

zwykłą siłę działań sąsiedzkich, społecz-

nych, heroizm strażaków. Zwłaszcza stra-

żaków, którzy nieśli pomoc innym zosta-

wiając swoje domostwa na pastwę wody. 

Ciągłość, uparte trwanie mieszkańców 

Powiśla na swoich gospodarstwach, ziemi, 

zachęca nas aby kontynuować naszą wy-

dawniczą działalność. 

Ostatecznie przekonały nas apele 

wielu spotkanych powodzian, aby naszej 

działalności wydawniczej nie przerywać. 

W lipcu będziemy więc starali się przygo-

tować kolejny numer naszego pisma.
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