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Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21.10.2007 r. 
 

W wyborach do Sejmu i Senatu 
jakie odbyły się 21 października 2007 r. 
frekwencja wynosiła: w Polsce – 53,88%, 
w woj. lubelskim – 53,05%, w powiecie 
Opole Lubelskie – 43,11%, w gminie Wil-
ków – 44,44%, w gminie Łaziska – 
40,13%. 

Gmina Wilków i gmina Łaziska 
należały do okręgu wyborczego nr 6 (Lu-
blin). W okręgu tym wybierano 3 senato-
rów i 15 posłów. 
 W gminie Wilków na 4987 
mieszkańców, do głosowania uprawnio-
nych było 3956 osób. Wydano 1758 kart, 
głosów ważnych oddano 1727. W gminie 
Wilków głosowano w 8 obwodach. 1 – 
Kąty, Kłodnica, Machów, Szczekarków, 
Szczekarków Kolonia, Urządków, Wil-
ków, Wilków Kolonia, Zaródki, Zastów 
Karczmiski (uprawnionych – 1467, oddano 
głosów ważnych 623); 2 – Dobre (upraw-
nionych – 310, głosów ważnych – 139); 3 
– Polanówka, Rogów (uprawnionych – 
515, głosów ważnych – 228); 4 – Brzozo-
wa, Lubomirka, Majdany, Rybaki, Wrze-
lów, Kolonia Zagłoba (uprawnionych – 
725, głosów ważnych – 332) ; 5 – Kępa 
Chotecka, Szkuciska (uprawnionych – 212, 
głosów ważnych – 103); 6 – Podgórz, 
Zastów Polanowski (uprawnionych – 268, 
głosów ważnych – 96) 7 – Kosiorów, Żmi-
jowiska (uprawnionych – 236, głosów 
ważnych – 94) ; 8 – Wólka Polanowska 
(uprawnionych – 223, głosów ważnych – 
112).  

W gminie Łaziska na 5447 miesz-
kańców, do głosowania uprawnionych 
było 4318 osób. Wydano 1733 karty, gło-
sów ważnych oddano 1682. W gminie 
Łaziska głosowano w 6 obwodach. 1 – 
Braciejowice, Głodno, Koło (uprawnio-
nych – 653, oddano głosów ważnych –
307); 2 – Łaziska, Janiszów, Kolonia Łazi-
ska, Kosiorów, Kępa Piotrawińska, Zgoda, 
Kopanina Kaliszańska, Wojciechów, Ko-
panina Kamieńska (uprawnionych – 1364, 
głosów ważnych –528); 3 – Kamień, Ko-
lonia Kamień, Piotrawin, Kolonia Piotra-
win (uprawnionych – 700, głosów waż-
nych –224); 4 – Niedźwiada Duża, Niedź-
wiada Mała, Nieciecz, Trzciniec, Wrzelów 
(uprawnionych – 690, głosów ważnych – 
227)  5 – Las Dębowy, Grabowiec, Za-
krzów (uprawnionych – 576, głosów waż-
nych –274); 6 – Kępa Gostecka, Kępa 
Solecka (uprawnionych – 336, głosów 
ważnych –134). 
 

SENAT 
 W gminie Wilków kandydaci do 
Senatu otrzymali następującą liczbę gło-

sów: Ryszard Bender – 720, Grzegorz 
Czelej – 717, Stanisław Gogacz – 561, 
Lucjan Orgasiński – 449, Witold Perka – 
414, Leszek Barwiński – 184, Jacek Czer-
niak  166, Leszek Daniewski – 149, Wie-
sław Kamiński – 140, Bogusław Warchul-
ski – 131, Kazimierz Pawełek – 128, Bo-
żena Leszczyńska-Gorzelak – 120, Konrad 
Bednarski – 33, Dariusz Jedlina – 19. 
  W gminie Łaziska kandydaci do 
Senatu otrzymali następującą ilość głosów: 
Ryszard Bender – 596, Grzegorz Czelej – 
559, Lucjan Orgasiński – 548, Witold 
Perka – 497, Stanisław Gogacz – 456, 
Leszek Barwiński – 216, Jacek Czerniak – 
182, Kazimierz Pawełek  158, Bogusław 
Warchulski – 139, Leszek Daniewski – 
135, Wiesław Kamiński – 115, Bożena 
Leszczyńska-Gorzelak – 110, Konrad 
Bednarski – 57, Dariusz Jedlina – 25. 
 

SEJM – GMINA WILKÓW 
Prawo i Sprawiedliwość otrzyma-

ło 798 głosów (47,16%). Najwięcej otrzy-
mali: Elżbieta Kruk – 175, Krzysztof 
Podkański – 114, Małgorzata Sadurska – 
91, Jarosław Żaczek – 80, Sławomir Zię-
tek – 55, Jarosław Stawiarski – 50, Ga-
briela Masłowska – 46, Lech Sprawka – 
28, Zbigniew Pacholik – 26, Krzysztof 
Michałkiewicz – 22, Jerzy Bielecki – 21, 
Anna Wojtas – 19, Piotr Kędziora – 14. 
 Polskie Stronnictwo Ludowe 
otrzymało 478 głosów (28,25%). Najwię-
cej otrzymali: Zenon Rodzik – 386, 
Edward Wojtas – 33, Henryk Smolarz – 
17, Jan Łopata – 11, Mirosław Kramek - 
8. 
 Platforma Obywatelska otrzymała 
142 głosy (8,39%). Najwięcej otrzymali: 
Janusz Palikot – 53, Włodzimierz Kar-
piński – 18, Joanna Mucha – 14, Jarosław 
Bigos – 12, Dariusz Wróbel – 9, Zbigniew 
Wojciechowski  7, Magdalena Gąsior-
Marek – 4, Elżbieta Kmita – 4, Wojciech 
Wilk – 3. 
 Lewica i Demokraci otrzymali 
121 głosów (7,15%). Najwięcej otrzymali: 
Grzegorz Kurczuk – 81, Izabela Siera-
kowska – 21, Tomasz Ziarko -4. 
 Samoobrona Rzeczpospolitej 
Polskiej otrzymała 70 głosów (4,14%). 
Najwięcej otrzymali: Albert Piłat – 25, 
Bolesław Borysiuk – 10, Ryszard Winnicki 
– 14. 
 Liga Polskich Rodzin otrzymała 
37 głosów (2,19%). Najwięcej otrzymali: 
Roman Giertych – 24, Dariusz Staszczak - 
6. 
 Samoobrona Patriotyczna otrzy-
mała 20 głosów (1,18%). Najwięcej 

otrzymali: Ryszard Jarznicki – 6, Henryk 
Dudziak – 3. 
 Polska Partia Pracy otrzymała 15 
głosów (0,89%). Najwięcej otrzymała 
Kazimiera Perec - 3. 

Partia Kobiet otrzymała 11 gło-
sów (0,65%). Najwięcej otrzymała Małgo-
rzata Rodzik – 4.  
 

SEJM – GMINA ŁAZISKA 
 Prawo i Sprawiedliwość otrzyma-
ło 741 głosów (44,05%). Najwięcej otrzy-
mali: Elżbieta Kruk – 162, Sławomir 
Ziętek – 124, Jarosław Żaczek – 79, Piotr 
Kędziora – 61, Krzysztof Podkański – 56, 
Gabriela Masłowska – 46, Małgorzata 
Sadurska – 42, Jarosław Stawiarski – 35, 
Krzysztof Michałkiewicz – 21, Jerzy Bie-
lecki – 19, Zdzisław Pysznik – 18, Lech 
Sprawka – 15. 
 Polskie Stronnictwo Ludowe 
otrzymało 572 głosy (34,01%). Najwięcej 
otrzymali: Zenon Rodzik – 345, Edward 
Wojtas – 55, Mirosław Kramek – 52, 
Henryk Smolarz – 28, Jan Łopata – 16, 
Mirosław Grzęda – 14, Hanna Bisewska 
Samson – 12, Marek Michalik – 10. 
 Platforma Obywatelska otrzymała 
118 głosów (7,02%). Najwięcej otrzymali: 
Janusz Palikot – 30, Dariusz Wróbel – 26, 
Magdalena Gąsior-Marek – 18, Włodzi-
mierz Karpiński – 13, Joanna Mucha – 8, 
Wojciech Wilk - 5. 
 Lewica i Demokraci otrzymali 
116 głosów (6,90%). Najwięcej otrzymali: 
Grzegorz Kurczuk – 62, Izabela Siera-
kowska – 39. 
 Samoobrona Rzeczpospolitej 
Polskiej otrzymała 60 głosów (3,57%). 
Najwięcej otrzymali: Bolesław Borysiuk – 
18, Violetta Gut – 7, Zygmunt Szymański 
– 7. 
 Liga Polskich Rodzin otrzymała 
29 głosów (1,72%). Najwięcej otrzymali: 
Roman Giertych – 20, Adam Robak – 2. 
 Samoobrona Patriotyczna otrzy-
mała 18 głosów (1,07%). Najwięcej 
otrzymali: Ryszard Jarznicki – 4, Henryk 
Dudziak – 4. 
 Partia Kobiet otrzymała 16 gło-
sów (0,95%). Najwięcej otrzymały: Barba-
ra Smoczyńska – 7, Iwona Dziewicka – 3. 
 Polska Partia Pracy otrzymała 12 
głosów (0,71%). Najwięcej otrzymali: Ewa 
Izdebska – 3, Zbigniew Sala – 2. 
 
 Z okręgu nr 6 senatorami zostali 
(w kolejności ilości otrzymanych głosów): 
Grzegorz Czelej (PO), Ryszard Bender 
(PiS) i Stanisław Gogacz (PiS). Mandaty 
posłów otrzymali (w kolejności ilości 
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otrzymanych głosów): Elżbieta Kruk 
(PiS), Janusz Palikot (PO), Izabela Siera-
kowska (LiD), Małgorzata Sadurska 
(PiS), Joanna Mucha (PO), Gabriela Ma-

słowska (PiS), Włodzimierz Karpiński 
(PO), Magdalena Gąsior-Marek (PO), 
Jarosław Żaczek (PiS), Jarosław Stawiar-
ski (PiS), Lech Sprawka (PiS), Krzysztof 

Michałkiewicz (PiS), Jan Łopata (PSL), 
Wojciech Wilk (PO), Edward Wojtas 
(PSL).

 
 

Zmarli 
Mamy za sobą dni poświęcone 

Tym, którzy odeszli do świata Umarłych. 
Zwyczajowo w owym okresie refleksji nad 
przemijaniem publicznie wspomina się 
jednostki wybitne, zasłużone, wyrosłe 
ponad przeciętność. Cóż jednak pocznę, 
jeśli moją pamięć zasiedlają ludzie zwy-
czajni, przeciętni, prości, znajdujący się na 
samym dole hierarchii społecznej, ot, jak 
ktoś powiedział chyba nazbyt okrutnie, 
„pył i mierzwa tego świata”. To oni, gdy 
popadam w zadumę, wyłaniają się z ruin 
czasu, objawiają mi swoje dawne twarze, 
coś zdają się do mnie mówić. Nic więc 
dziwnego, że to właśnie im poświęcam to  
krótkie wspomnienie. 
 Czy ktoś pamięta Stacha Szała-
sa, zwanego też Szałasiokiem? Był jed-
nym z tych licznych wtedy młodych męż-
czyzn, którzy najmowali się do prac sezo-
nowych. Poznałem go przed laty w sadzie 
teścia. W tamten upalny dzień przełomu 
lipca i sierpnia przerywał papierówkę, 
niespiesznymi ruchami rąk sięgając po 
dorodniejsze jabłka. W pewnym momen-
cie zszedł z drabiny, uścisnął mi dłoń i 
poczęstował papierosem. Jego papieros 
nie smakował mi, ale Stach Szałas od razu 
przypadł mi do gustu. Miał w sobie dużo 
osobistej godności, kojący wewnętrzny 
spokój, łatwość nawiązywania kontaktu, 
ujmującą bezpośredniość i prostotę. Jesz-
cze tego samego dnia stał się moim mi-
strzem. Długo nie śmiałem zwracać się do 
niego inaczej jak „panie Stanisławie”. 
Uczył mnie, jak przystawiać do drzewa 
drabinę, jak wieszać koszyk i rwać jabłka. 
Powtarzał po wielokroć: „Na zerwanym 
przez ciebie jabłku nikt nie ma prawa 
odnaleźć śladów twoich paluchów. Dlate-
go ujmuj je jakbyś ujmował pierś kobiecą, 
delikatnie i pieszczotliwie”. Rwał około 
pół tony jabłek dziennie i ściśle trzymał 
się tej ilościowej normy. Pod tym wzglę-
dem znacznie prześcignąłem swojego 
mistrza, dziś jednak wiem, że to on miał 
rację, z pogardą odnosząc się do niepo-
hamowanego pośpiechu naszych czasów. 
Stał na stanowisku godności pracy, bronił 
jej humanistycznego wymiaru. Zmarł w 
młodym wieku w dość tajemniczych 
okolicznościach, podejrzewano nawet 
zabójstwo. On, który każdy ruch nasycał 

wdziękiem i pozbawiał gwałtowności, 
dziwnie spiesznie dotarł na tamten brzeg. 
 

 
 
Wszyscy wiemy,  że posiadanie dobrego 
sąsiada jest prawdziwą łaską. Dokąd żył 
Marek Pietras, czułem się bezpieczny. 
Nie straszna mi była awaria ciągnika, 
opryskiwacza czy tłuki. Przychodził, 
reperował, wzbraniał się przed przyjęciem 
zapłaty, a gdy nalegałem, wymieniał 
nader umiarkowaną sumę. Czasami siada-
liśmy do wódki. Lubiłem słuchać jego 
przechwałek, kiwałem ze zrozumieniem 
głową, gdy roztaczał przede mną wizje 
modernizacji swych sadów. Tymczasem 
rzadko w tych sadach, zarastających traw-
skiem, łobodą i pokrzywą, można go było 
spotkać. Wolał czytać książki. Jego po-
dwórze i pokój były symbolami skrajnej, 
nieprawdopodobnej wręcz abnegacji. Na 
wsi nie umiał się odnaleźć. Czuł się po-
wołany do większych rzeczy i lepszego 
życia. Fizyczną pracę rolnika traktował w 
głębi duszy jako coś upokarzającego i 
hańbiącego. Swoim życiem prowokował 
do stawiania kilku podstawowych pytań. 
Jedno z nich mogłoby brzmieć następują-
co: Może faktycznie my, którzy tak dba-
my o nasze obejścia i sady, naszą co-
dzienną krzątaniną staramy się jedynie 

zasłonić przed sobą tę bolesną prawdę, że 
nasze życie tu na wsi jest w swej istocie 
dziedzictwem przekleństwa biblijnego 
Chama, życiem wyzbytym uroku i warto-
ści, monotonnym, nudnym i w niemałym 
stopniu prymitywnym. Marek uciekał od 
tej strasznej wiejskiej rzeczywistości w 
świat książek, fantazji i rojeń. Zawinął się 
błyskawicznie, przynajmniej ja byłem 
dogłębnie wstrząśnięty nagłością jego 
odejścia. Gdy dostrzegłem jego opuchnię-
te stopy, było już za późno. Ale umierał 
od dawna, od dziesiątków lat, na śmier-
telną chorobę zwaną beznadziejnością i 
nudą. 
 Wśród Żywych nie ma już też 
Mieczysława Skwiry. Miałem do Mietka 
osobliwą słabość. Na pewno nie nadawał 
się na pierwowzór bohatera czytanek dla 
młodzieży, mimo to łatwiej i chętniej 
wybaczałem mu takie czy inne łamanie 
norm współżycia społecznego, niż czynił-
bym to w stosunku do innej osoby. Dla-
czego? Intuicyjnie wyczuwałem na dnie 
jego serca ziarno dobroci i poczciwości. 
Nie był to człowiek bez sumienia i wraż-
liwości moralnej, tylko po prostu dał się 
zaplątać w drutach kolczastych material-
nego niedostatku i alkoholu. Miewał też 
dobre momenty. Stoją u mnie w stodole 
jego dwie drabiny, wzorcowe pod wzglę-
dem solidności i precyzji wykonania. 
Przed śmiercią poprosił synów o wyba-
czenie, i prośba ta zgładziła, uważam, 
wszystkie jego winy. Czymże zresztą były 
przewiny Mietka, zaledwie uczniowskim 
psikusem, przy tym bezmiarze cynizmu i 
nieprawości, jaki obserwujemy co dnia w 
sferze medialnej i publicznej. Bo praw-
dziwego zła trzeba szukać całkiem gdzie 
indziej - u ludzi wykształconych, wysoko 
postawionych, mających mandat społecz-
nego zaufania, którzy jednak dla mate-
rialnych korzyści gotowi są przefrymar-
czyć każdą wartość, złamać każdą zasadę, 
kłamać przez lata w żywe oczy, zdradzać 
swoich wyborców i spiskować przeciwko 
swojej Ojczyźnie. To ich należy się bać i 
to im należy skąpić wybaczenia. 
 Tymczasem Stanisław Szałas, 
Marek Pietras i Mieczysław Skwira niech 
spoczywają w pokoju.  
           Janusz Węgiełek - Las Dębowy 
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Dulębowie – właściciele Łazisk i Niedźwiady 
  

Herb Janina Pełków, właścicieli Łazisk i 
części Niedźwiady przed 1778 r.   

 
Jedyna jak dotąd, opracowana 20 

lat temu przez Michała Trzewika, historia 
wsi Łaziska (Michał Trzewik, Z dziejów 
wsi Łaziska, „Region Lubelski” 3(5) 1988, 
ss. 81-94, + siedem ilustracji), wymaga na 
pewno wielu uzupełnień. W 1998 r. ukaza-
ła się w krakowskiej serii „Galicjana” 
książka Władysława Rudzińskiego Włady-
sław Dulęba. Minister dla Galicji, będąca 
skróconą monografią rodu Dulębów herbu 
Alabanda, ale skupiająca się przede 
wszystkim na działalności politycznej 
Władysława Dulęby (1851-1930), w latach 
1909-1911 ministra dla Galicji, posła do 

Rady Państwa i na Sejm Krajowy, członka 
Izby Panów. 

Otóż pradziadkiem tego znanego 
galicyjskiego polityka był Stanisław Dulę-
ba, który 26 września 1771 r. poślubił w 
Opolu lubelskim Helenę Pełkę herbu Jani-
na, podczaszankę mielnicką. 27 maja 1778 
r. Stanisław Dulęba zawarł w Łaziskach 
kontrakt, ze swym szwagrem Dominikiem 
Pełką, kupując od niego za sumę 136 tys. 
zł wieś Łaziska i część Niedźwiady. Kon-
trakt ten z opisem dworu, lamusa, oficyny, 
browaru i karczmy z Łaziskach oraz bro-
waru i młyna w Niedźwiadzie zachował się 
w księdze grodzkiej lubelskiej, przecho-
wywanej obecnie w Archiwum Państwo-
wym w Lublinie. Stanisław Dulęba miał 
też drugą posiadłość – Daniszów znajdują-
cą się w parafii Lipsko po drugiej stronie 
Wisły.  
 Stanisław i Dominika Dulębowie 
mieli 9 dzieci. W Łaziskach urodziło się 
tylko dwoje dzieci Dulębów: szóste z kolei 
– Kleofas i ostatnie – Franciszek. Kleofas 
przyszedł na świat 24 września 1780 r. 
Poślubił Marjannę Gozdowicz herbu Go-
zdawa. Kleofas, razem ze swoim bratem 
Józefem (urodzonym w 1776 r. w Dani-
szowie, dziadkiem ministra Władysława 
Dulęby) przenieśli się do Galicji, gdzie już 
w 1805 r. potwierdzili swoje szlachectwo. 
Franciszek, ostatnie dziecko Stanisława i 
Dominiki, urodził się w Łaziskach w 1784 
r. 
 W archiwum lubelskim znajduje 
się też dużo dokumentów na temat spad-
kobierców Stanisława Dulęby. Po jego 
śmierci plenipotentem Łazisk i Niedźwia-
dy został jego najstarszy syn Kazimierz 

urodzony 3 marca 1775 r. w Daniszowie. 
Kazimierz ożenił się z Franciszką Głuską 
herbu Ciołek z Głuska pod Opolem. I tu, w 
Głusku urodzili mu się synowie: Napoleon 
(1809) i Julian (1810) żonaty z Petronelą 
Mazurkiewicz. 
Dulębowie byli więc związani z Powiślem 

lubelskim zapewne niecałe pół wieku.

 
Herb Alabanda Dulębów, właścicieli Ła-

zisk i części Niedźwiady w ostatniej ćwierci 
XVIII w. 

 
Wojciech Włodarczyk

 
 

Łaziska w XX wieku 
 
Podobnie jak Kleniewscy, Iłła-

kowiczowie opowiadali się za uprzemy-
słowieniem folwarków. Przeprowadzili 
modernizację szeregu budynków gospo-
darczych i zbudowali nowe. Na folwarku 
Łaziska powstały nowe chlewy, przebu-
dowano suszarnię chmielu i spichlerz.  

W latach 1924 – 1926 przebudo-
wany został zespół budynków przemy-
słowo – gospodarczych: gorzelnia z rekty-
fikacją, młyn, olejarnia i magazyn zbożo-
wy. Wybudowano również magazyn spi-
rytusu, tartak i budynek straży pożarnej. 

Widoczne na zdjęciach ruiny bu-
dynków przemysłowych przypominają 
jedynie dawną świetność zakładu. W 
wyniku „braku gospodarza”, jak również, 

a przede wszystkim finansów, budynki 
nadal  niszczeją, strasząc swoim wyglą-
dem.  

W latach 90 – tych znalazł się 
gospodarz, który kupił dawne stajnie. 
Jednak budynek stracił pierwotny wygląd, 
gdyż  został przebudowany, od frontu 
wzbogacono go o nowo dobudowaną 
część.  

Obok dawnych stajni jest plac, na 
którym składowane są elementy konstruk-
cyjne mostu przez Wisłę. Stojąc na meta-
lowych przęsłach fotograf wykonał zdję-
cie.  

Przy skrzyżowaniu dróg (alei 
akacjowej i orzechowej), dzięki Halinie 
Iłłakowiczowej w budynku dawnej oficy-

ny dworskiej urządzono kaplicę, którą 
poświęcono w 1937 roku. Budynek ten 
został wyremontowany i nie przypomina 
„dawnej oficyny”. 

Kierując się od skrzyżowania na 
północ, za kaplicą jeszcze w latach 80-
tych stał budynek, w którym Halina Iłła-
kowiczowa założyła ochronkę dla dzieci. 
Po I wojnie światowej urządzono tam 
szkołę.  

Na początku lat 20–tych Iłłako-
wiczowie ofiarowali kawałek ziemi za 
parkiem dworskim na budowę nowej 
szkoły. Lecz budowa nie doszła do skut-
ku. 
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Łaziska. Zespół budynków przemysłowych na terenie dawnego folwarku – widok od południa. Neg. K. Pilaszewska 1981r, Fot. Łazi-

ska i Kolonia Łaziska. Pracownia Konserwacji  Zabytków,  Lublin 1986 
 

Przy drodze prowadzącej  z Opo-
la, w 1926 roku wybudowany został bu-
dynek (według planów architekta Walen-
tynowicza) szesnaściorak – tzw. „muro-
wanka” dla pracowników folwarcznych. 
W latach 30 – tych Łaziska Średnie odda-
ne zostały w dzierżawę Adamowi Iłłako-
wiczowi – jednemu z synów Haliny i 
Witolda Iłłakowiczów. Adam Iłłakowicz 
adaptował budynek starej gorzelni na cele 
mieszkalne, w którym mieszkał do 1940 r. 

Budynek ten rozebrano w II połowie lat 
60 – tych. 

W 1928 roku rozparcelowano 
część folwarku Socha i w ten sposób po-
wstała Kolonia Socha. Około 1930 roku 
część Sochy, w której znajdował się tar-
tak, odkupił inżynier Stefan Skoczyński. 
Przebudował on tartak na dom mieszkal-
ny. Na kilka lat przed wybuchem II wojny 
światowej odkupił tę część Antoni Mar-
szycki. 

W latach 1934 – 1939 Halina i 
Witold Iłłakowiczowie rozparcelowali 
część majątku położoną na wschód od 
Sochy, gdzie powstała Kolonia Łaziska. 

Mocą dekretu PKWN z dnia 6 
września 1944 roku o przeprowadzeniu 
reformy rolnej Dobra Ziemskie Łaziska A 
i B przeszły na własność Skarbu Państwa. 
W 1946 roku dokonano parcelacji grun-
tów, działki otrzymało 218 osób. 

 

  
 

Łaziska. Ruiny budynku przemysłowego na terenie dawnego folwarku. Rok 2003. Fot. M. Wojciechowska
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Łaziska. Budynek dawnej oficyny dworskiej lub karczmy – elewacja wschodnia  i południowa. Stan z 1965 r. Fot. W. Lubieniecki z 

tzw. „karty zielonej”, Łaziska i Kolonia Łaziska, P K Z , Lublin 1986 
 

 
Łaziska Średnie. Dawny „dwór”  - widok od północnego wschodu. Stan z 1966r. obecnie budynek rozebrany.  Fotografia   w posiada-

niu Adama Iłłakowicza. Neg. PKZ o/Lublin.  Fot.  Łaziska i Kolonia Łaziska. Pracownia Konserwacji  Zabytków , Lublin 1986 
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Łaziska. Dwór – podcień wnękowy w elewacji południowej. Ok.1915r.Fotografia w posiadaniu  Adama Iłłakowicza. Neg. PKZ 
o/Lublin.  Fot.   Łaziska i Kolonia Łaziska. Pracownia Konserwacji  Zabytków , Lublin 1986 

 

 
Łaziska. Dwór  - fragment elewacji południowej i wschodniej z murowaną  wieżą, 1936r. Fotografia z posiadaniu Adama Iłłakowicza. 

Neg. PKZ o/Lublin.  Fot. Łaziska i Kolonia Łaziska, P K Z , Lublin 1986 
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Łaziska. Fragment parku dworskiego ze stajnią dworską i dawną drogą  dojazdową do dworu.  Fot. K. Pilaszewska 1981r, Fot. Łazi-

ska i Kolonia Łaziska, PKZ , Lublinie 1986 
 
 

 
 

Łaziska. Kapliczka dworska z 1920 r.  Fot. 
M. Trzewik 1982, 

Fot.   Łaziska i Kolonia Łaziska, P K Z , 
Lublin 1986 

Dwór Iłłakowiczów 
Fasadę dworu stanowiła wielo-

osiowa elewacja południowa. Wejście 
prowadziło przez podcień wnękowy, prze-
sunięty nieco na wschód w stosunku do osi 
elewacji, którego lewa część poprzedzona 
była szerokimi schodami, prawa, zaś ogra-
niczona dekoracyjną drewnianą balustradą. 
Okap podparty był pośrodku ozdobnie 
opracowanym omieczowanym słupem. Po 
obu stronach podcienia znajdowały się 
zróżnicowane w swej formie otwory 
okienne oświetlające bibliotekę z gabine-
tem i buduar. 

W połaci dachowej elewacji połu-
dniowej umieszczone były dwie facjaty: na 
lewo od osi w formie równoramiennego 
trójkąta pod dwuspadowym daszkiem, z 
trzema ustawionymi obok siebie oknami, 
na prawo zaś (nad podcieniem) w formie 
wydłużonego prostokąta pod daszkiem 
pulpitowym (tzw. „wyględa”).  

Elewacja zachodnia posiadała 
przeszkloną werandę (zwaną „pajtą”), 
poprzedzoną schodami prowadzącymi do 
ogrodu. Nad werandą przykrytą dachem 
pulpitowym znajdował się balkon, wsparty 
na pięciu ozdobnie opracowanych słupach.  

We wschodniej elewacji szczyto-
wej znajdował się również na wysokości 
poddasza balkon nakryty daszkiem, kon-
strukcyjnie związany z połaciami dachu. 
Analogicznie jak w prawej części elewacji 
południowej,  w dolnej partii budynku 
znajdowały się otwory okienne  

Istotnym elementem bryły dworu 
była masywna, dwukondygnacyjna wieża, 
która mieściła na parterze kancelarię, zaś 
na piętrze sypialnię. Wieża przykryta była 
łamanym ośmiobocznym dachem z trój-
kątnymi facjatami z czterech stron. 

Pomimo kolejnych zmian i mo-
dernizacji, dwór zachował część cech „sty-
lu zakopiańskiego”. Budynek założony był 
na planie węgielnicy (podobnie jak inne 
budynki zaprojektowane w tym stylu). 
Wydzielony był w niej korpus główny, 
złożony z trzech pomieszczeń znajdują-
cych się w jednym szeregu we frontowej 
partii budynku, do których przylegała 
część dowolnie komponowana, przecho-
dząca w znajdujące się z tyłu skrzydło. 
Podmurówka, w porównaniu z innymi 
budowlami witkiewiczowskimi, była nie-
wysoka – w kilku miejscach obłożona 
płytami kamiennymi. W 1910 roku Wit-
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kiewicz stwierdził, że grube drewno jest 
materiałem zbyt kosztownym i zapropo-
nował formę szalunku na ścianach zbudo-
wanych z gorszego drewna. Olbrzymi dach 
organizował swym urozmaiconym kształ-
tem bryłę budynku. Elementem zdobni-
czym dachu był pazdur – nieodzowny 
składnik „stylu zakopiańskiego”. Otwory 
okienne i drzwiowe opracowane były roz-

maicie, np. w elewacji południowej 
umieszczonych było pięć różnych kształ-
tów otworów okiennych: czworobocznych 
i zamkniętych u góry półkoliście. Niestety 
pozbawione były one charakterystycznego 
dla tego stylu kołkowania. W salonie dwo-
ru umieszczony był sosręb pod belkowym 
stropem i powałą z dekoracyjnie ułożo-

nych desek. Znamiona tego stylu nosiła 
także część wyposażenia dworu.  

W szczątkowej formie przetrwał 
jedynie dawny park dworski, którego układ 
przestrzenny i kompozycyjny został zatarty 
– powodem tego było wycięcie drzew pod 
zabudowę. 

Małgorzata Wojciechowska 

 

Gminna Biblioteka w Wilkowie 
Historia 

Na podstawie informacji uzyska-
nych od pierwszego pracownika biblioteki 
pani Adeli Wesołowskiej z domu Grądziel 
zamieszkałej w miejscowości Kąty w 
gminie Wilków, wynika, że biblioteka 
nosząca wtedy nazwę „Biblioteki Gro-
madzkiej w Szczekarkowie”, rozpoczęła 
swoją działalność w roku 1951. 
 

 
Edward Rusinowicz z żoną 
 
Biblioteka początkowo mieściła 

się w budynku Gromadzkiej Rady Naro-
dowej – dawnym urzędzie gminy. W 
latach 1952-1955 księgozbiór kilkakrotnie 
przenoszono z budynku Szkoły Podsta-
wowej w Wilkowie do budynku Gro-
madzkiej rady Narodowej. Z relacji pani 
Adeli Wesołowskiej, księgozbiór pocho-
dził z IUNG-u w Puławach. W IUNG-u 

odbywały się szkolenia dla bibliotekarzy i 
tam przekazywano kwartalne sprawozda-
nia z działalności placówki. Pracowników 
finansował Dom Kultury w Opolu Lubel-
skim. Na terenie gminy istniały wówczas 
cztery filie biblioteczne w miejscowo-
ściach: Żmijowiska, Zastów Polanowski, 
Zastów Karczmiski  i Machów. W roku 
1955 pani Wesołowska przekazała księ-
gozbiór panu Edwardowi Rusinowiczowi, 
pierwszemu kierownikowi Biblioteki 
Gromadzkiej przy szkole Podstawowej w 
Wilkowie. 

W latach 1971-1980 biblioteka 
mieściła się w domach prywatnych w 
Wilkowie, między innymi: u pani Wiktorii 
Adamczyk (1971-1974) i u pani Eleonory 
Szkutnickiej (1975-1980, obecnie dom 
pani Małgorzaty Czaja). 

W latach 1971-1978 pracowni-
kami Biblioteki gromadzkiej była pani 
Joanna Kuś – kierownik biblioteki. 

W latach 1979-1980 pracowni-
kami Biblioteki Gromadzkiej były: Pani 
Krystyna Adrianek – kierownik Bibliote-
ki, pani Grażyna Kuś obecnie Lipa – bi-
bliotekarz.  

W latach 70.  powstały Filie Bi-
blioteczne w miejscowościach:  

Dobre – siedziba w budynku 
Szkoły Podstawowej. W latach 90. Księ-
gozbiór połączono z księgozbiorem szkol-
nym. Bibliotekarkami były: pani Teresa 
Rożek i pani Barbara Rożek, obecnie 
Kutyła. 

Rogów – początkowo w domu 
prywatnym, następnie księgozbiór prze-
niesiono do budynku Szkoły Podstawo-
wej. W latach 90. Księgozbiór filii połą-
czono z księgozbiorem szkolnym. Biblio-
tekarkami były: pani Janina Król, pani 
Iwona Kawałek i pani Marzanna Malon. 

Zagłoba – początkowo w budyn-
ku Zakładu Przetwórstwa Owocowo-
Warzywnego, następnie w lokalu ówcze-
snej Szkoły Podstawowej, potem w domu 
prywatnym u pani Janiny Pelc. W latach 
90. Księgozbiór filii przeniesiono do bu-
dynku obecnej Szkoły Podstawowej. Od 
roku 2001 księgozbiór filii połączony jest 
z księgozbiorem szkolnym. Bibliotekarze: 

pani Grażyna Daczka, pani Teresa Gałę-
zowska, pani Janina Pelc, pani Danuta 
Szkoła obecnie Czarnecka, pani Jolanta 
Majkowska, pani Katarzyna Gałka obec-
nie Szast, pani Mariola Tymicka, pan 
Jarosław Bigos, pani Barbra Kutyła. 

Oprócz filii utworzono też punk-
ty biblioteczne w domach prywatnych w 
następujących miejscowościach: Kąty 
(pani Jadwiga Kalita), Machów (pani 
Anna Lasota), Zastów Polanowski (pani 
Genowefa Serewiś), Podgórz (pan Czar-
nota), Kłodnica (pani Danuta Czarnecka).  

W tym czasie nadzór nad biblio-
tekami sprawowała biblioteka w Opolu 
Lubelskim, której dyrektorem była pani 
Halina Złotucha, a instruktorem pani Da-
nuta Sokołowska, obecnie dyrektor Po-
wiatowej Biblioteki w Opolu Lubelskim. 

W roku 1981 księgozbiór biblio-
teki przeniesiono do nowo powstałego 
budynku Remizy Strażackiej w Wilkowie, 
na pierwsze piętro, gdzie również miał 
siedzibę Gminny Ośrodek Kultury. Zmie-
niono też nazwę Biblioteki Gromadzkiej 
na Gminną Bibliotekę Publiczną w Wil-
kowie. Pracownikami Biblioteki były: 
pani Kazimiera Tajer – kierownik Biblio-
teki, pani Grażyna Lipa z domu Kuś – 
bibliotekarz. W roku 1987 zatrudniono 
panią Teresę Szejkę obecnie Kuś – na 
stanowisku bibliotekarki. W roku 1992 
zatrudniono panią Barbarę Rożek obecnie 
Kutyła – też na stanowisku bibliotekarki. 

W latacg 1992-2001 biblioteki 
podlegały GOK w Wilkowie, w związku z 
czym nie było stanowiska „kierownik 
Biblioteki”. W roku 2001 zostały zlikwi-
dowane Filie Biblioteczne oraz Gminny 
Ośrodek Kultury, jednocześnie została 
powołana jednostka kulturalna pod nazwą 
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilko-
wie. 

Nasz adres: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wilkowie, 24-13 Wilków, 
Tel.: (081) 828-15-59, e-mail: publiczna-
wilkow@wp.pl 

Godziny otwarcia Biblioteki i 
Czytelni Internetowej: poniedziałek-piątek 
od 8,00 do 16,00. Serdecznie zapraszamy. 
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Informacje szczegółowe 
Stan organizacyjny Biblioteki, stan na 

koniec 2006 r. 
 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Wilkowie jest jednostką samorządową, 
posiada osobowość prawną, statut i bu-
dżet. Biblioteka prowadzi swoją działal-
ność w oparciu o roczny plan pracy, jak 
również realizowała zadania wynikające 
ze statutu Biblioteki. Do głównych celów i 
zadań Biblioteki należy: 
 - rozwijanie i zaspokajanie po-
trzeb czytelniczych i informacyjnych 
mieszkańców gminy Wilków, rozwój 
kultury, upowszechnianie wiedzy i nauki, 
 - gromadzenie, opracowywanie i 
przechowywanie materiałów bibliotecz-
nych dotyczących własnego regionu, 
 - udostępnianie zbiorów na miej-
scu, wypożyczanie na zewnątrz, prowa-
dzenie wypożyczeń międzybibliotecz-
nych, 
 - prowadzenie działalności in-
formacyjnej oraz popularyzacja książki i 
czytelnictwa, 
 - opracowywanie i prowadzenie 
form pracy z czytelnikiem służących po-
pularyzowaniu sztuki, nauki oraz upo-
wszechnianiu dorobku kulturalnego gminy 
Wilków, 
 - współdziałanie z bibliotekami 
innych sieci, instytucji i organizacji w 
zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspoka-
jania potrzeb oświatowych i kulturalnych 
społeczności lokalnej, a także tworzenie 
warunków dla rozwoju kultury ludowej. 
 W Bibliotece zatrudnione są 
pracownice na 1 i ¾ etatu. Gminna Biblio-
teka Publiczna organizowała też prace dla 
osób odbywających staż, skierowanych z 
Powiatowego Biura Pracy w Opolu Lubel-
skim. 
 Baza lokalowa i wyposażenie 
Biblioteki, stan na 2006 r. 
 Biblioteka zajmuje powierzchnię 
użytkową 42 m2, oprócz tego pomieszcze-
nie socjalne i salę widowiskową. 
 W 2004 r. w ramach programu 
„Ikonka” wójt gminy przekazał Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wilkowie 3 kom-
putery. Utworzono Czytelnię Internetową, 
cieszącą się dużym zainteresowaniem 
wśród czytelników i mieszkańców gminy 
Wilków. Dla potrzeb użytkowników Bi-
blioteki zakupiono urządzenie wielofunk-
cyjne HP PSC 1500 i drukarkę HP Laser 
Jet 2100, biurka od komputery i krzesła 
obrotowe. Czytelnia otrzymała nową 

wykładzinę, salę wyposażono w nowe 
krzesła i stół. Dokonano remontu toalety, 
wymieniono okna, pomalowano pomiesz-
czenia użytkowe. 

Zbiory biblioteczne, stan na 2006 r. 
 Stan księgozbioru na koniec 2006 
r. wynosił 8 869 woluminów, co daje nam 
wskaźnik 182 woluminy na 100 miesz-
kańców (30 czerwca 2006 r. gmina liczyła 
4 863 mieszkańców). Na jednego czytel-
nika (mamy 423 czytelników) przypada 
21 woluminów. Wskaźnik wypożyczeń (w 
sumie wypożyczono 5 826 jednostek 
bibliotecznych)  na jednego czytelnika 
wyniósł 14 woluminów. 
 W 2006 r. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wilkowie zakupiła ze środ-
ków budżetowych 134 woluminy na kwo-
tę 2 385,50 zł, ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 161 
woluminów na kwotę 4 325,53 zł oraz 
otrzymała w formie „DAR” 3 woluminy 
na kwotę 50,00 zł. Księgozbiór wzbogacił 
się o 298 nowe pozycje książkowe, głów-
nie lektury szkolne, bajki dla dzieci, litera-
turę piękną dla młodzieży i dla dorosłych i 
literaturę popularno-naukową. W 2006 r. 
odpisano 1 158 woluminy ze względu na 
zniszczenia, zagubienia czy zdezaktuali-
zowaną treść. 
 Struktura czytelników korzy-
stających z usług biblioteki według grup 
wiekowych 
 Struktura ta przedstawia się na-
stępująco: 
1) czytelnicy do lat 15 – 161 osób,  
2) czytelnicy od lat 16 do 19 – 59 osób,  
3) czytelnicy od lat 20 do 24 – 57 osób,  
4) czytelnicy od lat 25 do 44 – 97 osób,  
5) czytelnicy od lat 45 do 60 – 39 osób,  
6) czytelnicy powyżej 60 lat – 10 osób.  
W sumie 423 osoby. 

Struktura czytelników według zajęcia 
 Struktura czytelników według 
zajęcia przedstawia się następująco: mło-
dzież ucząca się – 222 osoby, studenci – 
35 osób, niezatrudnieni – 68 osób, pra-
cownicy umysłowi – 39 osób, inni zatrud-
nieni – 2 osoby, rolnicy – 42 osoby, ro-
botnicy – 15 osób. Razem – 423 osoby. 

Wypożyczenia 
 W 2006 r. Biblioteka wypożyczy-
ła ogółem 6 983 książek i czasopism. W 
stosunku do roku 2005 nastąpił wzrost o 
508 wypożyczeń. „Aktywność czytelni-
cza” na naszym terenie wynosiła na jed-
nego czytelnika – 14 woluminów. 

 Struktura wypożyczeń przedsta-
wia się następująco: literatura dla dzieci i 
młodzieży – 2 081, literatura dla dzieci i 
dorosłych – 2 338, literatura niebeletry-
styczna – 1 407. Razem – 5 826. 
 W czytelni Biblioteki odnotowa-
no 435 odwiedzin, udostępniono 3 469 
woluminów książek oraz 1 019 egzempla-
rzy prasy. Udzielono 254 informacje rze-
czowe oraz 950 informacji internetowych. 
Z dostępu do Internetu najczęściej korzy-
sta młodzież i studenci. 

Komputeryzacja Biblioteki 
 Do chwili obecnej z powodu 
braku środków finansowych w Bibliotece 
nie zostały skomputeryzowane czynności 
biblioteczne. Od 1 czerwca 2004 r. w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilko-
wie w ramach programu „Ikonka” istnieje 
„Czytelnia Internetowa”. Z jej usług ko-
rzysta wiele osób w poszukiwaniu infor-
macji internetowych. 
 Inne formy promocji książki i 
Biblioteki 
 W 2006 r. Biblioteka zorganizo-
wała 13 spotkań, w których wzięło udział 
270 dzieci (lekcje biblioteczne, wycieczki 
do Biblioteki, pasowanie uczniów na 
czytelników, pogadanki, odczyty). Ponad-
to Biblioteka zorganizowała 5 konkursów 
o różnej tematyce, w których wzięło 
udział 144 osób, wykonała 43 wystawy 
okolicznościowe, 32 hasła tematyczne. 
Stałą i cykliczną impreza biblioteczną jest 
konkurs „Czytelnik Roku”, który odbywa 
się pod patronatem wójta gminy Wilków. 
 W roku 2006 spośród 43 uczest-
ników konkursu „Czytelnikiem Roku” 
została pani Elżbieta Kuzioła, która prze-
czytała 96 woluminów. II miejsce zajęła 
pani Bożena Pałka – przeczytała 86 wo-
luminów. III miejsce zajęła pani Alina 
Czapla – 85 woluminów. 
 Spośród czytelników do lat 15 w 
konkursie „czytelnik Roku” pierwsze 
miejsce zajęła Małgorzata Kania, która 
przeczytała 75 woluminów. II miejsce 
zajęła Agata Ptak – 73 woluminy, III – 
Karina Kuś, która przeczytała 65 wolumi-
nów. 
 Powyższą informację opisową 
sporządzono w oparciu o własne materiały 
zawarte w podstawowej dokumentacji 
bibliotecznej (rejestry czytelników, wypo-
życzeń, odwiedzin) oraz udzielonych 
informacji. 

 
Katarzyna Szast 
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XV kolarski „Maraton po Powiślu Lubelskim” 
 
Jak co roku Urząd Miasta i Gminy w Ka-
zimierzu Dolnym, Okręgowy Związek 
Kolarski w Lublinie i Lubelskie Towarzy-
stwo Cyklistów zorganizowały dla kolarzy 
amatorów kolejny, już XV „Maraton po 
Powiślu Lubelskim”. Po zawodach na czas 
na dwukilometrowym dystansie, jakie 
odbyły się 30 czerwca, 1 lipca o godzinie 
12,30 rozpoczął się właściwy maraton. 
Trasa wynosiła 66,5 kilometra i biegła od 
rynku w Kazimierzu Dolnym przez Sko-

wieszynek, Rzeczycę Kolonię, Rąblów, 
Wąwolnicę, Niezabitów-Kowalę, Głusko, 
Karczmiska, Kolonię Brzozową, Wilków i 
Dobre aż do mety na stromym zboczu 
dobrskiej skarpy. Najszybsi zawodnicy 
przejechali dystans tej trudnej trasy w 2 
godziny. Ten rodzaj sportu zdecydowanie 
bardziej odpowiada charakterowi Kazi-
mierskiego Parku Krajobrazowego z jego 
ścisłymi rezerwatami przyrody niż głośne 
rajdy krosowych motocyklistów, którzy 

ostatnio szczególnie upodobali sobie stro-
me ścieżki północnego Powiśla lubelskie-
go. Nie tylko płoszą będącą pod ochroną 
lokalną faunę, ale także swoją szybką 
jazdą stwarzają poważną groźbę niebez-
piecznych wypadków. 

    
 Wojciech Włodarczyk 

 
 

Uroczyste obchody 100-lecia budowy kościoła w Zagłobie 
 

Dnia 19 sierpnia 2007 r., w nie-
dzielę, w przeddzień 100-lecia poświęce-
nia kamienia węgielnego pod budowę 
kościoła w Zagłobie, odbyła się tu uroczy-
stość z udziałem ks. arcybiskupa Józefa 
Życińskiego. Na powitanie arcybiskupa i w 
wypełnionym wiernymi kościele grała 
specjalnie sprowadzona orkiestra dęta. 
Przed Mszą Św. ksiądz kanonik Jerzy 
Hanaj, proboszcz parafii Zagłoba, nakreślił 
krótko historię budowy świątyni i przypo-
mniał zaangażowane w jej budowę osoby. 
W kazaniu ksiądz arcybiskup mówił o 
potrzebie jedności i tolerancji, i wskazywał 
na Jana i Marię Kleniewskich jako osoby 
realizujące te właśnie wartości poprzez 
dzieło budowy kościoła. Po Mszy Św. 
ksiądz arcybiskup poświęcił nowo wybu-
dowaną dzwonnicę, nowy dzwon i dwa 

dzwony odnowione. Chrzestnymi dzwon-
nicy, trzymający kolorowe szarfy przywią-
zane do dzwonów, byli fundatorzy naj-
większego dzwonu i członkowie Rady 
Parafialnej. 
 Po uroczystościach ksiądz Hanaj 
zaprosił na plebanię przybyłych do Zagło-
by księży i członków ponad 40-osobowej 
Rady Parafialnej na czele z panem Janem 
Czarneckim z Rybaków, zastępcą prze-
wodniczącego rady (przewodniczącym jest 
ksiądz proboszcz). Poza księdzem arcybi-
skupem i jego sekretarzem  księdzem pra-
łatem dr Markiem Słomką, byli także 
ksiądz kanonik Krzysztof Kozak, dziekan 
dekanatu opolskiego, ksiądz kanonik Ro-
bert Adam Raczyński, proboszcz parafii 
Józefów nad Wisłą, ksiądz kanonik Tade-
usz Walczuk, proboszcz parafii Piotrawin, 

ksiądz Wiesław Podlodowski, proboszcz 
parafii Prawno oraz dwaj bracia księża 
Kusiowie: proboszcz parafii Puszno i wi-
kariusz z Chodla. 
 Warto dodać, że wcześniej 
wszystkie rodziny parafii Zagłoba otrzy-
mały specjalny, sierpniowy numer „Powi-
śla Lubelskiego” poświęcony w całości 
sprawom związanym z historią budowy 
kościoła. Numer ten powstał z inicjatywy 
księdza Hanaja i mógł się ukazać dzięki 
jego wsparciu oraz społecznej pracy redak-
tora „Powiśla Lubelskiego” Bogdana Ban-
dzarewicza. 

Wojciech Włodarczyk 

 
 

Regionalia – uzupełnienie 
 

Jako uzupełnienie do artykułu o 
regionalnych towarzystwa i lokalnych 
wydawnictwach, jaki ukazał się w „Powi-
ślu Lubelskim” nr 3 (lipiec) 2007, warto 
dodać informację o nowym miesięczniku 
„Kazimierz Dolny.pl”. Ta ośmiostronico-
wa, kolorowa gazeta (numer listopadowy 
jest już tylko czterostronicowy i czarno-
biały) zawiera bieżące informacje z arty-
stycznego i kulturalnego życia miasteczka, 
wydarzeń społecznych, ofert turystycznych 
itp. i jest rozdawana bezpłatnie. Redakto-
rem naczelnym pisma jest Anna Ewa So-
ria, tel.: 0696-458-001, e-mail: gaze-
ta@kazimierzdolny.pl , redaktorem 
Agnieszka Skrzyńska, e-mail: agniesz-
ka.skrzynska@kazimierzdolny.pl  W 
czwartym, październikowym numerze 
„Kazimierz Dolny.pl” znajdujemy tekst 

autorstwa (as) Grodzisko odsłania tajemni-
ce... o badaniach archeologicznych Pawła 
Lisa w Żmijowiskach. W piątym, listopa-
dowym – informację o rocznicy „krwawej 
środy” 18 listopada 1942 roku, prezentację 
nowego pisma „Klematis” wydawanego 
przez Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów 
(redaktorem naczelnym jest kierownik 
Domu pani Wanda Konopińska-Michalak) 
i zapowiedź utworzenia Lokalnej Grupy 
Działania pozwalającej korzystać ze środ-
ków pomocowych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś Leader. 
 Również internet dostarcza wielu 
informacji o książkach i artykułach na 
temat Powiśla lubelskiego. Ostatnio pod 
internetowym adresem:  
http://ken.pbw.lublin.pl/ znajdujemy opra-
cowane przez panią Grażynę Strawę „Opo-

le Lubelskie – miasto i powiat. Zestawie-
nie bibliograficzne w wyborze”. Pani 
Strawa podaje 34 tytuły książek i 98 arty-
kułów poświęconych głównie historii 
naszych okolic. Najstarszy druk z „zesta-
wienia” pochodzi z czasów I wojny świa-
towej (Włodzimierz Dzwonkowski, W 
ogniu armat: wrażenia naocznego świadka 
z linii bojowej w Opolszczyźnie Lubelskiej 
(sierpień-listopad 1914), Warszawa 1914, 
s. 169). Na liście publikacji jest wiele 
wydanych przez Regionalne Towarzystwo 
Powiślan, szczególnie artykułów z „Powi-
śla Lubelskiego”. 
    
  Wojciech Włodarczyk 
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Podziękowanie redakcji „Powiśla Lubelskiego” 
 

 Tegoroczne numery „Powiśla Lubelskiego” nie mogłyby się ukazać bez znacznej pomocy ks. Jerzego Hanaja, 
władz gminy Łaziska, prof. Mieczysława Zycha z Lublina oraz karczmiskiej firmie „Pagiet” Krzysztofa Piłata, której 
reklamy zamieszczaliśmy w dwóch pierwszych tegorocznych numerach naszego pisma. Oczywiście „Powiśle Lubelskie” 
nie ukazałoby się, gdyby nie społeczna praca całej redakcji, a szczególnie redaktora Bogdana Bandzarewicza oraz gdyby 
nie składki i dodatkowe wpłaty członków RTP: pani Barbary Bogdańskiej z Lublina, pani Marioli Filiks z Zagłoby, pani 
Bożenny Stawińskiej z Wilkowa, pani Janiny Walencik z Zagłoby, pani Grażyny Włodarczyk z Wilkowa, pana Leszka 
Juriewicza z Warszawy, pana Andrzeja Rozwoda z Wilkowa oraz pana Macieja Włodarczyka z Męćmierza. Szczególne 
słowa podziękowania należą się państwu Monice i Jackowi Lejwodom z Wilkowa, dzięki którym mógł się ukazać cały 
dodatkowy tegoroczny numer „Powiśla Lubelskiego”. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
 

Sponsorom, czytelnikom i wszystkim sympatykom 
„Powiśla Lubelskiego” z okazji Świąt Bożego  

Narodzenia i Nowego 2008 Roku redakcja pisma 
składa najserdeczniejsze życzenia pomyślności  

i spełnienia wszelkich marzeń. 
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