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Granica gminy Radecznica

O przewodniku
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O czym jest to wydawnictwo?

T

o przewodnik zawieraj¹cy informacje o poszczególnych
miejscowoœciach Gminy Radecznica, wskazuj¹cy propozycje
miejsc, wartych odwiedzenia. S¹ wœród nich Ÿród³a rzek, które przez
wieki gasi³y pragnienie a nawet uzdrawia³y mieszkañców okolicznych
wiosek, przydro¿ne krzy¿e i œwi¹tki, kapliczki i stylowe koœcio³y, stare
m³yny czy wiekowe lipy. Patrz¹c na nie, czujemy, ¿e czas przemija.
Tutejszy krajobraz kszta³towany by³ przez ciep³e morze kilka milionów
lat temu, ale wspó³czesna przyroda te¿ ma wiele do zaoferowania.
Sosnowo-jod³owe lasy przybrane gdzie niegdzie czeremh¹ czy dzikie
grusze rosn¹ce na zboczach lessowych w¹wozów... a w wioskach
zadbane sady i ogrody, otaczaj¹ce przepyszne wille, które œwiadcz¹
o niegasn¹cych aspiracjach cz³owieka. Gmina Radecznica le¿y na
Roztoczu Œrodkowo-Zachodnim. O tym, ¿e tereny s¹ tutaj urokliwe,
œwiadczy chocia¿by to, ¿e wesz³y w sk³ad Szczebrzeszyñskiego Parku
Krajobrazowego. Spójrzcie na nie wra¿liwym okiem.

Radecznica
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Jeœli szukasz cudów, idŸ do Antoniego

W

œród malowniczych pagórków
Roztocza pojawiaj¹ siê
pasiaste poletka przeciêtych w¹sk¹ wst¹¿k¹
rzeki. Nieopodal pasmo
k o l o r o w y c h d o m o s t w,
przyleg³ych do bujnie
poroœniêtego wzgórza,
gdzie na Anio³ Pañski bij¹
Œw. Antoni „Na wodzie”
dzwony w wie¿y barkowego
koœcio³a. A nad wszystkim czuwa niestrudzony Œwiêty. To Radecznica.
To malownicze po³o¿enie miejscowoœci wyjaœnia pochodzenie nazwy,
która etymologicznie wywodzi siê od wyrazu rad, radosny, co mia³o
oznaczaæ radosn¹ okolicê.
Dawniej wieœ stanowi³a
czêœæ staropolskiego
powiatu krasnostawskiego.
Pocz¹tkowo by³a w³asnoœci¹
L atyczyñskich, póŸniej
szlachty lennej wobec
panów szczebrzeszyñskich,
a¿ wreszcie, jak wiêkszoœæ
tych terenów – zosta³a
Koœció³, obecnie trwa remont
w³¹czona do Ordynacji
Zamojskiej. ród³a podaj¹, ¿e w 1664 r. na wzgórzu zwanym £ys¹ Gór¹,
miejscowemu tkaczowi – Szymonowi - objawi³ siê Œwiêty Antoni
Padewski. W miejscu gdzie obecnie znajduje siê parking
samochodowy, znajdowa³a siê cha³upa Szymona Tkacza. Œwiêty Antoni
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objawiony noc¹ w niebieskiej poœwiacie oznajmi³ Tkaczowi, aby na
górze, obecnie Monte Bernardinum zwan¹, wybudowaæ koœció³
niebotyczny. W miejscu objawienia Szymon postawi³ drewniany krzy¿.
W 1684-1693 na radecznickiej
górze wybudowany zosta³
koœció³ i klasztor. Prowadz¹ do
niego schody dêbowe licz¹ce
102 stopnie i jeszcze 34
kamienne. Z galerii na prawo
przechodzimy na wirydarz
klasztorny by odetchn¹æ po
trudach pokonania licznych
schodów
i zaplanowaæ
zwiedzanie radecznickiego
Miasteczka opasanego ulicami:
Gwarna - Boles³awa Prusa Klasztorna - Parkowa a tak¿e za
pozwoleniem Przeora Klasztoru
zwiedziæ koœció³ od wewn¹trz.
Kaplica „Na wodzie”
Na górze za koœcio³em znajduj¹
siê zabudowania Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych, a za nim
zejœcie do lasku œw. Antoniego, w którym znajdziemy trzy zabytkowe
kaplice. Po obejrzeniu ich wychodzimy prosto na „oczko wodne” z
drewnian¹ kaplic¹ „Na wodzie” p.w. œw. Antoniego, wybudowan¹
w 1824 r. Legenda g³osi, ¿e po objawieniu siê na górze, œw. Antoni zszed³
w³aœnie tutaj, by poœwiêciæ wodê, a zanim zacz¹³ pojawili siê m³odzieñcy ze
œwiecami dostojnie ubrani i dwie rybki, wyskoczy³y z wody, a wszyscy po to, aby
asystowaæ. Wówczas œw. Antoni rzek³: „Ta woda szczêœliwa zostanie i bêdzie
zdrowa na wszystkie choroby, ktokolwiek tylko uciekaæ siê bêdzie, za¿ywaæ tej
wody.” I tak siê sta³o. Radecznicê zaczêli licznie odwiedzaæ pielgrzymi.
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Podlesie Du¿e i Podlesie Ma³e

Tam, gdzie spad³ meteoryt

D

alej wêdrujemy w stronê Zaporza. Tu¿ za Szko³¹ Podstawow¹ w
Radecznicy skrêcamy w lewo, w drogê asfaltow¹. Prowadzi do
gimnazjum i póŸniej dalej w górê do tzw. Krzywdy. Nieopodal znajduje
siê cmentarz z I wojny œwiatowej, na którym pochowani s¹ rosyjscy
i austriaccy ¿o³nierze. PóŸniej droga zamienia siê w w¹wóz lessowy
i powoli spada w dó³ do Podlesia Ma³ego.
Wed³ug Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, koliste
zag³êbienie zaczynaj¹ce siê od Zaporza, na dnie którego po³o¿one s¹
wsie Podlesie Du¿e i Podlesie Ma³e, mo¿e byæ pozosta³oœci¹ po
uderzeniu w to miejsce, 30 milionów lat temu, meteorytu o œrednicy 50 60 metrów. Pocz¹tki osadnictwa w Podlesiu siêgaj¹ œrodkowej epoki
kamiennej - mezolitu (oko³o 10.000 - 4.500 lat przed nasz¹ er¹);
sprzyja³y temu korzystne warunki hydrologiczno - glebowe oraz bliska
obecnoœæ lasu. Nazwa wsi, wywodzi siê od jej po³o¿enia „pod lasem”. Do
roku 1940 pod nazw¹ „Podlesie”
istnia³y dwie miejscowoœci. PóŸniej
zosta³y podzielone na Podlesie
Ma³e i Podlesie Du¿e. Niegdyœ na
obszarze Podlesia Ma³ego istnia³
folwark oraz leœniczówka ordynacka. Mieszkañcy zajmowali siê
g³ównie rolnictwem, z czasem
zaczêli hodowaæ ryby - w tej dzieNaturalne jezioro w Podlesiu Ma³ym
dzinie wyspecjalizowali siê
przebywaj¹cy tu w okresie miêdzywojennym ¯ydzi. We wrzeœniu 1942
roku miejscowa ludnoœæ ¿ydowska zosta³a wywieziona do
Szczebrzeszyna, gdzie zginê³a podczas masowych rozstrzeliwañ
szczebrzeszyñskich ¯ydów, czêœæ prawdopodobnie zosta³a przewieziona
do obozu w Be³¿cu. Od wielu lat ciekawostk¹ przyci¹gaj¹c¹ do Podlesia
Ma³ego turystów jest naturalne jezioro, pe³ne ryb.

Zaporze
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Tu bij¹ Ÿród³a

D

rog¹ biegn¹ca wzd³u¿ jeziora wyje¿d¿amy na szosê i kierujemy
siê w stronê Zaporza. Do roku 1398 miejscowoœæ ta by³a czêœci¹
sk³adow¹ dóbr królewskich. Dymitr z Goraja (podskarbi królewski)
nada³ je swemu dworzaninowi Cedrzykowi Prochañskiemu
z Podgórza. Dziedzic od miejsca osiedlenia u¿ywa³ nazwiska Zaporski.
Rodzina Zaporskich pieczêtowa³a siê herbem Gryf, tak, jak
Prochañscy. Oprócz szlachty herbowej w Zaporzu mieszka³a szlachta
nieherbowa, komornicy i rzemieœlnicy. W 1422 r. istnia³ tu koœció³
ufundowany przez Jana Biskupca. Obiekt ten w krótkim czasie zosta³
przemianowany w kaplicê, któr¹ po œmierci Jana Zaporskiego przejêli
kalwini. Urz¹dzili w niej swój zbór, który upad³ wraz z reformacj¹. Na
jego miejscu pobudowano kapliczkê pod wezwaniem œw. Apolonii.
Obecnie jest tam teren prywatny. Kapliczka nie figuruje w rejestrze
zabytków powiatu zamojskiego. Jednak chroniona jest na mocy
zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z „Ustaw¹ o ochronie dóbr kultury”. Mieszkañcy wieœ
podzielili na kilka dzielnic: „Cha³upki”, „Œrodek”, „Nad Stokami”,
„Majdan”. Mijamy pierwsze zabudowania Zaporza i po lewej stronie
widzimy drogê prowadz¹c¹ do Wólki Czerniêciñskiej. Mijamy j¹
nastêpnie zakrêt, dalej droga pnie siê w górê. Po lewej stronie, w dole
na ³¹kach rozci¹ga siê najwiêkszy na Roztoczu zespó³ Ÿróde³ - pomnik
przyrody. Zje¿d¿amy z góry, mijamy skrzy¿owanie z drog¹
prowadz¹ca do Gruszki Zaporskiej. Kilkadziesi¹t metrów przed
tablica z napisem Radecznica, równie¿ po lewej stronie widzimy
zabytkowy m³yn drewniany z pierwszej po³owy XX w. Dzisiaj
nieczynny. Znów wje¿d¿amy do Radecznicy. Po lewej stronie mijamy
kapliczkê „Na wodzie”, dalej za zakrêtem, po prawej stronie schody
prowadz¹ce do klasztoru.

8

Gaj Gruszczañski

Na stadion „Relaksu”

T

u¿ przed przystankiem autobusowym skrêcamy w lewo, w drogê
prowadz¹c¹ do Gaju Gruszczañskiego. To wieœ po³o¿ona nad
rzek¹ Por (dawniej Pur) w otoczeniu ³¹k i bagien. Powsta³a
prawdopodobnie w koñcu XVIII lub na pocz¹tku XIX w. Choæ
zaludniona by³a znacznie wczeœniej, œwiadcz¹ o tym wczesnoœredniowieczne narzêdzia krzemienne i ceramika, które znalezione
zosta³y na tych terenach. Pod koniec XIX w. na obszarze obecnego
Gaju by³a wieœ i folwark, 11 domów, 80 mieszkañców i 349 mórg ziemi
uprawnej – wszystko nale¿a³o do dóbr Ordynacji Zamoyskiej. 25 lipca
1944 roku w rejonie
£awek Gajowskich
dosz³o do potyczki
pomiêdzy oddzia³em Wermachtu a
miejscowymi partyzantami - w odwecie
za œmieræ swoich
¿o³nierzy Niemcy
podpalili wieœ, sp³onê³o wówczas 104
Zawody OSP na stadioniew Gaju Gruszczañskim
budynków. W 1956 powsta³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, piêæ lat póŸniej - Kó³ko Rolnicze a
w latach dziewiêædziesi¹tych miejscowy oœrodek kulturalny i Gminny
Oœrodek Sportowy. Obecnie jad¹c od Radecznicy po lewej stronie, za
budynkami remizy stra¿ackiej, w Gaju Gruszczañskim znajduje siê
trawiasty stadion sportowy Zespo³u Pi³karskiego Relaks Radecznica.
Czêsto odbywaja siê na nim zawody OSP.

Zak³odzie
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Przez k³odê

D

alej przeje¿d¿amy przez most nad rzek¹ Por, a tu¿ za nim
rozci¹gaj¹ siê grunta wsi Zak³odzie. Nazwa prawdopodobnie
pochodzi od tego, ¿e by³ to teren za rzek¹ do, którego trzeba by³o
przejœæ po k³odzie. To bardzo stara osada wiejska zlokalizowana nad
bagienn¹ dolin¹ dwóch rzek - Poru i Gorajca. Powsta³a w odleg³ych
czasach na terenie staro¿ytnego powiatu szczebrzeskiego w obrêbie
Grodów Czerwieñskich na padole Zamojskim. W koñcu XIX wieku
z nadania królewskiego Zak³odzie zosta³o darowane przez Dymitra
z Goraja (podskarbiego koronnego) rycerzowi Smagorzewskiemu za
wiern¹ s³u¿bê ojczyŸnie. Smagorzewscy po osiedleniu siê w tych
dobrach przybrali nazwisko Latyczyñscy od miejsca, gdzie zbudowali
swój „zamek”. Na pocz¹tku XVI wieku wieœ przesz³a z r¹k
Smagorzewskich - Latyczyñskich w posiadanie Targowickich. Od nich
oko³o roku 1530 odkupi³ Zak³odzie Jan Sarnicki z Turobina.
Od Sarnickich w 1605 roku naby³ Zak³odzie Jan Zamoyski i w³¹czy³ do
dóbr Ordynacji Zamojskiej.
U schy³ku XVIII wieku pobudowano w Zak³odziu
karczmê (1796), w roku 1800 we wsi by³y ju¿ trzy
karczmy a w roku 1864 m³yn wodny. Lata
okupacji zapisa³y siê krwawie w dziejach
mieszkaj¹cych w Zak³odziu ¯ydów. Zostali
wysiedleni, rozstrzelani lub przetransportowani do
obozów w Be³¿cu i Majdanku. Jad¹c od strony
Gaju Gruszczañskiego, na rozstaju dróg stoi
kapliczka Matki Boskiej z pocz¹tku XX w. a po
Kapliczka Matki Boskiej
przeciwnej stronie szosy, droga polna prowadzi do
starego, drewnianego m³yna. Obiekt jest wci¹¿ czynny i produkuje energiê na
potrzeby korporacji Energetycznej. Niestety jest w³asnoœci¹ prywatna i na jego
teren wstêp jest wzbroniony.
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Mokrelipie

Pod star¹ lip¹ œpi wojsko

P

okonujemy drog¹ asfaltow¹ kolejne kilkaset metrów, mijamy
kolejne skrzy¿owanie, skrêcamy w prawo, drog¹ przecinaj¹c¹
rzekê, prowadz¹c¹ przez pola, doje¿d¿amy do Mokregolipia. Wieœ
znano niegdyœ pod nazw¹ „Lipie”, prawdopodobnie z powodu du¿ej
iloœci drzewa lipowego, porastaj¹cego wówczas te tereny, a ¿e by³y
pe³ne bagien, st¹d pewnie przedrostek Mokre. Miejscowa legenda
g³osi, ¿e na owe bagna wyganiano za karê wszelkich z³oczyñców na
pewn¹ œmieræ. Tylko niektórym uda³o siê prze¿yæ. Podczas
prowadzonych tutaj badañ
archeologicznych, natkniêto
siê na osadê kultury
pucharów lejkowatych (ok.
3500-3000 lat p.n.e.).
Miejscowoœæ powsta³a prawdopodobnie po spaleniu
przez Mongo³ów pod koniec 1
polowy XIII w. pobliskiego
grodu Sutiejsk (dzisiaj
S¹siadka). Wed³ug Ÿróde³
pierwszym w³aœcicielem Lipia
by³ Dymitr z Goraja, który
pod koniec XIV w. darowa³ j¹
Smogarzewskim. Nastêpnie
posiad³oœæ przejêli bracia
Neogotycki koœció³ z pocz¹tku XX w.
Latyczyñscy, po nich Gotard
Targowicki, Sarniccy a¿ w 1605 r. kupili j¹ Zamoyscy i w³¹czyli do
Ordynacji. Parafiê utworzono tu w 1403 r. jako jedn¹ z pierwszych w
dawnej diecezji che³mskiej. Tego samego roku wzniesiony zosta³
pierwszy koœció³ p.w. Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego. W latach 1541-
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1547 pe³ni³ funkcjê zboru kalwiñskiego. PóŸniej wróci³ do katolików.
Pod koniec XVII w. koœció³ przebudowano, albo postawiono nowy. Do
dziœ zachowa³y siê jego ruiny. S¹ za kolejnym mostem na niewielkim
wzniesieniu po prawej
stronie. Pozosta³oœci to stara
dzwonnica z XVII w. i
prawdopodobnie fragment
murów, gdzie usytuowany by³
niegdyœ o³tarz g³ówny. Obok
stoi odremontowana dawna
organistówka. Uroku ca³emu
zespo³owi dodaje wiekowa
roz³o¿ysta lipa, która roœnie
Ruiny XVII-wiecznej dzwonnicy
na skraju wzgórza. Ciekawostk¹ s¹, obecnie zasypane, wejœcia do tunelów na jego zboczu.
Legenda g³osi, ¿e pod ziemi¹ ukrywa siê œpi¹ce wojsko, które nawet podczas snu
czuwa nad bezpieczeñstwem wioski.
Z daleka widaæ strzeliste wie¿e neogotyckiego koœcio³a wniesionego
na pocz¹tku XX w. Mijamy
koœció³ i udajemy siê drog¹
asfaltow¹ w stronê Radecznicy.
Po prawej stronie widzimy
Gospodarstwo Pasieczne „Ulik”.
Obok produkcji miodu,
w³aœciciele prowadz¹ muzeum
sprzêtu gospodarskiego pszczelarza. Znajduje siê tam ponad
Gospodarstwo pasieczne „Ulik”
150 eksponatów, m.in. „kazubki” na miód, starodawne drewniane wirówki do miodobrania,
przyrz¹d do przycinania kiczek na ule, urz¹dzenie do krêcenia
powrozów, warsztat tkacki.
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Mokrelipie - Radecznica

Tajemnicze bagna i krzy¿e

D

alej, przed mostem na rzece po prawej stronie mijamy drewniany
krzy¿. Legenda g³osi, ¿e od nieznanego czasu w tym miejscu na samotnych
id¹cych noc¹ napadaj¹ ró¿ne straszliwe upiory i sprowadzaj¹ spóŸnionych na
b³êdne drogi koñcz¹ce siê czasem w rzece, albo strasz¹ wêdrowca dzikimi
wrzaskami, ogniem, zawiej¹ œnie¿n¹ lub nawa³nic¹ grzmotów i b³yskawic.
Przybieraj¹ postaæ groŸnych zwierz¹t, kosmali i œcigaj¹ spóŸnionych podró¿nych
a¿ do rozbie¿nych dróg we wsi.
Bli¿ej mostu po lewej stronie
drogi, stoi nastêpny krzy¿, ale
ju¿ ¿elazny kowalskiej roboty.
Stoi on na miejscu dawnej
Karawaki. Postawiona by³a ona
dawno jako zapora przed
morowym powietrzem które
nios³o siê do wschodu,
zbieraj¹c œmiertelne ¿niwo
wœród ludnoœci wsi. Legenda
podaje, ¿e od chwili postawienia
Karawaki w Radecznicy i Uœciu na
¿adn¹ zarazê nikt nie umar³.
Od karawacznego kopczyka
przy moœcie gruntow¹ drog¹
nad ciekiem rzeki udajemy siê
na po³udnie, gdzie na ³¹kach widaæ wyspê z rzadkim zadrzewieniem
czeremchy. Stoi tam odbudowana kapliczka z wyobra¿eniem postaci
œw. Jana Chrzciciela widocznym na obrazie.
Dawniej by³a tu postaæ œwiêtego wyrzeŸbiona w skale józefowskiego
piaskowca. Czas skruszy³ pos¹g. Wiele lat ta wyspa nie by³a
„zamieszkana” przez œwiêtego. W 1995 roku powróci³ tu znowu

Mokrelipie - Radecznica
w oszklonej izdebce, zapraszaj¹c do kontemplacji i
zadumy nad tym co dzia³o siê tu
kiedyœ, co dzieje siê teraz i co
dziaæ siê bêdzie w przysz³oœci.
To tutaj ostatni z latyczyñskich
uton¹³ wraz z koniem w bagnie.
Spod wschodniego stoczku
wyspy wyp³ywa³o niegdyœ
Ÿród³o z którego czerpali wodê
mieszkañcy Uœcia.
Legenda g³osi, ¿e na tej ³¹kowej
wyspie czasu powstañ i okupacji,
konspirowali powstañcy. Czasem
nawet grzebano tu poleg³ych by w
dniach spokoju ekshumowaæ zw³oki,
chowaj¹c je na cmentarzu wed³ug
woli rodziny lub przyjació³.
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Latyczyn

Schronili siê przed pewn¹ œmierci¹

I

d¹c na po³udnie od wyspy dochodzimy do szosy: Radecznica –
Zaburze. Po jej drugiej stronie tu¿ przy moœcie biegnie droga
asfaltowa, prowadz¹ca do Latyczyna. Wieœ usytuowana jest w
œrodkowej czêœci gminy Radecznica. Swoj¹ nazwê zawdziêcza
mo¿nemu rodowi Latyczyñskich, którzy ponad cztery wieki byli jej
w³aœcicielami. Powsta³a w XII w. Pierwszymi mieszkañcami Latyczyna
byli najprawdopodobniej zbiegli uchodŸcy, którzy szukali schronienia
przed pogró¿kami etnicznymi z dala od wa¿niejszych szlaków
komunikacyjnych. Wieœ otoczona w dawnych czasach z dwóch stron
bagnami i torfowiskami, od wschodu rzek¹ Gorajec oraz innym
ciekiem wodnym od po³udnia, maj¹c na zachodzie œcianê odleg³ego o
kilometr du¿ego kompleksu leœnego wraz z w¹wozami £ysej Góry
(305 m n. p.m.) stanowi³a w tamtych warunkach mo¿liwoœæ
bezpiecznego schronienia i ukrycia w przypadku zagro¿enia, zaœ
¿yzna ziemia i nadmiar ³¹k stwarza³y dogodne warunki do upraw
rolnych i hodowli.
W pierwszej po³owie XIV w. wieœ objêli Latyczyñscy ze
Smagorzewa. W 1377 roku przesz³a w rêce mo¿nego bojara ruskiego
Dymitra z Klecia (Pierwszymi - znanymi ze Ÿróde³ pisanych
w³aœcicielami Latyczyna byli: Niklos (Miko³aj) lata 1398 - 1423, Anzelm
z roku 1406, oraz pose³ ziemi che³mskiej Zygmunt z Latyczyna
wzmiankowany przez Jana D³ugosza w 1459 roku. Na pocz¹tku XVII
wieku dobra Latyczyn przejêli Zamoyscy i w³¹czyli go do Ordynacji. W
okresie miêdzywojennym w Latycznie powsta³a Ochotnicza Stra¿
Po¿arna, Spó³dzielnia Rolnicza, sklep i szko³a. Prê¿nie dzia³a³o Polskie
Stronnictwo Ludowe oraz Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Wici”.
W Latyczynie z daleka zwraca uwagê przechodniów stary
drewniany m³yn. Wybudowany zosta³ na pocz¹tku XX w. Obecnie
nieczynny.

Zaburze
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Z Kaczych Do³ów na Zakrêcie

O

d mostu w stronie przeciwnej do Radecznicy rozci¹gaj¹ siê
grunta wsi Zaburze. Miejscowoœæ swoj¹ nazwê zawdziêcza
zapewne borom po³o¿onym na wzniesieniach od wschodniej doliny
rzeki Gorajec. W II po³owie XVIII wieku w Zaburzu funkcjonowa³y
dwie karczmy i m³yn; w po³owie XIX wieku we wsi znajdowa³ siê folwark
wchodz¹cy w sk³ad dóbr Ordynacji Zamojskiej. W roku 1827 w Zaburzu
by³o 58 domów, 318 mieszkañców wyznania rzymskokatolickiego.
W 1918 r. w Zaburzu za³o¿ony zosta³ oddzia³ stra¿y po¿arnej w 1918
roku przez Józefa Dziurê, który jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê naczelnika.
Osiem lat póŸniej stra¿acy z Zaburza za³o¿yli orkiestrê dêt¹, która do
dzisiejszego dnia bierze czynny udzia³ w uroczystoœciach pañstwowych i
koœcielnych. W roku 1982 muzykanci z Zaburza zajêli I miejsce
w miêdzywojewódzkich eliminacjach Stra¿ackich Orkiestr Dêtych
Polski po³udniowo - wschodniej w £om¿y.
Zaburze to du¿a wieœ - liczy oko³o 200 numerów. Podzielona jest na kilka
dzielnic. Od m³yna latyckiego do szko³y rozci¹ga siê Pomorze. Na tym
terenie zawsze wylewa³a rzeka i
by³o bardzo mokro. Od szko³y
wzd³u¿ drogi do Mokregolipia jest
Kolonia Zaburze a dalej od szosy,
po lewej stronie przy drodze
prowadz¹cej w stronê lasu jest
Dolina. Po prawej stronie jakieœ
200 metrów od tej samej szosy s¹
Kacze Do³y. Drog¹ obok dawnej
mleczarni dojdziemy na górne Muzeum wiejskie w Zaburzu, za³o¿one
partie Zaburza do Œwiniarek, przez Stanis³awa Krukowskiego
a dalej w prawo do Po¿arek. Za szko³¹ od zakrêtu do skrzy¿owania
z droga prowadz¹ca w stronê Dzielec znajduje siê Po³aæ. Dalej Zakrêcie i
Kolonia. Najbli¿ej Dzielec jest dzielnica „Pod tartakiem”.
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Dzielce

Podzielona wieœ

W

ieœ powsta³a w drugiej po³owie XVIII w. na ziemiach Ordynacji
Zamojskiej, po³o¿onych na pó³nocno-wschodnich krañcach
wsi Gorajec, granicz¹cych z gruntami wsi Zaburze, a na wschodzie z
ziemiami B³onia i Kawêczyna (gm. Szczebrzeszyn). Obszar le¿¹cy
miêdzy tymi granicami by³ przyczyn¹ sporów i waœni s¹siaduj¹cych ze
sob¹ wiosek. Aby je zakoñczyæ, hrabina Gryzelda Zamojska sprawuj¹ca
nadzór nad tymi ziemiami postanowi³a osiedliæ na nich siedem rodzin,
które przenios³a ze swojego folwarku w Gorajcu. Przekazuj¹c im te
grunty powiedzia³a: „podzielcie to miêdzy siebie”. To s³owo
„podzielcie” da³o pocz¹tek nazwie wsi Dzielce, która zosta³a zapisana w
ksiêgach Ordynacji Zamoyskiej.
Sama nazwa Dzielce by³a zniekszta³cona przez gwarê ludnoœci wiejskiej
nadaj¹c¹ wsi miano „Dzilce”, gdy¿ gwarowo na wsi mówiono „podzilta
siê”. Takie brzmienie nazwy mo¿na us³yszeæ jeszcze dziœ, wœród
starszego pokolenia.
Od powstania wsi i zamieszkania tam pierwszych osadników,
liczba mieszkañców stopniowo ros³a, a w 1919 r. osi¹gnê³a liczbê 183
osób. W tym czasie na terenie wsi dzia³a³a szko³a, teatr, cegielnia, tartak
a nawet punkt biblioteczny, jako filia Gminnej Biblioteki Publicznej w
niepodleg³ej Radecznicy. Z wsi¹ nierozerwalnie zwi¹zana jest
dzia³alnoœæ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Powsta³a w³aœciwie
z przekory, jako odpowiedŸ na pokpiwania naczelnika zaburskiej OSP
Jana Karasia. Bywa³o, ¿e podczas zabaw stra¿ackich w Zaburzu, Jan
Karaœ wychodzi³ na scenê, zdejmowa³ czapkê z g³owy i po
doprowadzeniu do porz¹dku nieistniej¹cych w³osów og³asza³: „a teraz
garnitur taneczny dla dzieleckiej stra¿y. Orkiestra graæ!” Zebrani w
remizie wybuchali œmiechem, bo takiej stra¿y nie by³o. Po jednej z
takich zabaw dzielczanie postanowili stworzyæ w³asn¹ OSP. Powsta³a w
1953 r. i od razu ugruntowa³a sobie wysok¹ pozycje wœród okolicznych
stra¿y, zdobywaj¹c pierwsze miejsca na wielu powiatowych,
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wojewódzkich a nawet krajowych zawodach. Obecnie wychowuje siê tu
ju¿ ósme pokolenie „Dzilczan”.
Do niew¹tpliwych atrakcji wsi mo¿na zaliczyæ wzgórza
dzieleckie, z których widaæ panoramê ca³ej okolicy. Czysta nieska¿ona
przemys³em przyroda, œwie¿e powietrze i wolne przestrzenie to tylko
niektóre atuty dzieleckiej przyrody. O jej piêknie mog¹ œwiadczyæ
równie¿ rozleg³e ³¹ki, na których zamarzniêta w zimie woda tworzy³a

Widok na ³¹ki i wzgórza dzieleckie

dawniej ogromne lodowisko. Mo¿na siê by³o po nim swobodnie
przemieszczaæ na ³y¿wach do Radecznicy czy do Gorajca. Jedn¹ z
atrakcji turystycznych jest droga biegn¹ca przez dzielecki las, nazwana
Drog¹ Morow¹. Przekazy mówi¹, ¿e zosta³a ona wytyczona i
poœwiêcona przez ksiêdza, aby powstrzymaæ nadci¹gaj¹ca ze Wschodu
zarazê. Wyznaczon¹ trasê przeorali bracia bliŸniacy, dwoma wo³ami
równie¿ bliŸniakami. Nie wiadomo, czy to akurat by³o przyczyn¹ czy
inne si³y, ale zaraza zosta³a zatrzymana.
Inn¹ ciekawostk¹ Dzielec jest „Pani droga" biegn¹ca przez las
zwany „paluchowcem". Drog¹ t¹ Hrabina Gryzelda Zamoyska jeŸdzi³a
z Michalowa do swoich dóbr w Gorajcu. W lesie ko³o sadzawki czeka³y
na ni¹ dzieci, pas¹ce krowy. Kiedy zobaczy³y zaprz¹g hrabiny, klêka³y
a ona dawa³a ka¿demu pieni¹¿ek.
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Gorajec-Zagroble

Za grobl¹ domy wyros³y

Z

Dzielec przez m³od¹ miejscowoœæ powsta³¹ na gruntach GorajcaGorajec-Zagroble-Kolonia, docieramy do drogi krajowej,
skrêcamy w prawo i jedziemy w stronê Gorajca Zagroble. Pierwsza
wzmianka o Zagrobli pochodzi z roku 1600. Dawniej koryto rzeki
Gorajec znajdowa³o siê obok figury œw. Jana. Tutaj równie¿ znajdowa³
siê m³yn o kilku kamieniach oraz pralnia we³ny. W XVII w. ch³opi ze
wzglêdów praktycznych przekopali koryto, w nim p³ynie rzeka
Gorajec do dzisiaj.
W 1881 r. Gorajec posiada³ s¹d gminno-okrêgowy. Budynek
s¹du sta³ przy skrzy¿owaniu dróg w Gorajcu Zagroble. W okresie
miêdzywojennym w Gorajcu mieszka³o kilkanaœcie rodzin ¿ydowskich,
pobudowali nawet synagogê w Gorajcu Zagroble. Po wyzwoleniu
znajdowa³ siê w niej Urz¹d Gminy. PóŸniej obiekt zosta³ rozebrany.
Na skrzy¿owaniu skrêcamy w lewo. Postawiona w 1684 r., usytuowana
na koñcu wioski kapliczka przypomina bitwê pod Parkanami.
Doje¿d¿amy do Wólki Czarnostockiej. Zajmuje stosunkowo niewielki
obszar - jest „³¹cznikiem” pomiêdzy Gorajcem Zagroble a
Czarnymstokiem. W wieku XIX znajdowa³a siê pod zarz¹dem rodziny
Zamoyskich. Po³o¿ona by³a w obrêbie klucza szczebrzeskiego.
W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia w Wólce
wzniesiono II piêtrowy budynek tzw. „agronomówkê”, gdzie mieœci³y
siê mieszkania dla pracowników PKS Bi³goraj, lecznica dla zwierz¹t.
Wieœ posiada zabudowê ³añcuchowa; za „agronomówk¹”
biegnie polna droga w kierunku na kompleks leœny „Cetnar” - podczas
okupacji stacjonowa³ tutaj oddzia³ „Podkowy”, a tak¿e ukrywa³a siê
grupa rabusiów zwanych w okolicy „Spu¿akami”. Obok przystanku
autobusowego znajduje siê sklep spo¿ywczy oraz remiza Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej.

Czarnystok
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Morze pozostawi³o œlady

D

oje¿d¿amy do Czarnegostoku. Dawniej „Czarny – Stok”. Wieœ
po³o¿ona na po³udniowym skraju gminy Radecznica. Niegdyœ
teren ten by³ czêœci¹ wielkiego obszaru morskiego. Œwiadcz¹ o tym
liczne skamieliny: ma³¿e, koralowce, je¿owce, amonity, wyp³ukiwane
przez strumienie wody, które sp³ywaj¹ z niewielkich wzniesieñ po
obfitym deszczu. W przesz³oœci by³ tutaj wydobywany kamieñ,
nazywany przez miejscowych „opok¹”. Ludzie u¿ywali go do budowy
domów i budynków gospodarczych. W XVI wieku wieœ nale¿a³a do
braci Latyczyñskich - Jana i Miko³aja. PóŸniej odkupi³ j¹ Jan Zamoyski i
w³¹czy³ do dóbr ordynackich. Zapiski wskazuj¹, ¿e mieszkañcy
Czarnegostoku byli obrz¹dku wschodniego. W 1699 r. istnia³a tu
drewniana cerkiew unicka p.w. œw. Praksedy, która po I wojnie
œwiatowej zamieniono na koœció³ rzymsko-katolicki. Wed³ug spisu z
1921 r. Czarnystok liczy³ 174 domy, 981
mieszkañców, w tym 14 Ukraiñców i 10
¯ydów. Dzisiaj mieszkaj¹ tu Polacy,
przewa¿aj¹ wierni koœcio³a rzymskokatolickiego. W miejscu dawnej cerkwi w
C z a r n y m s t o ku n a Ru s i z o s t a ³ a
wymurowana kapliczka. Wewn¹trz
znajduje siê ludowa rzeŸba œw. Micha³a
Archanio³a, patrona Ma³opolski, który w
prawej rêce trzyma miecz a w lewej wagê.
Lew¹ nog¹ depcze szatana. Wieœ
usytuowana jest na skraju Puszczy
Solskiej, na terenie Szczebrzeszyñskiego Kapliczka
Parku Krajobrazowego. Od wschodu Trzêsiny granicz¹ z rzek¹ Gorajec
- jak g³osi legenda rozpoœciera³y siê swego czasu nad ni¹ olbrzymie
mokrad³a, bagna, poprzez które prowadzi³ pieszy trakt. Miejscowi
czesto chodzili nim do Trzêsin.
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Trzêsiny

Tu odpoczywa³ Œwiêty Antoni

N

iegdyœ Trzêsiny po³o¿one by³y na pograniczu dóbr braci
Latyczyñskich i Jana Zamoyskiego; obie rodziny wiod³y ze sob¹
d³ugoletnie spory o prawo do korzystania ze z³o¿y piaskowca na tzw.
Górce Trzêsiñskiej,
które odkry³ Bernardo
Morando, budowniczy
Zamoœcia. W roku 1643
na mocy orzeczenia
Trybuna³u Koronnego
sporne tereny wykupi³
trzeci ordynat Jan
Zamoyski zwany Sobiepanem. Koœció³ pod
wezwaniem œw. Jana
Wnêtrze koœcio³a p.w. œw. Jana Chrzciciela
Chrzciciela wzniesiony
zosta³ w 1902 roku. Na pocz¹tku funkcjonowa³ jako cerkiew prawos³awna. Dopiero dwadzieœcia lat póŸniej ks. Andrzej Wadowski dokona³
benedykcji œwi¹tyni i przekaza³ j¹ na
u¿ytek ludnoœci rzymskokatolickiej.
Wydarzenie to upamiêtnia obelisk na
przykoœcielnym placu.
W 1 9 8 9 r o ku b p . M a r i u s z
Leszczyñski poœwiêci³ w Trzêsinach
Dom Katolicki Stowarzyszenia
M³odzie¿y, które swoj¹ siedzibê
Kapliczka œw. Antoniego
znalaz³o w odremontowanej
leœniczówce. Budynek znajduje siê naprzeciwko koœcio³a. S¹ w nim
miejsca noclegowe, kawiarenka internetowa, czytelnia, sala
konferencyjna. Tu¿ obok znajduj¹ siê boiska i korty tenisowe. Jad¹c
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droga dalej, mijamy cmentarz a za nim w lesie widzimy
kaplicê œw. Antoniego z pocz.
XIX w. Niegdyœ mieszka³ w
niej pustelnik, a w czasie II
wojny œwiatowej by³a
schronieniem dla ¯ydówki.
Obok znajduje siê Ÿród³o.
We d ³ u g l e g e n d y j e g o
powstanie zawdziêczamy
œw. Antoniemu Padewskie- Strumyk obok kapliczki
mu, który wêdrowa³ Dolin¹ Gorajca. W Trzêsinach zatrzyma³ siê, aby
odpocz¹æ. Spragniony uderzy³ lask¹ o ska³y, z których wytrysn¹³
strumieñ. Ludzie wierz¹, ¿e wyp³ywaj¹ca z niego woda ma w³aœciwoœci
uzdrawiaj¹ce.
Z Trzêsin wracamy drog¹ prosto w stronê Smorynia (gm. Frampol).
Doje¿d¿amy do trasy krajowej skrêcamy w prawo do Gorajca Zastawie.
Od œw. Jana po tzw. Urbanówkê rozci¹ga³y siê stawy dworskie. Czêœæ
Gorajca osadza³a siê za Stawami, st¹d przyrostek Zastawie. Najstarsz¹
czêœci¹ Gorajca jest jak sama nazwa mówi Stara Wieœ.
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Gorajec Stara Wieœ

¯ywcem da³a siê zamurowaæ

G

orajec to miejscowoœæ wzmiankowana po raz pierwszy w 1430 r.
Œlady wskazuj¹ce na istnienie tej miejscowoœci w XIV wieku.
Pierwotnie wieœ nazywano „Horajec”. Jej grunta po³o¿one s¹ nad
rzek¹ Gorajec, przecinaj¹c¹ w poprzek wa³ œrodkowego Roztocza. To
od niej miejscowoœæ przybra³a obecn¹ nazwê.
Z kronik dowiadujemy siê, ¿e pierwszym w³aœcicielem tej
miejscowoœci by³ szlachcic Smogarzewski, nastêpnie bracia Latyczyñscy
a póŸniej Zamoyscy w³¹czyli j¹ do Ordynacji. Jad¹c w stronê koœcio³a
zaraz na pocz¹tku Gorajca Starej Wsi, po prawej stronie znajduje siê
m³yn drewniany. Jego budowê rozpoczêto przed wojn¹, dokoñczono
po wyzwoleniu. W³aœcicielami
obiektu byli Gajewski i Startek.
PóŸniej obiekt dosta³a w prezencie
córka Gajewskiego, która wysz³a
za m¹¿ za Œmieciuszewskiego.
Nastêpnie sta³ siê w³asnoœci¹
Natalii Dziurowej i jej syna.
Obecnie m³yn jest nieczynny. Na
skrzy¿owaniu, tu¿ przed
koœcio³em p.w. Wniebowziêcia
N.M.P widzimy „Bia³¹ Figurê”.
Wybudowana zosta³a w 1683 r. aby
uczciæ pamiêæ miejscowych,
„Bia³a figura”
którzy polegli w Odsieczy
Wiedeñskiej. Legenda g³osi, ¿e zamurowana zosta³a w niej ¿ywa dziewczyna.
Jedni dowodz¹, ¿e ponios³a ona ofiarê, dziêki której uda³o siê zatrzymaæ
nadci¹gaj¹c¹ do wsi zarazê. Inni, ¿e by³ to akt desperacji z powodu nieszczêœliwej
mi³oœci. Dziewczyna liczy³a, ¿e ukochany wzruszy siê i j¹ uwolni, ale siê pomyli³a.

Podborcze
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Grygle chcia³y do Podborcza

M

ijamy Gorajec i wje¿d¿amy do Podborcza. To wieœ po³o¿ona
w subregionie zwanym „Wzgórzami Gorajskimi”. Osadzona
w 1792 roku, nale¿a³a do Ordynacji Zamojskiej, choæ pocz¹tkowo nie
wystêpowa³a w oficjalnych spisach ordynackich. Jako pierwszy o niej
mówi rêkopis z 1815 r., znajduj¹cy siê w zbiorach Biblioteki Narodowej
w Warszawie. Nazwa wsi oznacza miejsce „pod borkiem”. Ostatnie
sosny wskazuj¹ce na jego istnienie ros³y tu w latach czterdziestych.
Mówiono o nich „Kamieñskiego Choiny” a ros³y kilkuset metrów na

Widok ze strony Dzielec w kierunku Podborcza

zachód od wioski. Pocz¹tek miejscowoœci od strony Gorajca niegdyœ
zwa³ siê Grygle Kolonia, ale w 1946 r. mieszkañcy wioski podjêli
decyzjê o przy³¹czeniu siê do Podborcza. W dalszej czêœci wyodrêbnia³o
siê tzw. „Miasteczko” oddzielone obni¿on¹ parti¹ terenu od reszty
Podborcza. Usytuowane w pobli¿u wzniesienia, które miejscowi
nazywali „Wiercikijem” by³o dogodnym punktem zbiórki do
przeprawy przez przep³ywaj¹c¹ w pobli¿u rzekê Gorajec. W latach
trzydziestych administracyjnie przynale¿a³o do so³ectwa Gorajec- Stara
Wieœ. Na pocz¹tku II wojny œwiatowej znaczna czêœæ wsi zosta³a spalona
przez polskich ¿o³nierzy.
Dzisiaj atrakcj¹ s¹ miejsca widokowe na ca³¹ okolicê

Trasy turystyczne
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Trasy turystyczne po Gminie Radecznica

1 km

- granica powiatu

- granica gminy

Trasa 1
Radecznica - Mokrelipie - Zakùodzie - Gaj Gruszczañski - Zaporze Podlesie Duýe - Podlesie Maùe - Zaporze Krzywda - Radecznica

1 km

- granica powiatu

- granica gminy

Trasa 2
Radecznica ul. Ludowa - Latyczyn - Zaburze Œwiniarki - Zaburze
Po¿arki - Mokrelipie - Radecznica

Trasy turystyczne
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1 km

- granica powiatu

- granica gminy

Trasa 3
Radecznica - Zaburze Po¿arki - Zaburze Œwiniarki - Dzielce - Gorajec
Zagroble-Kolonia - Gorajec Stara Wieœ - Gorajec Zagroble - Podborcze Zaburze - Radecznica

- granica powiatu
- granica gminy
1 km

Trasa 4
Radecznica - Mokrelipie - Zaburze - Dzielce - Gorajec ZagrobleKolonia - Gorajec Zastawie - Wólka Czarnystocka - Trzêsiny - Smoryñ Gorajec Stara Wieœ - Podborcze - Zaburze - Radecznica
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