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Niniejsza gazeta jest dopełnieniem objazdowej wystawy planszowej pn. Sięgając pamięcią. Tradycja, historia, kultura na Puławskim Powiślu oraz efektem spotkań prowadzonych w ramach projektu
pn. Kulturowa animacja – o kulturze i tradycji Puławskiego Powiśla, którego celem było kultywowanie i ocalenie od zapomnienia historii, kultury, gwary i dawnych tradycji regionu. W projekcie dzieci
i dorośli z trzech miejscowości gminy Kazimierz Dolny – Bochotnica, Parchatka i Zbędowice, wzięli udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych z wikliniarstwa, filcowania, dziennikarstwa, tańca
z regionu Powiśla Puławskiego, pszczelarstwa oraz opowieści i wspomnień mieszkańców. Poloniści oraz wszyscy zainteresowani tematem gwary uczestniczyli w warsztatach zwiększających kompetencje
w zakresie uatrakcyjnienia lekcji dydaktycznych dla uczniów o gwarze.
Objazdowa wystawa planszowa pn. Sięgając pamięcią. Tradycja, historia, kultura na Puławskim Powiślu jest prezentowana w Filii Biblioteki Publicznej KOKPIT w Bochotnicy, ul. Kazimierska 16 do
30 listopada b.r.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w projekcie i podzielenie się swoimi historiami.
Dofinansowano ze Środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”. Operatorem regionalnym województwa lubelskiego jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Agnieszka Borsewicz
Koordynator projektu

1. Pokoleniowe życie rodzinne

C

hoć czasy i warunki życia się zmieniały, rodzina pozostawała sprawą najważniejszą, gdzie każdy mógł
liczyć na drugiego. Wspomnieniami do przeszłości sięga
pani Jadwiga Nowak.
„Babcia moja Katarzyna z domu nazywała się Chojecka.
Jej pierwszy mąż Konstanty Rodzik zmarł mając 23 lata.
Z tego małżeństwa pozostały dwie córki Celina i Aleksandra. Babcia wyszła ponownie za mąż i po mężu przyjęła
nazwisko Łazińska. Urodziła jeszcze troje dzieci: Antoninę,
Juliannę i Tadeusza. Dzieci razem dorastały tworząc wspaniałą rodzinę. W życiu jedno drugiemu pomagało w każdej
potrzebie, czy to była budowa, czy w pracach polowych.
Babcia starała się dać im jak najwięcej radości, dlatego
też wracając od żniw czy kopania ziemniaków wracały ze
śpiewem. Nasza wioska leży w przepięknej dolinie, przez
którą przepływa rzeka Bystra. Echo roznosiło melodię z gór
w dół wioski. Ludzie mieszkajacy bliżej tych gór wiedzieli,
że to wraca Łazińska ze swoimi dziećmi.
Dzieci usamodzielniły się. Dziewczyny powychodziły
za mąż. Wujek ożenił się. Powstały nowe rodziny, ale
więź między nami pozostała.
W każdej wolnej chwili odwiedzialiśmy babcię. Takim spotkaniem rodzinnym były święta czy to Bożego
Narodzenia czy Wielkiej Nocy.
Babcia wraz z ciocią Julianną z którą mieszkała,
wspólnie przygotowywały wieczerzę wigilijną. Najbardziej na ten okres czekaliśmy my – wnuki. Stół
był nakryty białym obrusem. Na stole stały potrawy,
a było ich 12. Do stołu zasiadaliśmy po wzejściu pierwszej gwiazdki. Po odmówieniu modlitwy, babcia biorąc
z wielką czcią opłatek, łamała się najpierw z dziadkiem,
a następnie z każdym. Zasiadaliśmy do stołu. W pierwszej kolejności na stół podawany był barszcz czerwony

3. Bochotnica w pigułce

z pierożkami z grzybów. Wszycy razem między posiłkami śpiewaliśmy kolędy.
Na kolację wigilijną były przygotowywane różne
potrawy. Oprócz barszczu czerwonego z pierogami
z grzybów były pierogi z kapustą i grzybami, ryby smażone, śledzie marynowane w zalewie octowej, kapusta
z grzybami, kluski z makiem, kluski z kompotem z suszu
– jabłka, śliwki, gruszki, obowiązkowo racuszki, chleb
wypiekany we własnym piecu chlebowym oraz ziemniaki gotowane w mundurkach i podawane do śledzi.
Kolację jedliśmy dość długo. Było bardzo radośnie. Nie
tylko w mieszkaniu był nastrój świąteczny, ale i na dworze. W tamtych czasach to już zawsze była prawdziwa
zima. Drogi, obejścia i pola byly zasypane śniegiem.
Niejednokrotnie rzeki były skute już lodem. Sama pora
roku dodawała tym świętom atmosfery czego dziś wyglądamy z utęsknieniem, bo nie ma tak pięknych zim.
W 1961 zmarła babcia i dziadzio. Daty nie pamiętam.
Atmosfera rodzinna już nieco się oziębiła, ale jeszcze
od czasu do czasu dzieci babci razem ze swoimi dziećmi,
czyli wnukami, a było nas 11, spotykaliśmy się. Wymarły i dzieci, a nawet i troje wnuków. Zostało nas ośmioro.
Każde ma swoją rodzinę i żyje każde sobie. Spotykamy
się tylko na weselach naszych dzieci. Bardzo często na
mogiłach rodzinnych.
Gdy patrzę na minione lata mogę powiedzieć, że klimat się ociepla, a stosunki rodzinne oziębiają się. Częste
spotkania ludzi wyparły telefony. Starsi dużo czasu spędzają przez telewizorem, a młodzież przy komputerach.
Ludzie nie czują potrzeby spotykani się między sobą
nawet i w święta. Tym bardzej warto zapamięć to, co
wydaje się, że odeszło bezpowrotnie”.
Jadwiga Nowak

2. Strażacy ochotnicy z Bochotnicy

OSP

w Bochotnicy powstało w 1926 r. Założycielami byli: Bolesław Kochanowski, Józef
Król, Bolesław Staroń i Josek Fryd.
We wsi była wówczas remiza drewniana. Przynależność do straży była zaszczytem. Przechodziło to
z pokolenia na pokolenie. W 1932 r. społeczeństwo
ufundowało jednostce sztandar. Podczas bombardowania Bochotnicy w 1944 r. sztandar spłonął wraz
z innym sprzętem.
Tragiczne wydarzenia rozegrały się tutaj 18 listopada
1942 r. Wówczas Niemcy okrążyli Bochotnicę. Wszystkich mieszkańców wypędzono z domów na plac przed
remizą strażacką. Mężczyzn ustawiali w szereg, co piąty
do rozstrzelania przed budynkiem gospodarczym obok
remizy. Jednemu z mieszkańców udaje się uciec. Niemiec nie trafił go. Żył do lat 90. ubiegłego wieku. Rozstrzelanych zostało 22 mężczyzn, pozostałych Niemcy
wywieźli na zamek lubelski, a z zamku do innych obozów koncentracyjnych i pracy przymusowej w Niemczech. Mężczyzn, którzy mieli na sobie mundur strażacki
Niemcy zaoszczędzili. Te relacje przetrwały dzięki opowieściom naocznych świadków tych tragicznych wyda-
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rzeń. Kobiety z dziećmi zostały zamknięte w drewnianej
remizie strażackiej. Po zakończeniu egzekucji wypuszczono je do domu. 24 listopada Niemcy ponownie wrócili
do Bochotnicy. Zamordowali 12 mieszkańców, w tym
trzymiesięczne dziecko. Od tej pory 18 listopada jest nazywany krwawą środą. W 1949 r. zostaje wybudowany
pomnik upamiętniajacy wymordowanych mieszkańców
wsi Bochotnica. Od tego czasu, co roku, w rocznicę mordu straż pożarna, uczniowe szkoły podstawowej wraz
z mieszkańcami oddają hołd pomordowanym przez wystawienie warty honorowej przed pomnikiem, złożenie
wieńców oraz włączenie syreny alarmowej. W 1966 r.
został wybudowany nowy budynek OSP, w którym
mieścił się „Klub Rolnika”. Ludzie się spotykali na pogaduszki przy kawie i herbacie. Były organizowane zabawy
taneczne z loterią fantową. Raz w tygodniu przyjeżdzało
kino objazdowe i odbywały się seanse filmowe. Zawsze
w drugi dzień Wielkanocy, zwanym lejusem, oblewano
panny sikawką.
Strażacy od zawsze uczestniczą w procesji Bożego
Ciała. Pomogają ludziom w różnych sytuacjach losowych.

W

ieś Bochotnica ma bogatą historię i zajmuje bardzo
ważne miejsce na terenie gminy i powiatu.

Do dziś są tutaj kultywowane polskie tradycje, pomimo trudnych losów wojennych, o czym świadczą utrzymywane zabytki oraz przekazywane historie z pokolenia
na pokolenia.
Bochotnica to także miejsce ciekawe pod wzgledem
literackim. Wydawane są liczne publikacje historyczne
i geologiczne – Edward Piwowarek „Rody bochotnickie”, „Opowieść o młodniejącej staruszce i rycerzach
św. Floriana” czy „Jak ten czas leci. Zbiór wierszy i przemyśleń”.
Aktywność mieszkańców przejawia się w różnego
rodzaju przedsięwzięciach społecznych służących ogółowi mieszkańców i turystom. Wielkim wydarzeniem
był jubileusz 700-lecia istnienia Bochotnicy, jaki obchodziliśmy w czerwcu 2016 r. Przez te wieki działało wiele różnych organizacji które wciągnęły w swoje szergi
mieszkańców – BOCHOTNICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO, KÓŁKO ROLNICZE W BOCHOTNICY, Koło Gospodyń
Wiejskich z Bochotnicy.
Miejscowość gościła licznych znanych ludzi, których
do dziś się wspomina.
Minione lata to także szereg inwestycji, które zmieniły oblicze wsi. Wśród nich wystarczy wymienić wodociąg, gazociąg, kanalizację sanitarną, sieć telefoniczną,
drogi, obwodnicę, rondo które prowadzi kierowców
w różne kierunki kraju, salę gimnastyczną przy szkole
podstawowej, restaurację „Grota Bochotnicka”, kaplicę
powstałą z inicjatywy Państwa Elżbiety i Krzysztofa
Zanussich. Ponadto mamy wzgórze zamkowe, na którym wznoszą się ruiny zamku „Esterka”, a u podnórza
rozciąga się rzeka Bystra i kamieniołomy. Ciekawostką
jest muzeum nietoperzy.
Mieszkańcy Bochotnicy są pracowici i honorowi,
oczywiście nie są pozbawieni wad i słabości, ale w trudnych chwilach potrafią się jednoczyć.
Obecnie jest dużo ludności napływowej, jednak
wszyscy się integrują i czują jedność.
Chętni swoje miejsce mogą znaleźć wśród takich organizacji jak OSP, Koło Emerytów i Rencistów, Koło Śpiewaków i Tancerzy „Dziesiątki”, koło sportowe.
Sołtys Wsi Bochotnica
Jadwiga Kozak

Remiza od zawsze była i jest do tej pory miejscem
spotkań kulturalnych wszystkich mieszkańców oraz różnych organizacji działających w Bochotnicy.
Dawniej życie tętniło na wesoło, ludzie byli bardzo
zadowoleni, roześmiani i szczęśliwi. Chociaż było biedniej, ale weselej, szkoda, że brakuje tego obecnie.
Informacji udzielił wieloletni Prezes
Andrzej Plewicki
Informacje spisała
Lucyna Plewicka
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6. Domowa manufaktura

4. Bochotnica w literaturze

P

isali o niej pisarze, wychwalając urok i położenie. To
tutaj m.in. Bolesław Prus umieścił swego bohatera
Antka, przy okazji opisując Bochotnicę, ale on nie był
jedyny.
O Bochotnicy, podobnie jak o innych miejscowościach, można znaleźć wzmianki w literaturze. I tak oto
Klementyna z Toskańskich Hoffmanowa pisała ok. 1820
roku – „wioska Bochotnicą zwana, rozrzucona wśród
drzew rozmaitych na pochyłość góry ponad Wisłą, romantyczną ma postać, jej chatki zbutwiałe, bez porządku stojące, drożyna wąska i kręta, mieszkańcy chowający się za drzewami w nędznej odzieży, a na szczycie góry
rozwaliny starożytnego po arianach zamku”.
Pięknym opisem Bochotnicy rozpoczyna swoją nowelę
Bolesław Prus – „Antek urodził się we wsi nad Wisłą.
Wieś leżała w niewielkiej dolinie. Od północy otaczały ją
wzgórza spadziste, porosłe sosnowym lasem, a od południa wzgórza garbate, zasypane leszczyną, tarniną i głogiem. Tam najgłośniej śpiewały ptaki i najczęściej chodziły wiejskie dzieci rwać orzechy albo wybierać gniazda.
Kiedyś stanął na środku wsi, zdawalo ci się, że oba pasma
gór biegną ku sobie, ażeby zetknąć się tam, gdzie z rana
wstaje czerwone słońce. Ale było to złudzenie. Za wsią
bowiem ciągnęła się między wzgórzami dolina przecięta
rzeczułką i przykryta zieloną łąką. Tam pasano bydlątka i tam cienkonogie bociany chodziły polować na żaby
kumkające wieczorami. Od zachodu wieś miała tamę, za
tamą Wisłę, a za Wisłą znów wzgórza wapienne – nagie.
Każdy chłopski dom szarą słomą pokryty miał ogródek,
a w ogródku śliwki węgierki, spomiędzy których widać
było komin sadzą uczerniony i pożarną drabinkę”.
Barbara Goliszek-Rak

J

est jesień, zbliża się okres wykopków ziemniaków.
Pora przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia, a także kosze do zbierania, które rolnicy sami umieją wyplatać.

Żeby powstał taki kosz potrzeba czasu dltatego prace przy tym zaczynają się dużo wcześniej. Na początek
trzeba naciąć pręci wierzbowych. Powinny być giętkie
i różnej grubości. Odcinając pojedyncze patyki sekatorem warto od razu je posortować według rozmiaru,
a następnie złożyć na kilka dni w chłodnym i wilgotnym
pomieszczeniu. Wiklina jest gotowa, gdy swobodnie

ugina się i można ją okręcić wokół ręki tak, aby się nie
połamała. Materiał gotowy, pora zaczynać wyplatanie.
Pierwsza czynność ukręcenia dna – jest to bardzo ważny
krok, gdyż stanowi podstawę całego kosza.
W kolejnym kroku należy wybrać witki o wymiarze
co najmniej 5 mm. Naostrzone należy wbić w rusztowanie dna. Długie patyki odgina się do góry, po czym
związuje się je sznurkiem tworząc konstrukcję do wyplotu bocznych ścian kosza. Po osiągnięciu żądanej
wysokości, przechodzi się do najtrudniejszego zadania,
jakim jest wykończenie tworzonego kosza.
Kosz należy zakończyć tak zwanym warkoczem. Ja
podpatrywałam pracę mojego męża Piotra przy wyplataniu i podziwiałam jego cierpliwość. Swoje umiejętności zawdzięcza bliskiemu znajomemu, który zdradził
wiele szczegółów. Wykonanie jednego koszyka, w zależności od wielkości, zajmuje 1 – 2 dni. Gdy patrzę na
efekty pracy, oczy się radują, jest satysfakcja, dla mnie
jeszcze większa, że mam zdolnego męża. Nie musimy się
martwić w co mamy zbierać ziemniaki. Koszyki przygotowane, czekamy na wykopki.
Anna Bartuzi

5. Łanami plecione

7. Szkoła jak serce

N

K

adeszła wiosna, słonko mocniej ogrzewa zamarzniętą po zimie ziemię. Kiedy spojrzałam na kalendarz
wiszący w mojej ciepłej kuchni, była data 19 marca.

Przypomniało mi się przysłowie „Na św. Józwa przez
pole bruzda”, czyli czas wychodzić w pole z wiosennymi
pracami. Sprawdziłam swoje nasiona, które przygotowałam tego roku do zasiania. Mam nasiona kwiatów,
które nadają się do zasuszenia, takie jak zatrwian, są też
nasiona kwiatów do wykorzystania na świeżo: astry, cynie i wiele innych.
Zasieję też błękitno kwitnący len oraz proso o zwisających kiściach nasion.
Na moim zagonie wyrośnie też, na grubej łodydze,
zakończony kwiatem podobnym do słońca słonecznik.
Rolnicy też wyszli w pole, aby zasiać zagony zbóż,
zasadzić ziemniaki.
W końcu przyszło lato. Nasze pola
mienią się różnobarwnymi wstęgami
zbóż. Nadszedł czas abym i ja ścięła
swoje kwiaty, te które mam zasuszyć.
Ścięłam len i proso, powiesiłam nasionami do dołu, aby się później układało tak jak będę chciała.
Nadszedł czas wytężonej, ciężkiej
pracy, czyli żniwa. Rolnicy chętnie podarowali mi snopy zbóż, o które prosiłam.
Koniec żniw to czas, aby podziękować Bogu za obfite plony, pogodę
i zakończoną pracę żniwną. Nastał czas

Gazetka.indd 2

dożynek. Jego częścią jest wieniec dożynkowy. Mąż już
przygotował konstrukcję wieńca według mojego pomysłu. Ja i kobiety z KGW przystąpiłyśmy do wyplatania
konstrukcji wieńca zbożem.
Przyozdobiłyśmy go zasuszonym zatrwiałem, świeżymi kwiatami astrów i cyni. Ozdobą wieńca były czerwone korale jarzębiny i kaliny, a słonecznik dodawał
uroku całości.
W niedzielę zanieśliśmy ten nasz kolorowy i pachnący wieniec do kościoła, w którym odbywała się dziękczynna Msza św.
Dożynki to nie tylko wieniec, ale i wesoła muzyka i poczęstunek na suto zastawionych przed kościołem stołach.
Wszyscy częstowali się różnego rodzaju ciastem,
upieczonym przez gospodynie z naszej wioski. Dużym
powodzeniem cieszył się pachnący świeżonką smalec za
swojskim chlebem i ogórkiem. Chwaliłyśmy się też swoimi dorodnymi warzywami. Były ogromne zielone głowy kapusty, dynie duże i małe, różnego
kształtu i koloru. Była fasola, czerwone
buraczki, ziemniaki wielkie jak męska
dłoń. Nie zabrakło też marchewki, pietruszki, pora, selera, cebuli i pomidorów.
W koszykach kusiły jabłka, gruszki,
śliwki, winogrona. Wszystko to podziwiali zgromadzeni na mszy parafianie
z innych wiosek.
A my, mieszkańcy Parchatki, organizatorzy dożynek, byliśmy dumni z naszych plonów.
Marianna Osiak

toś niedawno powiedział o szkole w Parchatce, że
to takie „serce naszej wsi”. Trudno się z tym nie
zgodzić.
Chociaż szkoła w rozumieniu procesu nauczania
dawno już przestała istnieć, to przecież pozostał budynek, w którym mieszkańcy pracują, uczą i udoskonalają
swoje umiejętności, bawią się i wypoczywają. Ta szkoła
od początku swojego istnienia, do chwili obecnej łączyła
ludzi. To tutaj rozpoczynały edukację dzieci w klasach
I-IV, to stąd wędrowały do miasta po dalszą naukę.
Mając świadomość przemijania czasu przytaczamy historię jej budowy, spisaną przez Panią Marię Antas, urodzoną w Parchatce i związaną z nią całym swoim życiem.
Pani Maria rozpoczyna swoje wspomnienia od czasów
powojennych, kiedy to sołtysem wsi był Michał Wolski.
To za jego kadencji powstała OSP, która wraz z mieszkańcami wybudowała remizę strażacką z desek i bali pokrytych papą. Jedno jej pomieszczenie przeznaczone było
na sprzęt strażacki, a drugie służyło mieszkańcom. Tutaj
odbywały się zebrania wiejskie, a także zabawy i kino
objazdowe. Funkcjonowała do momentu całkowitego
spalenia, kiedy zapaliły się gazety przyklejone do wewnętrznych ścian, osłaniające przed wiatrem i zimnem.
Szkoła w owym czasie funkcjonowała, ale lekcje odbywały się w kilku chałupach wiejskich, za które trzeba
było zapłacić. Pani Maria swoją edukację rozpoczęła
w 1946 roku. Jej wychowawczynią była przez cztery lata
Pani Celina Potuszyńska, przywożona wozem konnym
z Puław przez rodziców, zimą zaś saniami, często przez
swoich uczniów. Izba lekcyjna była ogrzewana, jeśli
uczniowie przynieśli z domu opał, a tzw. koza rozgrzewała zmarznięte dłonie. Zajęcia lekcyjne na poziomie
wszystkich czterech klas, gromadziły uczniów w różnym
wieku. Klasę V kontynuowała już we Włostowicach,
W tym czasie w Parchatce zmienia się sołtys i komendant straży. Pod nadzorem Pani Celiny Potuszyńskiej zawiązuje się Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W jego
skład wchodzą: Józef Matraszek, Ksawery Kłopotowski,
Stanisław Wnuk, Jan Suszek i Zofia Capała.
Plac na budowę szkoły był z roku 1938, kiedy to
w Parchatce miało miejsce scalenie gruntów. Każdy
gospodarz oddał 2 ary z 1 hektara na wspólnotę wiejską. Na tych placach rolnych mieszkańcy wsi zaczęli
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9. O Parchatce w parafii Włostowice

N

Fot. Anna R.

uprawiać len i konopie. Włókno sprzedawano w Końskowoli. Za uzyskane w ten sposób pieniądze, a także
za sprzedaż drewna, kupowano materiały budowlane
i gromadzono na placu budowy szkoły. Prace rozpoczęto od wywiercenia studni, a zrobili to czynem społecznym Józef Capała i Jan Kubala.
Kłopoty zaczęły się wtedy, kiedy architekt nie zezwolił na budowę i trzeba było zmieniać plany i dostosowywać je do krajobrazu Parchatki. Nie zniechęciło to
mieszkańców.
Tak więc szkoła powstała z własnych środków i zbudowana własnoręcznie przez jej mieszkańców. Służyła
długo, aż do reformy edukacyjnej lat 90-tych, a funkcjonowała jako filia Szkoły Podstawowej w Bochotnicy.
Kilka lat temu mieszkańcy Parchatki znowu czynem
społecznym za środki pochodzące ze zbiórki, wybudowali portyk przed wejściem do szkoły.
Anna R.

8. Dzieża pełna chleba

D

zień zapowiadał się słoneczny. W kuchni od wczesnych godzin rannych krzątała się mama. Przed nią
było wielkie wyzwanie.
Z uwagą śledziłam co się dzieje. Na środku kuchni
stała dzieża, a w niej rozczyn, który rósł i rósł
… Potem woda, sól, maka, cukier.
Gdy ciasto potroiło swoją objętość, wędrowało na
blaszki.
Tymczasem w piecu dopalały się drwa. Po wygarnięciu
resztek żaru, blaszki wędrowały do pieca. Ostatni kawałek
ciasta zwany podpłomykiem dopiekał się na końcu.
Zapach pieczonego chleba pamiętam do dziś. Tak
smakowało moje dzieciństwo. Do końca życia będę pamiętała smak świeżego chleba posmarowanego skórką
słoniny, która lśniła z daleka.
Po upieczeniu chleba moja mamusia rozsypywała
w piecu gruszki. Miały być na wigilię. Po trzech dniach,
ja, niespełna 7-letnie dziecko wchodziłam do tego pieca
chlebowego i zbierałam je.
To trauma, którą przeżywam ponad 60 lat temu.
Moje dzieciństwo pozbawione było prądu elektrycznego, bieżącej wody, różnych wygód, a jednak było
wspaniałe.
Wiedzę, którą zdobyłam przyglądając się pracy
mamy, wykorzystuję w moim dorosłym życiu. Mój
chleb smakuje mi równie dobrze, jak ten mamusi.
Maria Kupczyk

a przestrzeni lat w Parchatce zmieniali się właściciele, zmieniały się granice terytorium i przynależność
do gmin. Jedno jest stałe od wielu, wielu lat. To przynależność do parafii – najstarszej i najtrwalszej struktury
życia religijnego i społecznego w naszym kraju.
W „Monografii parafii św. Józefa w Puławach-Włostowicach w latach 1676–1990” opracowanej przez
ks. dr Józefa Szczypę możemy przeczytać o historii powstania parafii i przynależności do niej wsi Parchatka.
Monografia jest obszernym kompendium wiedzy o tym
jak powstawała parafia, o miejscowościach na terenie
parafii, o erekcji i fundacji, o świątyniach i innych obiektach sakralnych, o duchownych i ludności.
Z oczywistych względów skupiamy się na wątku
przynależności Parchatki do parafii. Oto co ks. Józef
Szczypa pisze o Parchatce: (przytaczam fragmenty)
„Wieś Parchatka leży w dolinie Wisły. Długosz nazywa ją Parchowatką i podaje, że podobnie jak Włostowice należała do kościoła Jaroszyńskiego. Ślady
osadnictwa ludzkiego sięgają czasów prehistorycznych,
potwierdzają to znaleziska z r. 1700 p.n.e. Zarówno biskup krakowski jak i klasztor na Świętym Krzyżu pobierali z Parchatki dziesięcinę. W 1531 r. należy do parafii
Jaroszyn, a jej właścicielem jest Marcin Skowieski.
W 1565 r. należy już do parafii Końskowola.
Atrakcyjne położenie wsi sprawiło, że stała się miejscem wycieczek dworu Czartoryskich.
W 1821 r. znajdowało się w niej 21 domów zamieszkałych przez 173 osoby. W 1656 r. i 1705 r. zostaje spalona przez Szwedów. Szalejące epidemie niejednokrotnie
nawiedzały wieś. W ciągu 200 lat ( od pocz. XVIII w do
1921 r.) Parchatkę opuściło 149 osób.
W 1950 r. dla upamiętnienia tragedii Krwawej Środy 1942 r. wzniesiono pomnik.” Tyle w temacie opisu
samej miejscowości. Dalej ks. Józef Szczypa zajmuje się
historią tworzenia parafii. Ostateczna decyzja o powstaniu parafii zapadła 12 sierpnia 1656 r. Aktem dysmembracji (parcelacji) bp Andrzej Trzebicki dokonał erekcji
nowej parafii Włostowice, do której należą: Puławy,
Wólka Profecka, Skowieszyn i Parchatka.

10. Wczoraj i dziś w Zbędowicach

O

dawnych i współczesnych czasach oraz o życiu
w małej miejscowości z Pawłem Pękalą sołtysem
Zbędowic rozmawia Agnieszka Gieroba
Pamięta pan Zbędowice swojego dzieciństwa?
Oczywiście, dla mnie małego chłopaka było to centrum świata. Tu mieszkali moi bliscy, tutaj chodziłem
do szkoły, której już nie ma, spotykałem się z kolegami
na szkolnym boisku i pracowałem w gospodarstwie.
Tamte czasy bardzo różniły się od dzisiejszych?
Nie wiem czy bardzo, ale na pewno się różniły. We
wsi była szkoła, w której uczyły się klasy I-III. Dzieci
było mało, więc klasy liczyły 4-5 osób, czasem mniej,
czasem jakiegoś rocznika nie było wcale. Wszyscy
siedzieli w jednej sali i lekcje były łączone. Najbliżej
nauczycielki siedziała klasa III na końcu była zerówka,
która miała najwięcej swobody, tak przynajmniej zapisało się to w moich wspomnieniach. Kiedy kończyliśmy
klasę III musieliśmy dojeżdżać do szkoły do Bochotnicy.
Dziś uczą się tam wszystkie dzieci, a budynek szkoły jest
wiejską świetlicą, gdzie czasami organizowane są różne
spotkania i odprawiana Msza św.
Co wtedy dzieci robiły po szkole?
Przede wszystkim chłopcy spotykali się na szkolnym
boisku. Nie było telefonów żeby się umówić, ale każdy
wiedział, że tam jest centrum naszego życia i najlepsza
zabawa. Oczywiście mieliśmy też obowiązki w swoich domach. Mieszkańcy Zbędowic prowadzili własne
gospodarstwa, hodowali zwierzęta, uprawiali maliny,
porzeczki, zboże. Dzieci musiały pomagać rodzicom
w codziennych pracach. Moim zadaniem było przyprowadzanie krów z pastwiska do domu. Kiedy przychodziły żniwa nie było kombajnów tylko sąsiedzi umawiali
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Pierwszy kościół był drewniany. Budynek kościoła
do reszty ograbili i zniszczyli Szwedzi. Funkcję kościoła
parafialnego przejęła kaplica.
Elżbieta Izabela Sieniawska sprawę budowy kościoła
powierzyła Czechowi – Franciszkowi Antoniemu Mayerowi i 28 stycznia 1725 r. dokonuje potrzebnych pomiarów. W maju zwieziono 184 fury kamienia. 3 lutego
1726 r. Mayer pisze
„Kamień łamią nad Parchatką i zaczynają go zwozić”.
Wybudowana świątynia wymagała ustawicznej troski.
Kradzieże i działania wojenne dopełniają zniszczeń. Na
terenie parafii działają kaplice. Jedną z nich jest kaplica
w Parchatce. Potwierdza ją litografia Barbary Czernow.
Liczba mieszkańców i katolików zmieniała się na
skutek powstań, działań wojennych, epidemii i migracji
ludności. Rusyfikacja przyczyniła się do wzrostu liczby prawosławnych. Oprócz Żydów są Niemcy, Włosi,
Holendrzy i Anglicy. W 1851 r. jest 4817 katolików. Po
1919 r. liczba katolików zmienia się, bo zmieniają się granice parafii. W 1946 r. na terenie parafii mieszka 2619
osób, są wśród nich Żydzi i Prawosławni, ale w Skowieszynie i Parchatce mieszka wyłącznie ludność katolicka.
Na początku XX wieku na terenie parafii było aż
osiem szkół wyznaniowych. W 1915 roku skończył się
okres panowania szkoły rosyjskiej.
Szkoła w Parchatce rozpoczęła nauczanie w czasie
II wojny światowej, początkowo jako czteroklasowa
szkoła powszechna. Dzieci uczyły się w budynkach
prywatnych. W grudniu 1959 r. w Parchatce oddano
do użytku nowy budynek ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Monografia Parafii św. Józefa we Włostowicach dokumentuje przynależność do niej Parchatki od 363 lat.
Jesteśmy jej częścią nierozerwalnie od początku jej powstania. Zachęcam zainteresowanych do zapoznania się
z faktami i wiedzą, nie tylko o Parchatce. To naprawdę
ciekawa historia.
Artykuł powstał na podstawie książki STUDIA PUŁAWSKIE wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Puław, seria A, t. 4( 6 )1992 r.

się i pomagali kolejno w każdym gospodarstwie, tak
by zebrać sprawnie zbiory. Przed każdym domem stała ławeczka, na której w wolnych chwilach przysiadali
mieszkańcy obserwując okolicę i zagadując przechodzących ludzi. Dziś czasy się zmieniły.
No właśnie, jak dzisiaj żyje się w Zbędowicach?
Szybko, jak pewnie wszędzie. Ludzie dojeżdżają do
pracy najczęściej do Puław, rzadko już ktoś ma prawdziwe gospodarstwo. Wiele ziemi leży odłogiem, a rolnicy wiodą życie „miastowe”, wyprowadzając w soboty
kosiarki i kosząc trawniki wokół domu. Oczywiście są
jeszcze rodziny które uprawiają maliny, porzeczki czy
mają sad, ale jest to dodatkowe zajęcie.
Zbędowice to dosyć młoda miejscowość z tragiczną
historią z czasów wojny, czy pamięta się o tym dzisiaj?
Rzeczywiście ta miejscowość powstała po 1920
roku, po wojnie bolszewickiej, kiedy to Józef Piłsudski
dał swoim żołnierzom ziemię, w nagrodę za obronę
ojczyzny. Część z nich otrzymała gospodarstwa właśnie w Zbędowicach. Byli to ludzie bardzo oddani
Polsce z wielkimi wartościami patriotycznymi, dlatego
gdy wybuchła II wojna światowa właśnie tutaj naturalne było, że powstała partyzantka. Sprzyjało temu
także ukształtowanie terenu pełne wzgórz i wąwozów.
Niemcy wiedzieli, że tu jest centrum oporu i kilkakrotnie próbowali schwytać ukrywających się w lasach ludzi. Nie udawało im się to, a partyzanci ich atakowali.
W listopadzie 1942 roku okupanci przypuścili generalny atak, jako odwet za zabicie niemieckich żołnierzy.
Wymordowali wtedy niemal wszystkich mieszkańców
Zbędowic w tym także malutkie dzieci. Ich mogiły
i pomnik upamiętniający tę tragedię są tuż za wsią
w Kolonii Zbędowice. Dzisiejsi mieszkańcy to ludzie
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napływowi, którzy po II wojnie przybyli tu z różnych
stron zasiedlając opuszczone gospodarstwa. Mimo tego
pamięć o pierwszych mieszkańcach i ich tragedii wciąż
jest tu podtrzymywana.
Jakie są marzenia sołtysa dotyczące Zbędowic?
Najbardziej marzyłaby się nam dobra droga i połączenie bezpośrednie z Bochotnicą. Zbędowice leżą nieco
na uboczu, a dojazd tylko od strony Parchatki sprawia,
że nie ma tu zbyt wielu przyjezdnych, którzy mogliby zobaczyć urok tej miejscowości. Gdyby przybyło tu mieszkańców, bo miejsca jest dużo, na pewno życie w takiej
społeczności byłoby łatwiejsze i ciekawsze.
Dziękuję za rozmowę

D

ział Historii i Kultury Regionu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zajmuje się m.in.
gromadzeniem zbiorów muzealnych, archiwalnych
i bibliotecznych dotyczących historii i kultury materialnej i niematerialnej Kazimierza Dolnego i okolic. Nasz
Dział posiada dwie lokalizacje. Jedną z nich jest budynek zabytkowego drewnianego dworu przeniesionego
z Gościeradowa tzw. „Rządcówki” z II połowy XVIII
wieku, drugą również zabytkowy z 2 połowy XIX wieku
budynek dworu wójtowskiego z Modliborzyc. We dwo-
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rze z Gościeradowa są dwa pomieszczenia na wystawy
czasowe oraz sala edukacyjna. We dworze wójtowskim,
znajduje się natomiast biblioteka muzealna z czytelnią,
księgozbiorem, zbiorami dokumentacyjnymi i fotograficznymi.
Obecnie realizujemy program edukacyjny do wystawy pt. „Historia w monetach zapisana”. Każda wystawa czasowa to nowy temat warty szerszego poznania. Tym razem zamiast tradycyjnego oprowadzania
proponujemy zajęcia edukacyjne na ekspozycji. Pod
czujnym okiem pracowników uczestnicy biorą czynny udział w jej zwiedzaniu. Poznają tajniki numizmatyki, dowiadują się skąd się wzięły pieniądze, poznają
skarb monet odkrytych w kazimierskiej Farze. Podczas lekcji muzealnych oraz warsztatów uczestnicy
uzupełnią karty inwentarzowe zabytku, mają okazję
wykonać świnkę skarbonkę z gliny czy wybić własną monetę. Przeprowadzamy także szczególną formę
zwiedzania, jaką są oprowadzania kuratorskie oraz
spacery tematyczne.
Ponadto nasz Dział otrzymał dotację w ramach
XIII edycji programu „Patriotyzm Jutra” prowadzonego przez Muzeum Historii Polski. Projekt o nazwie
„Upamiętnienie 190. rocznicy bitwy pod Kazimierzem
Dolnym” Projekt zakłada wytyczenie pieszego szlaku
historycznego „Powstańców listopadowych korpusu

gen. Jana Kantego Sierawskiego” z wykonaniem historycznej ścieżki dydaktycznej. Towarzyszyć temu będzie
wydanie przewodnika po szlaku z mapą oraz zajęcia
edukacyjne. Wystawa poświęcona powstaniu listopadowemu i kazimierskim bohaterom będzie zwieńczeniem
powstańczej rocznicy.
W ramach dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury
„Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” w Dziale realizowane są dwa projekty: „Kulturowa animacja – o kulturze i tradycji Puławskiego Powiśla” oraz „Szkutnictwo
w Kazimierzu nad Wisłą”. Podczas obydwu wydarzeń
odbywały się bezpłatne warsztaty edukacyjne oraz
wykłady tematyczne. Niebawem otwarte zostaną wystawy: „Sięgając pamięcią. Tradycja, historia, kultura
na Puławskim Powiślu” w szkole w Bochotnicy oraz
„Statki rzeczne w miasteczku nad Wisłą” we Dworze
z Gościeradowa.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy, do dzielenia się swoimi wspomnieniami i historiami rodzinnymi, historiami ludzi i wydarzeń, budynków i miejsc związanych z naszym regionem.
Emila Przewłoka – Kustosz
Dział Historii i Kultury Regionu MNKD

Amelka 8 l., Droga do zamku

Kornelia 7 l., Zamek

Patrycja 10 l., Młyn

Dominika 13 l., Młyn w dolinie Bystrej

Kornelia 7 l., Nietoperze z grot bochotnickich

Zosia 8 l., Kwiat z ogrodu

Filip 5 l., Młyn Klemensowskiego

Nikola 7 l., Legenda o zamku

Zuzia 8 l., Zamek w Bochotnicy
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