Stanisław Rozwar Zybała

Coś niecoś o wodzie w Radecznicy

Zanim zdarzył się cud w Radecznicy ze św. Antonim w tle
8 maja 1664 roku, Szymon Szymonowic mieszkający w Czernięcinie
na emerytalnym wycugu do 1629 roku podobno badał radecznickie
wody źródlane pod względem balneologicznym, legitymując się
uniwersyteckim przygotowaniem w tej dziedzinie,
a ślad tej umiejętności pozostał w Akademii Zamojskiej
przywieziony z Radecznicy
S. Z

Zamiast wstępu
7. X. 2012 roku odwiedziła mnie, ot tak, z sentymentu wnuczka Stanisława Jasińskiego - Barbara z
synem Jasiem i mężem. Rozmawialiśmy o o Stoku i źródłach, o gruncie spadkowym po dziadku, o
widoku ze spadkowej wysoczyzny ku wschodowi Słońca, a też o granicy gruntowej od szosy do
źródeł. Spotkanie i rozmowa zainspirowały mnie do naskrybania niniejszego na maszynie.
Radecznica 2012
S. Z
Przygotowując pracę do publikacji zachowałam układ haseł opracowany przez Autora przez co nie
jest to układ do końca alfabetyczny, co szczególnie widocznie jest przy hasłach na literkę "J",
pozwoliłam sobie także dodać kilka przypisów celem wyjaśnienia zasygnalizowanej problematyki,
uważam, że nie pomniejsza to wartości tego ciekawego opracowania, wręcz przeciwnie, czyni je
bardziej zrozumiałym dla Czytelnika. I jeszcze jedna rzecz - słownictwo, którym posługiwał się
Stanisław Zybała było specyficzne, takie jego własne, uznałam więc za stosowne sporządzić
"Zybałowy słowniczek", to także w celem zrozumienia myśli i przekazu Autora. Oprócz czysto
"Zybałowego" słownictwa znajdujemy także lokalne nazewnictwo (ale to tylko mój domysł, nie
wiem tego na pewno), zapewne używane przez mieszkańców Radecznicy w rozmowie z autorem,
czego ten nie omieszkał upublicznić - mam tutaj na uwadze słowo "jęzioro" i " jęziórko".
Regina Smoter Grzeszkiewicz

"myśl wysyłaj przed językiem
słów używaj jako strawy "

A
Apotropaina
Substancja bezbarwna, bezwonna, duchowa, zawarta w wodzie Życiodajnego Źródła Bożej
Rodzicielki w największym i najgłębszym źródle Stawu Kaplicznego pod Laskiem w Radecznicy.
Sprawia ona, że chorzy pijąc tę wodę odzyskują zdrowie na ciele, umyśle i wzroku. Opuszczają ich
też złe moce i nawiedza spokój duszny. Na te okoliczność spotkać można w zapisie i usłyszeć w
słowie sentencję "kto tę wodę pije, taki długo żyje". Do takich zaliczyć się może (urodzony w 1930
roku) piszący te słowa.

B
Bełk Reklowej
Misa kąpielowa w cieku wodnym rzeki Gorajec. Kąpielisko dorosłych i starszej młodzieży, jak przy
moście nr 7. Po regulacji rzeki w latach 1960 - tych, w miejscu bełkowiska zbudowano jaz. Tę
okoliczność wykorzystywali amatorzy kąpieli pod chmurka, spiętrzając wodę amatorską zastawką i
urządzili tu niestrzeżone kąpielisko na wiele lat, które swój charakter utraciło w latach 1990. W
1994 r. w kąpieliskowym cieku utopił się Piotr Majewski, żołnierz będący na urlopie.
Bełk Mały
Kąpielisko w cieku rzeki Gorajec przy moście nr 7. Tu, jak w Bełku Reklowej kąpali się młodzież i
dorośli. Jedno z dawnych bajań głosiło, że do tego uroczyska rezydujące na moście strachy
wciągały spóźnionych przechodniów. Ale zdarzyła się też rzeczywistość, że w maju 1946 roku z
ukrycia jacyś osobnicy zamęczyli dwóch mężczyzn, krepując ich sznurami i wrzucili do Bełku.
Bełki
Było ich dwa za Pomiarami. Większy nazywał się Wielgi a mniejszy Cichockiego albo Reklowej.
W Wielgim Bełku był pozyskiwany lód do klasztornej lodowni i handlujących we wsi lodami. W
bełkach tych żyły jazie, płocie, szczupaki, okonie. Pływały też krocie dzikich kaczek

C
Czaplisko
Uroczysko łąkowe na północ od Okręglaka. Tu zawsze było moczarowo. Występował najliczniejszy
tatarak. Każdej wiosny zalatywały tu czaple na parodniowy pobyt. Każdej zimy wylewała woda
jakby z uśpionego źródła, zalewając duży okrąg śniegu, tworząc po środku jakby luminację krateru
wulkanu. Wylew zamarzał i tworzył uciechę ślizgającej się dzieciarni.

G
Gorajec rzeka
Rzeka Gorajec wypływa z Bagien Tałandy obok Gór Gorajeckich, nazywanych też niekiedy
Górami Tałandy (wys. 233,3 m. n. p. m) w gminie Tereszpol, pow. biłgorajski. Długość cieku
wynosi ok. 30 km. w ujściu do rzeki Por w Zakłodziu. Przed rokiem 1902 jej ciek kończył się w
Sułowie, ale wskutek jego przecięcia pod Radecznicą w miejscu, gdzie zmieniał bieg z północnego
na wschodni został skrócony, a ujęty mu odcinek spod Radecznicy do Sułowa został został nazwany
Gorajką. W radecznickim odcinku Gorajca, włościanie radeczniccy mieli prawo połowu ryb, z

którego w porozumieniu z samorządem wsi korzystała rodzina Jachymków, za pewne usługi na
rzecz wsi. Radecznicki odcinek połowu ryb zaczynał się od południowej granicy gruntowej wsi
Latyczyn na Uściu do ujścia Poru. Meandrujący przed regulacją melioracyjna Gorajec poboczowo
porośnięty różną wierzbiną był dostawcą tworzywa wikliniarskiego dla miejscowych koszykarzy
amatorów. Gorajec w swojej dolinie w czas roztopów i ulewnych deszczów występował ze swego
koryta, zalewając wszystkie zaniżenia w sąsiedztwie. W 1942 roku zagroził powodzią "dzielnicy"
Uście, a most Nr 7 zagrożony był zerwaniem przez napierającą krę. Jednak most ten w swoim
kołowym życiu został zniszczony w czerwcu 1944 roku w ramach przygotowań do akcji
wyzwoleńczej "Burza".
I
Ichtiofauna
W Stawie Kaplicznym: szczupaki,
W Bełkach za Pomiarami: jazie, płocie, liny, szczupaki, okonie, cierniki,
W sadzawkach i Rowach: karasie, piskorze, płocie,
W stoku Jasińskiego: cierniki,
W Okręglaku i jego cieku: cierniki, ślizy, kiełbie, płocie, piskorze, szczupaki, też raki
W rzece Gorajec: miętusy, płocie, lipienie, pstrągi, szczupaki, kiełbie, piskorze, cierniki, też raki i
skójki
W Podleskim jeziorze: karpie i karasie
J
Jezioro Podleskie
Wprawdzie jest to obszar Podlesia Małego ale znajduje się tam radecznicki las Choiny przylegający
znacznym lustrem do jeziora. Do 1942 roku, radecznicką cześć jeziora dzierżawili Żydzi podlescy1
z turobińskiego kahału.2 W całym jeziorze hodowali oni karpie, płacąc za dzierżawę właścicielom
jeziora określoną sumę. W tej sytuacji gromadzki samorząd Radecznicy miał korzyści finansowe.
W roku 1942 hodowla karpia ustała. Jezioro opanowały karasie i obecnie jest ono oazą
"moczykijów" oblegających misę jeziora zarówno od strony Choin jak i od wsi. Dawniej w toni
jeziora występowały liczne pijawki lekarskie, a też i do czasu młyńskiego pstrągi i lipienie. W
okresie gospodarki ordynackiej do poł. XIX w. na cieku wypływającym z jeziora był młyn o
jednym kamieniu. Po aktywności źródeł jeziornych ciek ustał, młyn rozebrano a Pstrążnik tylko w
czas roztopów odprowadza nadmiar wody z jeziora do rzeki Por w Zaporzu.
"Jęzioro na Uściu"
Uroczysko położone w obrębie ulic: Ludowa, Słoneczna, Uściańska, i droga do Bajtka od południa.
Może tu dawnymi laty było prawdziwe jezioro, ale z czasem zamieniło się w łąkę i w sezonowy
zbiornik wody roztopowej a jako ciepłe uroczysko, zbierało się tutaj mnóstwo żab, które w
stosownej porze zrobiły z tego miejsca festiwal żabiej wokalizy raj, raj, raj, raj, raj, raj... A głośno
tedy bywa, że hej. W latach 1970 tych, wieczorami przychodziłem z córkami do tego koncertowiska
by podziwiać z bliska to raj, raj, raj... W czasie meliorowania radecznickich łąk i tu wykopano
odpowiednią pijawkę odprowadzając nadmiar wody do rzeki. Ale mimo zmniejszenia tego
1 W Podlesiu Dużym mieszkała jedna rodzina żydowska – jej nazwiska nie udało się ustalić, była to pięcioosobowa
rodzina – Srul z żoną i trójka dzieci, dwie dziewczynki i chłopiec i imieniu Bencje, młodsza dziewczynka miała na
imię Chajka. Przed deportacją w 1942 roku Bencje ukrył się u rodziny Dziochów, a następnie gdzieś uciekł. W
Podlesiu Małym żyła rodzina Abrama Fluga – jego żona i pięcioro dzieci: Hejno,Jenta, Josef, Moszek i Srul. Hejno
służył w wojsku polskim, w czasie okupacji był funkcjonariuszem w turobińskim Judenracie. Abram Flug zmarł w
1928 roku po nagłej śmierci dziedzica Bramskiego, który pożyczył od Abrama dużą kwotę pieniędzy; Flugowie
dzierżawili staw w Podlesiu Małym – hodowali w nim ryby. Zginęli wszyscy prawdopodobnie podczas pogromu
szczebrzeszyńskich Żydów w 1942 roku.
2 Przynależący administracyjnie do gminy żydowskiej w Turobinie.

ciekłego kruszcu życia, żaby zbierają się w mniejszym zespole i kumkają, ciurkają , czasem słychać
rech, rech, ale i raj, raj, raj też bywa.
"Jęziórko" Józia Jachymka
Był to sztuczny, malutki zbiornik wody gruntowej, opadowej i. t. p. Zbiornik ten był wykopany na
Nawsiu obok zabudowań rodziny Jachymków. Miał kształt koła około 20 m², głębokości ok. 70
cm. Zbiornik ten wykopał sam Józio ( 1923 - 1977) gdy mógł już dźwigać łopatę. Do szkoły
chodził dotąd jak nauczył się pisać, czytać i rachować. W wojsku służył do momentu dezercji z
Armii Berlinga. W dorosłym życiu był dobrym rolnikiem i wiejskim cieślą. Uwielbił ład i porządek
w zagrodzie i w polu, nie mówiąc już o higienie osobistej. Lubiał rybaczyć. Chyba jak się urodził to
go kąpano z żywymi rybami w nieckach. Nawet jak się ożenił to z panną znad rzeki Por. Po ojcu
mającym prawo połowu ryb w rzece Gorajec odziedziczył sprzęt do połowu ryb: sak z dwoma
tłokami, podrywkę, bębenek i oścień z damasceńskiej stali. Będąc jego młodszym sąsiadem od
dzieciństwa sekundowałem jego rybaczeniu.
Według mojej pamięci, Józio w swoim "jęziorku" chciał hodować ryby i w tym celu znosił do
niego złowiona drobnicę karasiów w sadzawce na Pomiarach, a w Gorajcu jaka tam żyła. Po
licznych próbach zarybiania swojego akwenu, zrezygnował z tego zamiaru. Rybki z czasem snęły, a
on spasał je kurami. Natomiast w tym akweniku szybko zagospodarowały się żaby i te z ciur, ciur,
rech, rech, kum, kum, raj, raj.
"Jęziórko" na Popłowkach
Było to obniżenie bagienne na gruncie rodziny Krzyszczaków. Przez cały rok utrzymywało się
moczarowe zawilgocenie, a letnią porą stagnowała woda do pory skwarnej. Co roku po śnieżnej
zimie, powstawało tu sezonowe "jęziorko", a w nim gromadziło się mnóstwo żab i tych rech, rech i
tych raj, raj, ciurrrrrrrr i kum, kum. I dopókąd natura pozwalała, to populacja ta w stosowny czas
dawała koncerty. Było to żabie koncertowisko we wsi, mające charakter jeziorny. Od niego też ta
część Radecznicy mogła przyjąć nazwę: Żabia Wólka, bo wolności tym królewnom w żabim stroju
nie brakowało. Raj, raj... Z czasem na uroczysko to zawitał plug. O rajwachu i rech, rech
zapomniano. Czasem tylko starsze pokolenie żabiwolczan wspominało o takiej rozrywce. Ja zaś
jako dzieciuch w podkasanych porciętach chodziłem oglądać to wesołe miejsce i uciszać to w
zaklęte żaby piękno.
K
Kolory wody 3
Jest ich 3 albo było, bo melioracja wsio pokuciała. W Gorajcu to kolor herbaciany, patrząc tak
poetycko. Błękitny to cieki od źródlane, te czynne i zsypane. Najbardziej błękitniał ten od stokowy
do Okręglaka. Zbliżony do czarności [mają] te płynące [wody] po podłożu torfiastym. A więc
Mchów Rów, Pomiarowy i ciek od źródeł kaplicznych.
L
Lodowisko
Podobnie jak na Pomiarach i Czaplisku w zimie w styczniu [i ] lutym wylewała woda nie widziana
w lecie. Wylew ten zamarzał i tworzyło się rozległe lodowisko. Amatorzy ślizgania chętnie
zajmowali tą gładź i urządzali sobie łyżwiarski ubaw. Harcowali tutaj zawodnicy na drewnianych
łyżwach - to ci ze wsi, i na fabrycznych to ci z Kolegium.3 Oni rysowali lód na stopień z
wychowania fizycznego w szkole. Lodowisko leżało na radecznickich łąkach miedzy Zdroikiem
Budzyńskich a Okręglakiem. W październiku 1939 roku w tym miejscu przymusowo lądował
3 Uczniowie Kolegium Serafickiego, otwartego w Radecznicy staraniem O. Metodego Sikory 17 stycznia 1922 roku
- funkcjonowało do 1939 roku.

szkoleniowy samolot z Lubelskiego Aeroklubu, koziołkując. Ale było widowisko. 24 lipca 1944
roku na tym złudnym przymusowym lądowisku ugrzązł kołowo gąsienicowy pojazd Wermachtu.
widowiska nie było, ale uciecha partyzantów, bo pomogli mu się wydostać z ugrzęzu, a następnie z
dwójką załogi zabrali do niewoli i uprowadzili na Krzywdę.
M
Melioracja łąk
W 1947 roku z namowy ówczesnego sołtysa wsi Stanisława Jasińskiego, brałem udział przez kilka
wiosennych dni w pomiarach geodezyjnych na radecznickich łąkach w celu przeprowadzenia,
drugiej w dziejach łąk melioracji. Chodziłem z łatą mierniczą po łąkach , niejednokrotnie po kolana
w wodzie. Bardzo zazdrościłem geodecie gumowych butów, choć była to ciepła woda wiosenna. Po
jakimś czasie gdy przyszła pora kopania rowów, to w tej pracy nie brałem udziału. Melioracja
spowodowała wielkie spustoszenie wodne na łąkach.
Na Czaplisku i indziej nie ma już zimowych wylewów. Wysechły sadzawki i okresowe jeziorka
i zdroiki. Okreglak stał się kośnym uroczyskiem. Rowy Mchów i Pomiarowy też się zazieleniły.
Zmarniał od stokowy do Okręglaka. Nie wdzięczą się do słońca grążele i grzybienie, bo turzyce
zajęły ich miejsce. A na domiar tego spustoszenia, na skutek zlikwidowania pogłowia koni i
zmniejszenia bydlęcej populacji zmeliorowano łąki, zapuszczono w nieużytki zielone gawry
gryzoni, komysze, leże itp. przyrodnicze ostoje. Nie słyszy się ptactwa łąkowego i bagiennego i
innej skrzydlatej drobnicy. Kle, kle, też ma kłopot ze stołówką, bo trzciny i wysokie nie koszone
turzyce uniemożliwiają spacery za jadłem. Czasem tylko, na wyrosłej w tej dzikości wierzbie czy
brzozie zakuka kukułka. A resztę to cisza bo i żaby jakby straciły rezon. Trzepotu skrzydeł motyla
też nie słychać. Obecnie chodzenie po łąkach z łatą mierniczą, byłoby trudniejsze jak w 1947 roku.
Trzciny i szuwary są bujniejsze jak kiedyś i zaanektowały znaczne obszary pomelioracyjnych łąk.
Moczary
To starorzecze po odnodze rzeki Por opływające Gaj Gruszczański od zachodu i południa, porosłe
trzcinami i różnymi szuwarami, zasilane wodami radecznickich źródeł. Tu, miedzy Gajem a
Radecznicą żaby nigdy nie koncertowały i nie koncertują ze względu na zimne wody źródlane spod
Radecznicy. W latach 1940 - tych w tych moczarowych zaroślach z bełkami nad Pomiarami żyli
do lat 1950 - tych krewniacy bobrów i piżmaków. Po melioracyjnym osuszeniu ich bytowego
środowiska wyniosły się gdzieś indziej.
Muchów Rów
Naturalny twór uszłych epok geologicznych. Brał on początek w pod zboczowym źródle w kącie
obecnych ulic Zielonej i B. Prusa. Źródło to ok. 1930 roku zostało zasypane na trakt szosowy
przez wieś. Rów ten toczył wody źródła na łąki pod gajowski Ostrów, gdzie występowały
grzybienie i grążele w najniższym miejscu nad poziomem morza w Radecznicy. Rów ten zalegała
najcieplejsza woda w w radecznickich uroczyskach wodnych. Jego dno było grząskie i torfowe.
Żyły w nim piskorze.
Okręglak
Było to kąpielisko dla dzieci na końcu Nawsia od wschodu, usytuowane na cieku wodnym od
Stoku Jasińskiego. Była to owalna misa wodna, głęboka po pachy dwunastolatka o wielkości dwóch
klepisk stodolnych. W porze ciepłej zbierała się tutaj dzieciarnia niemal z całej wsi , chlapiąc się
ponad higieniczną potrzebę, przechodząc często w zabawę, nieraz bardzo głupią . Jedną z nich była
zabawa w chrzest. Polegała ona na tym, że łapało się takiego "poganina" za czuprynę i zanurzało się
pod wodę wymawiając formułę: "w imię ojca i syna nadaję ci imię które już masz". Tu wynurzano
delikwenta na powierzchnię, czasem niebezpiecznie zachłyśniętego. Ci z ogoloną cefałą nie
dawali się zanurzać. Bywało, że na początku zabawy udało się dopaść Żydziaka. Ten miał
przechlapane a zwłaszcza jak był mizerny. Jego zanurzano dwa i trzy razy, a jak się wyrwał z rąk

takiego św. Jana , to już więcej w Okręglaku nawet paznokcia nie zanurzył. Kąpiąca się gawiedź na
okoliczność takiego wynurzenia zachodziła się ze śmiechu. Z czasem, jak ta głupia zabawa się
rozwinięta, to Żydziacy już nie ryzykowali kąpieli z chrzczonymi w kościele. Co "scyzorykiem"
ochrzczeni jak już było zajęte kąpielisko przez katolików, najczęściej zawracali skąd przyszli.
Inną zabawą Okręglakowej gawiedzi było wybieranie raków gnieżdżących się w plątaninie
korzeni w zakolu cieku i osadzaniu ich na wyślizganym miejscu do misy kąpieliska. Były to ich
wyścigi do wody. Te niedojdy często łaziły to w prawo lub w lewo zakłócając sąsiadowi bieg do
wody. Tutaj już śmiechu nie było.
Była też zabawa w ziemioludki. Tym razem ferajna smarowała się błotem i urządzała sobie
łapanki po łące. Złapany musiał zawsze umyć z błota łapiącego. Okręglak zamarł po 1950 roku, jak
zmeliorowano łąki, a ciek wodny do niego przecięto pod Muchowym Rowem, kierując do
Magistralnego Rowu w miejscu Okna Wodnego.
Okno na Moczarach
Jednym z takich było lustro wodne o powierzchni około ponad pół hektara na radecznickich
łąkach z liszajami grążelu i grzybieni nad Pomiarami na południowym wschód. O takich
uroczyskach pomiędzy Radecznicą a Gajem Gruszczańskim pisała w swojej Monografii
Radecznicy4 nauczycielka miejscowej szkoły - Ida Rucińska z Zaporza. Miejsce to nieustannie
zajmowały chmary dzikich kaczek i innego drobnego ptactwa wodnego. Było i chyba pozostaje
nadal, choć osuszone, najniższym miejscem nad poziomem morza w Radecznicy (202 m. ). Tu
kiedyś i obecnie wlewały się wody roztopowe zza młyna w Zaporzu, z wszystkich źródeł w
Radecznicy i z występującego ze swego koryta Gorajca. Zlewająca się tu woda, jakby zmawiała się
z każdą kropelką w która stronę ma płynąć i następnie brała kurs przez gajowskie łąki i
płynęła ku Zakłodziu, wlewając się do Gorajca w sąsiedztwie młyna wodnego do Poru.
P
Pani Wodna
Jest to ludowe bajanie o pojawieniu się w obrębie obecnych ulic: Zielonej, B. Prusa i Krótkiej,
niewieściej postaci w błekitno - białym o różowym odcieniu zwiewnym stroju, o długich białych
włosach, wpiętym w nie diademie z nenufarów. Jak opowiadali bajarze, postać ta pojawiała się w
pogodne noce w maju i czerwcu każdego roku. Oglądana była w momencie jak idący skręcał w
obecną ulicę Zieloną. Zjawa zawsze pojawiała się po lewej ręce na odległość cienia idącego. Pani
ta prowadziła pieszego około 100 m. po czym znikała. Postać ta nikogo nie straszyła, a tylko szła
razem z cieniem. Jak mówili opowiadający, ona chyba pokazywała piękno niewieściej postaci. Ci
sami bajarze posądzali ja o strzeżenie w tym miejscu przepastnego źródła koło Tetlaka, które pod
budowę szosy zostało kiedyś zasypane.
Podgrodzie
Dzielnica Radecznicy o malowniczej rzeźbie i pięknym położeniu oraz dziwnej nazwie.
Geologicznie rówieśnica pozostałym dzielnicom. Najbardziej uwodniona z całej piątki. Kiedyś
była trudno przejezdna ze względu na styk: pagórkowatość od zachodu a bagienność od wschodu.
Z zabytków ma tylko dwa krzyże przydrożne z połowy XX wieku. Ulic ma dwie: Zdrojową i
Krótką. Malowniczy wąwóz Zdyberka Włościańska, przedłużenie ul. Zdrojowej. Wąwozem tym w
ostatnim kwartale 1942 roku przychodzili nocą czerpać wodę w Stoku Jasińskiego, ukrywający się
w I i II Dołach radeczniccy wyznawcy judaizmu. Nad Zdyberką znajduje się miejsce widowiskowe
w siną dal na wschód.
Podklasztor
Nierolnicza dzielnica Radecznicy z bogata przeszłością historyczną i pięknym położeniem, z rzeźbą
terenu z pomnikowymi źródłami opasanymi groblą, co stanowi rozległy staw, a w nim wznosi się
4 Maszynopis dostępny w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica w Radecznicy.

drewniana kaplica pod wezwaniem św. Antoniego z 1892 roku z widocznym postrzałem wojennym
25 lipca 1944 roku. Nad Podklasztorem góruje jak perła w koronie dzielnica Miasteczko, którego
rozwój nastąpił w XVII wieku wzniesieniem kościoła i klasztoru dla zakonników bernardynów, a
w XIX wieku pobudowaniem na cele szkolne budynków murowanych o wielkiej kubaturze. W
1950 roku zniesiono bazę szkolna, a w to miejsce ulokowano szpital psychiatryczny. Na bazie
szpitala z czasem powstało osiedle mieszkaniowe. W 1981 roku ustanowiono parafię rzymsko katolicką przy klasztorze, a razem z ta zaszłością urządzono cmentarz grzebalny.
R
Rów Magistralny
Zaistniał w latach 1950 - tych na Moczarach miedzy Gajem Gruszczańskim za Zaporzem i
Radecznicą. Cięgnie się niemal od Zaporskich Wielkich Źródeł, do ujścia do Gorajca pod
Zakłodziem. Zbiera wszystkie wody radecznickich źródeł i mokradeł.
Rów na Pomiarach
Był naturalnym wyrobiskiem ciekowym, odwiecznie odprowadzającym wodę że źródeł ze Stoku
Jasińskiego, tak, jak Muchów Rów ze źródła koło Tetlaka. Jego ciek kończył się w uroczysku Okno
na Moczarach. Dno tego rowu było torfowe i grząskie, woda zimna.
Rzeka
Tak żabiowólcznie nazywali ciek wodny od źródeł Stoku Jasińskiego pode wsią do Okręglaka i
dalej aż do Gorajca w kątach radecznickich łąk, gdzie Gorajec bierze kurs na wschód. Ciek ten na
odcinku od Muchowego Rowu aż do Okręglaka dawał wrażenie że jest prawdziwa niewielką rzeką.
jego głębokość wahała się w granicach od 80 cm. do 120 cm. Dno było bez wodorostów,
wymuskane o biało sinym kolorze, o brzegach porośniętych jedno i dwuliścienną roślinnością
bagienną o miotlastych wiechach, baldachach i stożkach. Na nich rezydowały ślimaki zatoczki i
błotniarki. Rybia populacja to: cierniki, ślizy, kiełbie, szczupaki, płocie i może coś jeszcze
podobnego do płoci. W cieku brodziło dużo gęsi domowych i kaczek. Woda cieku miała odcień
błękitny. Na tym rzecznym odcinku było 7 wodopoi zagrodowych. Szerokość pływu była
niejednakowa. W miejscach wodopojów wybrzuszała się się nawet do 3m. Ciek ten nigdy nie
zamarzał, a podczas silnych mrozów intensywnie parował, tak, jak wszystkie źródła. W tej sytuacji
Radecznica miała wodę o trzech stanach skupienia: gazowym, ciekłym i stałym. Ta piękna rzeczka
straciła swój byt po przeprowadzeniu intensywnej melioracji łąk po 1950 roku i przecięciu tego
cieku powyżej Muchowego Rowu, kierując go ku Oknu na Pomiarami. Po mojej rzeczce nawet nie
pozostało wiele śladów.
S
Sadzawki
Według mojego oglądu i pamięci, było ich trzy. Dwie na Pomiarach i jedna na Uściu. Największa
była na Pomiarach. Kiedy ją wykopano - nie wiadu W XIX wieku już była i pewnie już zarybiona.
Kto ją zarybiał też nie wiadomo. W mojej dziecięcej erze były w niej karasie, a że leżała na
wspólnocie wiejskiej, kto chciał łowił w niej te karasie. W moim spostrzeganiu, jakby jej
dysponentem był mój starszy ode mnie o 7 lat sąsiad, Józef Jachymek. W porze, jak było już ciepło
zabierał mnie ze sobą i szliśmy do sadzawki na wiosenny połów. Józef zakasywał portki aż do
krocza, właził do wody, przystawiał kosz do wewnętrznego brzegu sadzawki i nogą, ruchem
pompowym naganiał ryby do kosza. Po chwili wyjmował kosz z wody i naszym oczom ukazywał
się wynik połowu. Były to różnej wielkości złociste ryb, rzucające się w nieładzie w koszu.
Na styku łąki i gruntu ornego Ferenców była mniejsza sadzawka, ale w niej nie było ryb i
śpiewających żab, tu tylko zgrzytały i chrapiały jak stare czarownice. Sadzawka między źródlana
miała rozmiar około 50 x 80 m. W jej południowo - wschodnim rogu rosła paropienna o żółto

barankowych kwiatach, bardzo wonnych. Druga sadzawka już na Ferencowym gruncie, była
znacznie mniejsza w otoczeniu stałego gruntu i wyżej od między źródlanej. W niej z czasem
postawiono betonowy krzyż przydrożny z inskrypcją: "Boże błogosław ludowi Twemu".
Na Pomiarach oczka źródlane były znacznie mniejsze niż pod Laskiem. Tu niektóre były
bezodpływowe. Ale miejsce to było zabagnione z roślinnością kośną na siano. Zimą zamarzało,
tworząc lodowisko ku uciesze łyżwiarzy z Kolegium i "kałamarzy" z powszechniaka. Obecnie na
Pomiarach sączy się jedno źródełko tuż przy szosie, a w najbardziej osuszonym melioracyjne
miejscu wznosi się domek murowanej konstrukcji. Trzecia sadzawka była w Uściu na gruncie
łąkowym rodziny Piwowarków. Ta też na skutek melioracji przeszła w byt kośny. Nad nią rosła
kiedyś potężna sokora, a w jej rosochach gniazdowały bociany.
Ś
Święto Wody
Jest to kościelna forma czczenia ważności wody w ludzkim życiu. Potocznie nazywa się odpustem
i co roku odbywa się to święto w Radecznicy 13 czerwca. Święto to wywodzi się z legendarnego
objawienia się 8 maja 1664 roku św. Antoniego, zwanego Padewskim, jako, że jego edukacja i
świętość wywodzi się z włoskiej Padwy. Na okoliczność tego święta 12 czerwca odbywają się
uroczystości wieczorne w obrębie Stawu Kaplicznego i w kościele. To samo dzieje się 13 czerwca.
Wierni modlą się, obmywają twarze, ręce i nogi. Wysłuchują kazań i nauk liturgicznych. Nabierają
do rożnych naczyń z Życiodajnego Źródła Bożej Rodzicielki i zabierają ze sobą do domu - wodę.
Wielu wiernych, albo obecnych na tarasie Kaplicy, wrzuca drobne monety do wody. Istnieje tu
legenda, że bytujące w tym zdroju szczupaki porywały w paszcze spadające monety do wody i
zanosiły w odmęt największego źródła.
Ź
Źródła
Otwartych uroczysk źródlanych w radeczniccy było sześć. Największe pod Laskiem z kaplicą na
wodzie. Następne pod Klasztorem na gruncie siedliskowym Płocharza. Stok Jasińskiego. Koło
Tetlaków i na Uściu najmniejsze.
1. Pod Laskiem. Tu jest parę źródeł otoczonych groblą z trzech stron. Jest to miejsce kultowe z
kaplica drewnianą z 1829 roku będące pod opieką miejscowych zakonników - bernardynów. 20
czerwca 1950 roku przy południowej grobli utopił się trzy letni Czesław Wincentowicz. W latach
1980 - tych staw pogłębiono i urobkiem pogłębienia poszerzono groble i usypano wysepkę pod
posąg św. Antoniego. W tym też czasie przegrodzono Życiodajne Źródło Bożej Rodzicielki małą
groblą od reszty Stawu.
2. Pod Klasztorem. To źródło zanikło po 1950 roku. Szpital zainstalował na jego podziemnym
cieku studnię głębinowa. Misę po źródle zasypano pod zabudowę parkingu i budynków sąsiedniej
parceli.
3. Pomiary. Tu występował zespół małych źródełek ledwo sączących wodę, tworzących mokradło
porastające tatarakiem i innymi lepiechami. Obszar kośny. Zima teren zamarzał, tworzyła się tafla
lodowa, gdzie amatorzy uciech ślizgania się harcowali do granic możliwości. Po melioracji radość
ślizgania już nie powróciła.
4. Stok Jasińskiego. Tu, jak i pod Klasztorem woda wypływała wartkim ciekiem spod pagóra i
tworzyła rozległą misę wodną, co stanowiło wiejski wodopój dla koni i bydła. Była tu też wiejska
pralnia pod chmurką przez cały rok. Kolonijni mieszkańcy wsi do misy wodnej wjeżdżali konnymi
wozami, by wywozić stąd ten ciekły kryształ do swoich domostw, jak nie mieli w podwórzu

studzien. takim stałym wywoziwodą był Kazimierz Klimczak mieszkający za wsią za II Dołami na
wysokości 294 m. n. p. m, a od wsi oddalony ok. 2 km. Te źródła czasem zasypywała ziemia z
obrywającego się pagóra, ale napór wody źródlanej szybko rozmywał przeszkodę. W Stoku pod
pagórem wiele gosposi urządzało sobie chłodziarki mleka w palikowej grodzi.
5. Źródło koło Tetlaka. tego obiektu już nie widziałem, nie rosiłem też moich warg jego wypływem.
Był to podobno przepastny krater jak ten przy Kaplicy na Wodzie. Zasypano go jeszcze przed moim
urodzeniem pod budowę szosy przez Podgrodzie i dalej. Opowiadano, że w jego kraterze utopiła
się koliba z ziemią, wypadając z szyn, które stanowiły jezdne podłoże do transportowania ziemi z
miejsca wykopu do miejsca nasypu. Od tego źródła [wypływający] pamiętam tylko Muchów Rów,
który też już nie istnieje.
6. Na Uściu. To najmniejszy obiekt źródlany w Radecznicy. Źródło to też zostało zasypane przy
regulacji Gorajca w latach 1960 - tych. Biło ono jakby w zakolu rzeki u brzegu gruntu rodziny
Piwowarków. Na źródełku tym przez wiele lat Ewa Jasińska urządzała sobie chłodziarkę mleka, co
nie raz oglądałem będąc na rybaczeniu z wędką.
Ż
Żabia Wólka
Rolnicza dzielnica Radecznicy. Z niej wywiodła się dzielnica Kolonia. Jej nazwa pochodzi chyba
[od] nizinnego położenia, gdzie żaby okraszały wiosenną codzienność ciurkaniem, kumkaniem, raj,
raj, życielom tego miejsca. Żabia Wólka miała też urokliwą rzeczkę, która w czasie roztopów
zmieniała kierunek płynięcia wody ze wschodniego na zachodni, od Okręglaka do Muchowego
Rowu, a dalej na północ ku uroczysku grzybieni i grążeli. Działo się tak, że wylewająca się do
Gorajca woda, od mostu Nr 7 płynęła od wschodu pod Żabią Wólką wlewała się do do Okręglaka i
o podwyższonym poziomie płynęła stąd do góry ciekiem od Stoku. Dziwne to było zjawisko: woda
płynie pod górę. Gdy nadmiar wód roztopowych uszedł do Poru w Zakłodziu, ciek stokowy wrócił
do Okręglaka.

Zybałowy słowniczek
(hasła ułożone zostały według kolejności zapisu w pracy, a zatem nie alfabetycznie)
bajanie - niedorzeczna opowieść,
naskrybać - napisać,
spokój duszny - wewnętrzny spokój,
Wielgi - Wielki,
lodownia - miejsce do przechowywania szybko psujących się produktów,
krocie - duże ilości,
moczarowy - bagienny, podmokły,
poboczowo - na poboczu, wzdłuż brzegów,
Staw Kapliczny - staw na którym znajduje się kapliczka św. Antoniego,
Podleskie Jezioro - umowna nazwa dla znajdującego się w Podlesiu jeziora,
wycug - emerytura, zasiłek emerytalny,
"moczykije" - wędkarze,
czas młyński - okres, kiedy funkcjonował młyn,
wykopano odpowiednią pijawkę - wykopano odpowiedni rów odprowadzający wodę...,
koncertowiska - miejsce gdzie odbywa się koncert,
ciekły kruszec życia - woda,
lubiał rybaczyć - lubił łowić ryby,
snęły - zdychały,
moczarowe zawilgocenie - podmokły teren/ podmokły grunt,
stagnowała woda - stała woda,
pora skwarna - upały,,
dopókąd - dokąd,
rajwach - hałas, poruszenie, zamieszanie....,
wsio pokuciała - wszystko pomieszała,
od źródlane - wypływające z źródła,
od stokowy - pochodzący (wypływający) ze stoku,
źródła kapliczne - źródła, wody których zasilają staw zlokalizowany wokół kapliczki św. Antoniego
w Radecznicy,
rysować lód na stopień - ślizgać się celem zaliczenia obowiązkowych zajęć z wychowania
fizycznego w szkole,
ugrzęz - grzęzawisko,
wysechły - wyschły,
kośne uroczysko - uroczysko, na którym koszono trawę,
kle, kle - bociek,
żabiwólczananie - mieszkańcy Żabiej Wólki,
bytowe środowisko - miejsce zamieszkania,
uszłych epok - minionych epok,
stodolny - znajdujący się w stodole,
cefała - głowa?
wyrobisko ciekowe - naturalny odpływ wody z danego zbiornika, rzeczki...,
ciek - długość przepływu wody, strumie wody,
chrapiały - chrypiały,
paropienna wierzba - wierzba mająca dwa lub kilka pni (rozłożysta?),
żółto barankowe kwiaty - bazie kwitnące na wierzbach, w biało żółtych kolorach,
roślinność kośna - trawy przeznaczone do skoszenia,
przeszła w byt kośny - porosła trawą,

lepiechy - roślinności występująca na podmokłym terenie,
ciekły kryształ - woda,
wywoziwoda - wywożący wodę ze zbiornika wodnego do domu na własne potrzeby,
palikowa grodź - miejsce (a była to woda źródlana) ogrodzone drewnianymi palikami, w którym
gospodynie przechowywały bańki z mlekiem,
nie rosiłem moich warg - nie zmoczyłem moich ust,
życiele - mieszkańcy,

