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WSPOMNIENIE O ARCYBISKUPIE

KS. ABP IGNACY TOKARCZUK 

Z wielkim smutkiem, ale i ze spokojem 
członkowie Stowarzyszenia Kulturalno-
-Społecznego Ziemi Zaklikowskiej im. 
Anny Nagórskiej przyjęli wiadomość, że 
29 grudnia 2012 r. w wieku 94 lat do Domu 
Ojca odszedł wierny do końca Bogu, Na-
rodowi i Ojczyźnie ks. abp Ignacy Tokar-
czuk. Jego zasługi dla Kościoła i wiernych 
są trudne do przecenienia. Od 1966 do 
1993 roku kierował diecezją, a potem ar-
chidiecezją przemyską, gdzie bez zgody 
władz PRL wybudował ok. 430 kościołów 
i kaplic. Utworzył też 220 nowych parafii.

Władze komunistyczne uważały go za jednego ze swoich głównych przeciwników, 
obok kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły. W latach 70. i 80. 
wspierał działania opozycji demokratycznej, m.in. Komitetu Obrony Robotników, Ru-
chu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a później NSZZ “Solidarność”. Za swoja po-
stawę i wkład w zachowanie wolności i polskiej tożsamości 3 maja 2006 r. został odzna-
czony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego najwyższym odznaczeniem państwowym 
– Orderem Orła Białego. Do końca swoich dni starał się być blisko wiernych, Ojczyzny 
i Kościoła.

Ks. abp Tokarczuk został pochowany 2 stycznia 2013 r. w podziemiach archikatedry 
przemyskiej. W ostatniej drodze wielkiemu pasterzowi towarzyszyli kapłani, rodzina i 
bliscy, przyjaciele oraz wierni, którzy przybyli na uroczystości pogrzebowe.

Mszy św. sprawowanej w przemyskiej archidiecezji przewodniczył ks. kard. Stanisław 
Dziwisz, metropolita krakowski. Homilię wygłosił ks. bp Kazimierz Ryczan, ordynariusz 
diecezji kieleckiej. Głosy osób duchownych, przez wiele lat współpracujących z ks. abp, 
najpełniej oddają charakter i wielkość tej postaci.

- Był człowiekiem wiary, wybitnym duszpasterzem i patriotą, budowniczym Ko-
ściołów, przykładnym kapłanem i gorliwym biskupem. Do historii Kościoła w Polsce 
wchodzi, jako nieugięty bojownik o wolność religii, o miejsce Boga w życiu społecznym 
i o szacunek wobec pełnych praw człowieka. Ks. arcybiskup Ignacy otrzymał od Boga 
wiele talentów i odważnie przez całe życie je rozwijał, niełatwe to było życie a trudno-
ści, przeżywane ciężkie zagrożenia w czasie wojny oraz w późniejszym czasie nękań 
przez reżim komunistyczny wycisnęły na nim mocne piętno – powiedział ks. abp Józef 
Michalik.
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Wdzięczność za posługę śp. ks. abpa Ignacego Tokarczuka wyraził Ojciec Św. Bene-
dykt XVI, który nadesłał specjalny telegram. Odczytał go nuncjusz apostolski w Polsce 
ks. abp Celestino Migliore.

- Jego Świątobliwość Benedykt XVI jednoczy się z Kościołem w Przemyślu w bólu 
z powodu śmierci arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, metropolity przemyskiego. „Od-
szedł do Pana wybitny pasterz, który z miłością troszczył się o powierzonych jego pie-
czy wiernych. Z pewnością przejdzie do historii Kościoła w Przemyślu i w całej Polsce, 
jako niestrudzony budowniczy Kościołów, ale też gorliwy przewodnik duchowieństwa 
i wiernych w trudnych czasach komunistycznego reżimu. Ojciec św. wdzięczny za 
wkład, jaki arcybiskup Tokarczuk wniósł w życie Kościoła modli się, aby Pan przyjął 
go do swojej chwały.”

W Homilii wygłoszonej podczas Mszy Św. pogrzebowej ks. bp Kazimierz Ryczan, 
przypominał o zasługach ks. abpa Ignacego Tokarczuka dla Kościoła i historii naszego 
Narodu. Ks. bp. wskazał na Jego odwagę wiary i kompetencje; w czasach komunizmu 
wzywał do sprawiedliwości i godności człowieka.

- Ks. Bp. dokładnie wiedział, że Kościół w chwilach zagrożeń narodu musi pełnić 
funkcję opiekuńczą, aby głosić Chrystusa musi stawać w obronie praw pracowników, 
inteligencji, chłopów, młodzieży. Obrona człowieka staje się zadaniem duszpasterza. 
Zaniechanie obrony godności człowieka, sprowadza nieustannie do roli narzędzia, jest 
sprzeniewierzeniem się Ewangelii, to jest także dziś aktualne. Zasłanianie się sloga-
nem, że Kościół, nie zajmuje się polityką może być zdradą Ewangelii. Ewangelia i wy-
goda nie idą w parze – podkreślał ks. bp Kazimierz Ryczan.

Ks. bp zwrócił również uwagę na patriotyzm i szacunek do ojczyzny, jakimi odznaczał 
się ks. abp. Ignacy Tokarczuk.

On nie wstydził się polskiego narodu – powiedział metropolita. Wskazał jednocze-
śnie na aktualność wezwań ks. arcybiskupa Tokarczuka, jeśli chodzi o obronę polskiej 
ziemi, rolnika, szkoły, kultury i służby zdrowia.

- To nie jest abstrakcyjna ojczyzna. Ojczyzna Arcybiskupa to robotnicy, wieś, zie-
mia, kultura, młodzież, dzieci, rodziny i świątynie tak bardzo potrzebne narodowi. 
Które zdanie straciło dziś na aktualności? Arcybiskup zdaje się mówić dziś: rodacy, 
zabierzcie się do roboty, nie oglądajcie się na Unię. Ich nie interesuje zdrowa i silna 
katolicka Polska. – akcentował ks. bp Kazimierz Ryczan.

Metropolita kielecki zwracał też uwagę na solidarność i wierność pierwszego metro-
polity przemyskiego w stosunku do kapłanów i osób świeckich, którzy w trudnych cza-
sach stawali w obronie katolickiej Polski.

- Biskup Tokarczuk niósł nadzieję, był oparciem, nie gasił słabych płomieni. Przeko-
nywał, że należy wytrwać, by zwyciężyć – powiedział ks. bp Kazimierz Ryczan.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni dostojnicy kościelni, przedsta-
wiciele władz, parlamentarzyści. Wierni zgromadzili się także na placu przed bazyliką 
archikatedralną, by oddać hołd Wielkiemu Polakowi.

Ks. abp Ignacy Tokarczuk dla członków Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Zie-
mi Zaklikowskiej im. Anny Nagórskiej był szczególne bliski. To właśnie z jego inicjatywy 
powstało Stowarzyszenie, które przyjęło za patrona Annę Nagórską. Ks. abp zapoznał 

się bliżej z życiem i dorobkiem duchowym oraz artystycznym Panny Anny, gdy prze-
bywał na wypoczynku u sióstr Józefitek na Radnej Górze. Osobiście ufundował Epita-
fium poświęcone Annie Nagórskiej, które zostało odsłonięte w kościele w Zaklikowie. 
Jego celem było wyniesienie Anny Nagórskiej na ołtarze. Nie szczędził sił i środków, by 
wspierać działalność Stowarzyszenia. Gdy z powodów zdrowotnych nie mógł osobiście 
uczestniczyć w różnych uroczystościach związanych z Anną Nagórską, to dzięki ks. bp 
Edwardowi Frankowskiemu i siostrze Stefanii Jaworskiej, bliskim współpracownikom, 
na bieżąco był informowany o efektach działalności Stowarzyszenia. Przy każdej okazji 
członkowie doświadczali życzliwości i wsparcia ze strony ks. abp Tokarczuka. Także i 
teraz, już po śmierci, nadal odczuwamy Jego opiekę, co motywuje nas do dalszej pracy i 
kontynuacji dzieła zainicjowanego przez księdza arcybiskupa.

Redakcja   
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Waldemar Plennikowski

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W ZAKLIKOWIE

(100 LAT W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ)

 
Miej poczucie obowiązku – w myśli                      Nieszczęśliwych – ratuj!
Boga – w sercu                                        Wiarę – chowaj!
a Ojczyznę – we krwi                                     Polsce – służ!

Przytoczone motta towarzyszyły zaklikowskim strażakom w ciągu ostatniego wieku. 
A że nie były to słowa bez pokrycia strażacy udowodnili swoją działalnością i poświęce-
niem na rzecz społeczności lokalnej. Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie 
wiążą się z narastającym zagrożeniem pożarowym i koniecznością stworzenia zorgani-
zowanej grupy do walki z żywiołami. 

W okresie rozbiorów i II Rzeczypospolitej
 
Do roku 1912 w Zaklikowie potrzeby bezpieczeństwa pożarowego zapewniała, choć 

w sposób zdecydowanie niewystarczający, ówczesna gmina. Na rynku Zaklikowa znaj-
dowała się drewniana szopa, wewnątrz której przechowywany był gromadzki sprzęt po-
żarniczy. 

W szopie znajdowała się sikawka ręczna zamontowana trwale na 4 kołach. Posiada-
ła ona zbiornik wodny, do którego wodę nalewano wiadrami. Osiem osób specjalnymi 
drążkami wprawiało sikawkę w ruch kierując tym samym strumień wody z bardzo bli-
skiej odległości do pożaru. Oprócz sikawki w szopie znajdował się inny sprzęt niezbędny 
do gaszenia pożarów - drabina, kilka bosaków i tłumnic. 

Punktem zwrotnym w zabezpieczaniu od klęsk ogniowych Zaklikowa stał się dopiero 
groźny pożar domów przy północnej stronie rynku na początku 1912 r. Tę część osady 
zamieszkiwali wówczas Polacy i Żydzi. Po wybuch pożaru ludność żydowska przechwy-
ciła sprzęt znajdujący się w szopie i przystąpiła do obrony swoich posesji. W wyniku 
pożaru spaleniu uległo 10 budynków, należących głównie do Polaków. 

Wydarzenie to wymusiło potrzebę zorganizowania stałej grupy ogniowej, która 
zajmowałaby się gaszeniem pożarów na terenie całej osady. Wówczas to z inicjatywy 
miejscowego aptekarza Władysława Słubickiego i kilku innych mieszkańców w dniu 12 
czerwca 1912 r. zwołano zebranie gromadzkie na placu przy Urzędzie Gminy (obecnie 
ul. Sandomierska - stary ośrodek zdrowia), na którym to, przedstawiono społeczeństwu 
konieczność powołania do działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie. Na apel 
inicjatorów w szeregi straży wstąpiło 42 Polaków oraz kilku Żydów. 

W skład pierwszego Zarządu OSP w Zaklikowie weszli:
- Władysław Słubicki - prezes
- Teodor Przybylski – główny naczelnik,
- Ks. Wacław Stryjecki – skarbnik,
- Marceli Dwornikiewicz – gospodarz,
- Maciej Słapczyński – członek zarządu.

Organizując straż w 1912 r. druhów służby czynnej podzielono na 3 oddziały:
I. „Sikawkowi” z naczelnikiem Franciszkiem Słubickim,
II. „Topornicy” z naczelnikiem Antonim Waszkiewiczem,
III. „Obsługa beczkowozów” z naczelnikiem Tomaszem Zakościelnym.

Równocześnie z wyborem Zarządu dokonano przyjęcia i rejestracji pierwszego sta-
tutu OSP. Statut ten w oryginale opracowany jeszcze w języku rosyjskim zachował się 
do dnia dzisiejszego. Skład osobowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie sukce-
sywnie się powiększał, tak, że w 1925 r. organizacja liczyła już 167 członków czynnych i 
wspierających. 

W 1927 r. społeczeństwo Zaklikowa ufundowało sztandar OSP. „W dniu 6 czerwca 
– pisano w akcie – poświęcony został Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliko-
wie przez społeczeństwo miejscowe ufundowany. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Antoni 
Gieysztor. Rodzicami chrzestnymi byli: Anna Słubicka i Stefan hr. Tarnowski. Po poświę-
ceniu sztandar przez Prezesa Straży Władysława Słubickiego drużynie strażackiej w ręce 
Naczelnika Józefa Kowalewskiego wręczony został, a akt po odczytaniu przez obecnych 
na uroczystości podpisana”. Pod aktem podpisało się około 300 osób – przedstawicieli 
władz wojewódzkich i powiatowych, delegacja Związku Straży Pożarnych w Lublinie 
oraz liczni mieszkańcy Zaklikowa. Sztandar ten zachował się w niezmienionej formie 
do dnia dzisiejszego. 

  Sprawą zasadniczą dla prawidłowego funkcjonowania Straży Pożarnej było zapew-
nienie odpowiednich warunków i środków finansowych. Podjęto działania mające na 
celu zdobycie własnego lokalu, sprzętu pożarniczego i umundurowania. Fundusze na 
powyższe cele organizowano ze zbiórek ulicznych, darowizn, loterii, zabaw, przedsta-
wień, dotacji Urzędu Gminy, Zakładu Ubezpieczeń i Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych straży Pożarnych. W tym czasie Wiktor Słowikowski zapisał również notarialne 
na rzecz straży tytułem darowizny 3 morgi lasu położonego w pobliżu drogi do Ireny.

Dużą wagę od samego początku powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie 
przywiązywano do odpowiedniego wyszkolenia strażaków. Już w 1913 r. na placu obok 
Urzędu Gminy (obecnie na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących) wybudowano do 
celów ćwiczebnych pierwszą wspinalnię. W 1926 r. w miejscu starej powstała nowa pra-
wie 30 metrowa drewniana wspinalnia, na której strażacy zdobywali sprawności bojowe. 

Rozrastająca się liczebnie OSP w Zaklikowie, jak i powiększająca się ilość sprzętu stra-
żackiego wymagały zapewnienia większego budynku. Szopa z desek stojąca na rynku 
szybko okazała się zbyt mała na potrzeby straży dlatego też zarząd wynajął na cele remi-
zy duży budynek od Szlony Rozenela znajdujący się przy ulicy Długiej. 



10 11

W latach 1919-20 przystąpiono do budowy własnej remizy w miejscu starej szopy 
na rynku. W nowym budynku oprócz pomieszczeń na sprzęt mieściła się sala balowa i 
scena teatralna. Równocześnie z pracami mającymi na celu zapewnienie jednostce od-
powiedniego lokalu prowadzono działania w zakresie wyposażenia straży w sprzęt po-
żarniczy. Już w 1915 r. jednostka posiadała oprócz drabin, bosaków, toporków, tłumnic 
dwa beczkowozy i trzy sikawki ręczne.  

 Obok szkolenia ogniowego, które było głównym celem działań, straż prowadziła tak-
że działalność kulturowo-oświatową. Posiadanie własnej sali umożliwiało prowadzenie 
działalności rozrywkowej i organizację zabaw, które przynosiły straży znaczące dochody. 

W 1924 r. została założona pod batutą naczelnika Józefa Kowalewskiego i Ryszarda 
Słabczyńskiego własna 12 osobowa orkiestra dęta która działała przez 10 lat. Straż Po-
żarna posiadała też własną bibliotekę ufundowaną przez Inspektorat Szkolny w Janowie, 
która mieściła się w zaklikowskiej szkole. 

W latach 30. XX w. nadal kontynuowane były prace mające na celu poprawę wypo-
sażenia OSP w Zaklikowie w sprzęt pożarniczy. W 1931 r. zakupiono 1 motopompę 
marki „Leopolia” oraz dwie sikawki. Straż dysponowała ponadto trzema beczkowozami, 
drabiną Szczerbowskiego oraz znaczną ilością węży tłocznych. Na wyposażeniu straży 
znajdowały się duże ilości sprzętu ćwiczebnego, narzędzi do burzenia murów, uzbroje-
nia osobistego i umundurowania.

W 1937 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia Władysław Słubicki po 25 
latach pełnienia z godnością i pożytkiem dla straży funkcji prezesa złożył rezygnację z 
zajmowanego stanowiska. Na jego miejsce wybrano Ignacego Zakościelnego, który tę 
funkcję pełnił do wybuchu II wojny światowej. Bezpośrednio po objęciu funkcji prezesa 
Ignacy Zakościelny wraz z Zarządem podjęli uchwałę o budowie nowego murowanego 
domu strażaka. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Obiekt miał 
być zlokalizowany w miejscu, gdzie obecnie znajduje się przystanek autobusowy. Pra-
ce nad budynkiem rozpoczęto od wyprodukowania sposobem gospodarczym 120 000 
sztuk cegły. Do wybuchu II wojny światowej nie udało się jednak ukończyć budowy. 

W II Rzeczypospolitej OSP w Zaklikowie wyróżniała się dużą sprawnością i efektyw-
nością w działaniu. Na różnych zawodach powiatowych i wojewódzkich straż zaklikow-
ska zdobywała wiele wyróżnień, odznaczeń i nagród w postaci sprzętu przeciwpożaro-
wego. W praktycznym działaniu strażacy gasili z powodzeniem liczne pożary, ratując 
ludzi i ich dobytek. W latach 1912 – 1939 w Zaklikowie i jego okolicy wybuchło 46 du-
żych pożarów. Mimo zaangażowania strażaków nie zawsze jednak udawało się poskro-
mić żywioł. Najgroźniejszy z pożarów wybuchł 10 czerwca 1938 r., gdzie mimo udziału 
10 sąsiednich straży spłonęło aż 109 budynków. 

II wojna światowa i okres powojenny

 W chwili wybuchu II wojny światowej na placu przy dawnym Urzędzie Gminy przy 
ul. Sandomierskiej znajdowało się 68 000 sztuk cegły z przeznaczeniem na budowę no-
wej remizy. Celem zapobieżenia ewentualnej kradzieży lub wywozu przez okupanta 
materiał ten został wypożyczony mieszkańcom Zaklikowa, zwłaszcza dla tych, którzy 

ucierpieli podczas wrześniowych nalotów. Materiał ten w większości powrócił po zakoń-
czeniu wojny i został przeznaczony na budowę remizy.

Czas wojny i okupacji niemieckiej w latach 1939-44, to okres bardzo trudny dla OSP 
w Zaklikowie, podobnie jak dla wszystkich mieszkańców. Podczas bombardowania cał-
kowitemu spaleniu uległ znajdujący się na rynku dotychczasowy budynek straży wraz z 
salą balową i teatralną, zginęło kilku strażaków. Niemcy rozwiązali Zarządy OSP, a kie-
rownictwo nad strażami powierzyli mianowanym komendantom. W tym czasie Niemcy 
podejmowali działania, które miały skłonić do ścisłej współpracy strażaków. I chociaż 
większość członków OSP w Zaklikowie zachowała się godnie, to jednak pewna część 
strażaków poszła na kolaborację z okupantem.

Odrębną kartę w dziejach OSP w Zaklikowie stanowi okres powojenny. Pierwsze 
lata po II wojnie światowej to duże problemy organizacyjne, związane z rozproszeniem 
sprzętu strażackiego, jak i brakiem budynku oraz pomieszczeń na sprzęt pożarniczy. 

W 1946 r. komisaryczny prezes Felicjan Słapczyński z polecenia władz powiatowych  
zorganizował pierwsze powojenne zebranie straży, gdzie wybrano zarząd w następują-
cym składzie:

- Wacław Wesołowski - prezes
- Franciszek Macierzyński - naczelnik
- Felicjan Słapczyński - sekretarz
- Wincenty Sapalski - gospodarz

Kolejne istotne zmiany w składzie zarządu nastąpiły w 1947 r., gdy prezesem został 
wybrany Henryk Targowski. W 1950 r. uzupełniono zarząd o nowe osoby. Naczelnikiem 
został Stefan Murawski, sekretarzem Walerian Komierzyński, skarbnikiem Franciszek 
Macierzyński, a gospodarzem Teofil Stryjecki. 

W tym okresie działania OSP w Zaklikowie skupiały się nad pozyskaniem i odbudo-
waniem pomieszczeń i remizy. W tym celu odbudowano zniszczoną łaźnię pożydowską 
i zaadaptowano ją na potrzeby straży, zmieniając na remizę. W budynku tym wzniesiono 
również wieżę obserwacyjną i zainstalowano syrenę.

Dzięki zaangażowaniu strażaków odbudowany został zniszczony w czasie wojny bu-
dynek szkoły żydowskiej, znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Strażackiej i Długiej, 
Zamieniono go na obiekt kulturalno rozrywkowy, teatr oraz salę balową. W okresie póź-
niejszym w 1953 r. budynek ten został zaadaptowany na kino. Z tego tytułu Wojewódzki 
Zarząd Kin w Lublinie zasilał rocznie, w ramach czynszu, straż w Zaklikowie kwotą 
11.500 zł. 

 Warto również podkreślić, że OSP w Zaklikowie w tym okresie czynnie uczestniczyła 
w odbudowie innych obiektów na terenie Zaklikowa. Przykładem może być odbudowa 
zniszczonej przez okupanta elektrowni i młyna wodnego. Z tego tytuły Gromadzka Rada 
Narodowa 40% dochodów z młyna oddawała straży na cele ochrony przeciwpożarowej.

Równocześnie prowadzone były działania w zakresie wyposażenia jednostki w sprzęt 
pożarniczy. Efektem tych zabiegów było otrzymanie w 1954 r. pierwszego samochodu 
strażackiego typu „Star 21”. 
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Na początku lat 50. XX w. nastąpiła zmiana statutów i wybór nowych członków ko-
mend. Następne lata przyniosły kolejne zmiany w składzie Zarządu, głównie na stano-
wisku prezesa. I tak w 1962 r. prezesem został Franciszek Macierzyński, w 1966 r. Feliks 
Komierzyński, a w 1969 r. Mieczysław Urbański. Wkrótce po tym ponownie prezesem 
został Henryk Targowski. Naczelnikiem w tym okresie pozostawał niezmiennie Stefan 
Murawski, który funkcję tę pełnił aż do śmierci tj. do 1980 r.

W pierwszym okresie powojennym na przełomie lat 40. i 50. XX w. swoją obecność w 
OSP w Zaklikowie w zakresie działalności organizacyjno - oświatowej zaznaczyły kobie-
ty, szczególnie Bogusława Komierzyńska i Pelagia Macierzyńska. 

Rozwój działalności OSP skłaniał do rozbudowy dotychczasowej siedziby. Już pod 
koniec lat 60 pojawiła się inicjatywa budowy na miejscu adaptowanej łaźni Domu Stra-
żaka, nowego budynku, który by spełnił potrzeby zarówno garażowania sprzętu, jak i 
działalności kulturalnej oraz rozrywkowej mieszkańców Zaklikowa. Powstałe w latach 
1968, 1970 i 1971 społeczne komitety w związku z napotykanymi trudnościami nie były 
wstanie rozpocząć budowy. Dopiero powstały w połowie 1972 r. Społeczny Komitet Bu-
dowy Domu Strażaka pod przewodnictwem Teofila Stryjeckiego został oficjalnie zareje-
strowany i z wielkim zapałem przystąpił do prac mających na celu rozpoczęcie budowy 
nowej siedziby. W składzie komitetu znaleźli się ponadto: 

- Antoni Zakościelny – księgowy, 
- Konrad Stryjecki – kierownik techniczny, 
- Henryk Targowski – ówczesny prezes OSP. 

Bardzo szybko opracowano dokumentację i w dniu 5 września 1972 r. przystąpiono 
do rozbiórki starego budynku. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu strażaków już po 
tygodniu rozpoczęto wykopy pod nowy budynek. Budowa obiektu w którym obecnie 
mieszczą się garaże oraz Gminny Ośrodek Kultury (GOK) została zakończona w 1975 
r. Tak szybie zakończenie budowy możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu ogółu 
strażaków. Wszystkie prace niefachowe oraz część fachowych wykonywane były przez 
strażaków społecznie. Fundusze na budowę pochodziły z różnych źródeł: z dotacji z Po-
wiatowej Rady Narodowej, PZU, zakładów pracy, środków własnych OSP, Urzędu Gmi-
ny oraz darowizn finansowych i rzeczowych społeczeństwa zaklikowskiego. Obiekt ten 
wówczas w pełni zaspokajał potrzeby OSP, jak i GOK. W roku 1992 wykonano rozbudo-
wę tego obiektu polegającą na zabudowie tarasu nad garażami uzyskując w ten sposób 
świetlicę na potrzeby OSP.

W roku 1975 nastąpiły kolejne zmiany w zarządzie OSP w Zaklikowie. Prezesem zo-
stał Rudolf Jug, który funkcję pełnił do śmierci tj. do roku 1985. Bezpośrednio po nim 
funkcję prezesa objął Teofil Stryjecki. W tym czasie do zarządu OSP weszły następujące 
osoby: Benedykt Stachyra, Krzysztof Muszyński, Jerzy Murawski, Kazimierz Chrząstow-
ski oraz Marian Proc.

Lata 80. i 90. XX w., to wytężone działania Zarządu OSP mające na celu wyposażenie 
jednostki w sprzęt pożarniczy. Efektem tych działań było pozyskanie trzech nowocze-
snych samochodów pożarniczych oraz wiele innego sprzętu niezbędnego do wykonywa-
nia zadań. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z 

dnia 29.05.1995 r. jednostka zaklikowskiej OSP została włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego, co świadczyło o docenieniu jej potencjału i sprawności or-
ganizacyjnej. Jednocześnie oznaczało to poszerzenie zakresu obowiązków, gdyż oprócz 
działań typowo pożarniczych nałożono też nowe zadania związane z ratownictwem 
technicznym, chemicznym, drogowym, a także medycznym.

Aby sprostać tym poszerzonym obowiązkom zachodziła potrzeba wyposażenia OSP 
w Zaklikowie w nowy sprzęt do ratownictwa technicznego, chemicznego i medycznego 
oraz przeszkolenia członków straży w tym zakresie.

Sukcesywnie, mimo trudności finansowych, OSP w Zaklikowie wzbogacało się o spe-
cjalistyczny sprzęt, który pozwalał na prowadzenie w sposób skuteczny likwidacji róż-
nego rodzaju zdarzeń od gaszenia pożarów poprzez pomoc medyczną do szeroko rozu-
mianego ratownictwa technicznego. W 2012 r. OSP w Zaklikowie dysponował 4 wozami 
specjalistycznymi (w tym nowoczesny samochód typu MAN za 1 mln zł, które w 85% 
pozyskano ze środków unijnych), 7 pompami, 6 piłami, 4 agregatami i innym sprzętem 
technicznym. Obsługują go też coraz lepiej wyszkoleni i wykształceni strażacy. 

W ciągu roku biorą oni udział średnio w ok. 60 akcjach ratowniczych i gaśniczych 
(w 2012 r. zanotowano 42 wyjazdy ratownicze i 26 do pożarów). Straż pomaga ludziom 
poszkodowanym w wypadkach drogowych, a także w sytuacjach klęsk żywiołowych. 
Piękną kartę zapisała OSP w Zaklikowie podczas kilku ostatnich powodzi, gdzie ofiarnie 
i z poświęceniem ratowano przed zalaniem tereny najbardziej zagrożone, m.in. w 2010 
r. tereny Huty w Sandomierzu. 

Oprócz ratowania ludzi i ich dobytku strażacy tradycyjnie już angażują się w uroczy-
stościach religijnych. Pełnią straż przy grobie Jezusa Chrystusa, biorą udział w Rezurek-
cji, procesji na Boże Ciało oraz w czasie innych świąt kościelnych. Nie brakuje strażaków 
przy uroczystościach państwowych – Odzyskania Niepodległości 11 Listopada, rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz przy ważnych wydarzeniach lokalnych, dając świa-
dectwo przywiązania do tradycji i wiary ojców.

Strażacy z Zaklikowa otwarci są na różne potrzeby lokalne, służąc pomocą techniczną 
i logistyczną. Od 2011 r. datuje się ścisła współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcą-
cych w Zaklikowie, gdzie uruchomiono klasy mundurowe o profilu strażackim.

Dobre wyposażenie w sprzęt techniczny oraz utrzymywanie dużej sprawności orga-
nizacyjnej w istotnej mierze jest zasługą starań i wysiłku Zarządu OSP, w skład którego 
wchodzą następujące osoby: (stan z 2012 r.)

Benedykt Stachyra – prezes 
Marian Mędyk – wiceprezes
Krzysztof Woźniak – naczelnik
Krzysztof Wojniak – zastępca naczelnika
Krzysztof Potański – skarbnik
Tomasz Stachyra - sekretarz
Radosław Stryjecki – gospodarz

Komisję rewizyjną tworzą:
Michał Baran
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Roman Bednarski
Jacek Gorczyca

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Zaklikowie liczy 36 czynnych druhów i 3 człon-
ków honorowych, do których należą: Jerzy Ciesielski, Władysław Morawiecki i Stefan 
Rozesłaniec. 

100 lat OSP w Zaklikowie to jednocześnie 100 lat historii miejscowości, ponieważ 
strażacy uczestnicząc we wszystkich jego ważnych wydarzeniach historię tę współtwo-
rzyli. OSP zawsze starała się być organizacją apolityczną, a jej dewizą było o każdej porze 
dnia i nocy nieść pomoc ludziom, którzy tej pomocy potrzebowali i oczekiwali. 

 Działalność OSP w Zaklikowie dokumentowana jest w kronice, a jej osiągnięcia pod-
kreślane podczas szczególnych okazji. Takim wydarzeniem była uroczystość z okazji 50 
– lecia OSP, która miała miejsce w dniu 22 lipca 1962 r. Podczas tej uroczystości Eu-
geniusz Sapiński w swoim referacie przedstawił funkcjonowanie OSP w Zaklikowie w 
pierwszym okresie istnienia. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem była uroczystość 
obchodów 90 - lecia OSP w dniu 28.07.2002 r. połączona z wręczeniem na Rynku nowe-
go sztandaru, ufundowanego przez mieszkańców Zaklikowa. 

Świętowanie 100 – lecia nieprzerwanej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Zaklikowie miało miejsce w dniu 25.11.2012 r. i rozpoczęło się tradycyjnie od Mszy św. 
Po jej zakończeniu i paradnym przemarszu, także z udziałem młodzieży z klasy stra-
żackiej, główne uroczystości odbyły się w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Zaklikowie, z udziałem przedstawicieli Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 
– Janiny Sagatowskiej, Sejmu RP – Renaty Butryn, władz samorządowych – Zygmunta 
Cholewińskiego, wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, członków Starostwa 
Stalowowolskiego i władz gminnych. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz resor-
towych z województwa i powiatu. Swoją obecność zaznaczyli także goście z Ukrainy, z 
partnerskiej jednostki strażackiej w Truskawcu oraz liczni mieszkańcy Zaklikowa. 

W czasie uroczystości prezes OSP – Benedykt Stachyra przedstawił zarys historyczny 
zaklikowskiej jednostki strażackiej i ludzi, którzy położyli duże zasługi dla jej funkcjo-
nowania i rozwoju. Sztandar OSP w Zaklikowie uhonorowany został złotym znakiem 
związku. Również wyróżniający się druhowie otrzymali odznaczenia złote, srebrne, brą-
zowe i odznaki związku. 

Wszyscy goście podkreślali odwagę, trud oraz poświęcenie strażaków w ich codzien-
nej służbie. Senator Janina Sagatowska przekazała piękną figurę św. Floriana, powierza-
jąc zaklikowskich strażaków opiece ich patrona. 

Zadania zawarte w statucie z 1912 r. znajdują się również i w obecnie obowiązują-
cym od 1994 r. statucie zaklikowskiej jednostki, z tą różnicą, że lista tych zadań zosta-
ła znaczenie rozszerzona. Podobnie jak dawniej brzmi również przyrzeczenie: „W pełni 
świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć 
w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia 
ludzkiego i mienia”.

O wielkim szacunku dla strażaków świadczą słowa obecnego prezesa zaklikowskie-
go OSP – Benedykta Stachyry, który na uroczystościach, wspominając poprzedników, 
tak zakończył swoje wystąpienie: „pomimo różnych trudności, wojen, zmian warunków 
ustrojowych organizacyjnych i gospodarczych kraju potrafili zorganizować i stworzyć jed-
nostkę OSP. Potrafili zabezpieczyć warunki funkcjonowania naszej organizacji strażackiej, 
która mimo różnych trudności jest nadal żywotna, a społeczeństwo darzy nas zaufaniem 
i zawsze może liczyć na naszą pomoc. Ludzie ci w większości odeszli już z naszych szere-
gów, lecz swoim działaniem i swoją postawą na trwałe wpisali się w historię naszej straży 
i Zaklikowa”.

Te słowa w pełni oddają rolę i znaczenie strażaków w społeczeństwie Zaklikowa.

Bibliografia:

Materiały źródłowe:
- Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie
- Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie z 1994
- Wystąpienie prezesa OSP w Zaklikowie Benedykta Stachyry z okazji 100-lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie
Opracowania: 
- B. Wołoszyn, Ochotnicza Straż Pożarna w Zaklikowie, „Wołanie św. Anny” 2002, nr 7
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GMINA ZAKLIKÓW 
NA PRZEŁOMIE XIX/XX WIEKU

Relacja Antoniego Jaroszka 

Wśród źródeł odnoszących się do historii zaklikowskiej gminy, szczególne miejsce 
zajmuje opracowanie sporządzone w 1901 r. przez pierwszego regionalistę zaklikowskie-
go Antoniego Jaroszka. Ten nieco zapomniany, żyjący w latach 1849 - 1904 w. pracownik 
Urzędu Gminy Zaklików, który od 1893 r. do 1904 r. sprawował urząd pisarza gminnego, 
sporządził w 1901 r. niezwykle interesujący opis w którym zawarł swoje spostrzeżenia i 
wiedzę o historii, geografii oraz folklorze gminy Zaklików. Inspiracją do napisania „Od-
powiedzi na program ...” była ankieta, którą otrzymał A. Jaroszek w związku z organi-
zowaną w 1901 r. w Lublinie wystawą rolniczo-przemysłową. Fragmenty opracowania 
zostały opublikowane w czasopiśmie „Wisła” z 1902 roku w tomie 16, z. 3 na str. 430-431. 
Praca A. Jaroszka znajduje się w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie ( rkps o sygn. 
2265, t. 1, k. 172 – 189). 

Zamieszczony poniżej pełny jej odpis, który wykonałem ok. 1985 r., został przeze 
mnie nieco „odświeżony” w celu ułatwienia lektury współczesnemu czytelnikowi (po-
dział charakterystycznych dla XIX w. długich zdań na krótsze, likwidacja archaizmów 
gramatycznych i ortograficznych, umieszczenie przypisów objaśniających czy też uzu-
pełnień w tekście ujętych w kwadratowe nawiasy), przy zachowaniu trącących myszką 
niektórych zwrotów i wyrażeń przydających tekstowi klimatu epoki. Mam nadzieję, że 
lektura tekstu przeniesie czytelnika w czasy naszych przodków, żyjących w zaklikowskiej 
gminie pod koniec XIX wieku.

Sylwester Piechota

„Odpowiedź na program nadesłany niżej podpisanemu, 
dla wystawy rolniczo-przemysłowej w Lublinie w roku 1901 

z Gminy Zaklików, Powiatu Janowskiego, Guberni Lubelskiej.”

Dział V naukowy

I
Program oddziału antropologicznego

A. Badania antropologiczne na osobach żywych.

Badania dotyczące wzrostu t.j. rozwartości rąk, barwy skóry, oczu i włosów, a tak-
że pomiaru głowy, czaszki i twarzy nie były robione. Rocznie bywa młodzieńców do 

służby wojskowej od 50 do 60. Budowa ciała ludności miejscowej średnia, zdrowotność 
umiarkowana i średnia, płodność, t.j. przyrost ludności bywa rocznie około 250 dusz, 
umierających rocznie do 160 osób. Wskutek przyrostu ludności, ślubów małżeńskich 
bywa rocznie więcej jak [w] lat[ach] poprzednich. Przeciętna długość życia ludzkiego 
w gminie Zaklików dochodzi do 55 lat. W roku 1900 umarł w Zaklikowie mieszczanin 
mający 91 lat. W 1899 r. umarła mieszczanka mająca 87 lat wieku.

B. Antropologia przedhistoryczna.

W gminie Zaklików cmentarzysk starożytnych, mogił, kurhanów nie ma.

II
Program oddziału archeologii przedhistorycznej.

 Śladów człowieka przedhistorycznego oraz zabytków, żadnych nie ma. Narzędzi ka-
miennych, rogowych, kościanych, brązowych i żelaznych nikt z mieszkańców gminy 
nie znalazł. Stacji krzemiennych, t.j. miejsc w których znajdowałyby się narzędzia krze-
mienne jako to: toporki, nożyki, strzałki, skrobaczyki, piły, dzidy itp. - nie ma. 

Cmentarzyska przeddziejowe ze szczątkami ludzkimi t.j. urnami czyli popielnicami 
glinianymi, sam odnalazłem pomiędzy r[okiem] 1887, a 1891 we wsi i gminie Kosin w 
lesie zwanym „Borowina” na przestrzeni około dwóch mórg i przy poszukiwaniu w zie-
mi natrafiłem na pokład urn v[el] popielnic glinianych, które były w linii prostej umiesz-
czone pod powierzchnią przeszło na łokieć w ziemi. Urn takich odkopałem 15 i z nich 
zaledwie udało mi się jedną urnę w całości wydobyć z ziemi. Ta urna wydobyta przeze 
mnie miała na sobie futerał także gliniany, lecz był ów futerał mniej wydoskonalony ( 
znajdowała się w naczyniu większym także glinianym, jakby w futerale grubszą robotą 
wykonanym ) zaś znajdująca się w onem futerale urna była z zewnątrz i wewnątrz przy-
ozdobiona jakąś polewą koloru o ile sobie przypominam ciemnozielonego. 

Z wydobytych urn tylko ta jedna pozostała w całości, gdyż jako znajdująca się w dru-
giej (futerale) nie uległa rozkładowi [ tak] jak reszta urn i ów materiał po wyjęciu na 
powietrze [ uległ] rozkładowi na kawałki . W urnach owych prócz popiołu i zwęglonych 
kości z ciał ludzkich, nic więcej nie znalazłem. Kształt onych urn był jak dzisiejsze wazy; 
mogły zawierać w sobie z pół garnca wody lub ziemi. Ową ocaloną jedyną urnę na prośbę 
śp. zmarłego hr. Eligjusza Suchodolskiego, oddałem temuż. Czy ona znajduje się obecnie 
w Gościeradowie to nie jest mi wiadomym. O ile mogłem zauważyć przy badaniu, że w 
owej urnie musiały być złożone popioły więcej zamożniejszego zmarłego, gdyż urny bez 
futerałów widocznie mniej w wypaleniu były wydoskonalone. O odkryciu przeze mnie 
wyż[ej] wspomnianego cmentarzyska doniosłem w swym czasie do biura W-go Naczel-
nika Powiatu, lecz nikt nie przybył do badań dalszych; Gabinetowi Archeologicznemu 
nie donosiłem. Odkrycie owe miało miejsce pomiędzy 1887 – 1891 rokiem. Tuż obok 
owego cmentarzyska przedhistorycznego odnalazłem miejsce na którym, jak mi się zda-
wało, musiał być piec dla palenia ciał zmarłych. W tej samej miejscowości odnalazłem 
wał sypany ręką ludzką, którym to wałem doszedłem do owego pieca – na ile moje zapa-
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trywanie sięga ów wał albo był jako obrona od najścia Szwedów i Tatarów lub też mógł 
służyć dla pochodu pogrzebowego z ciałami zmarłych1. 

W lasach majątków Zaklików-Zdziechowice, Łysakowa i Lipy znajdują się ślady daw-
nej uprawy roli, gdyż do dziś dnia widoczne są zagony. Na gruntach wsi Zdziechowice 
od strony wsi Węglin znajduje się góra mająca wysokości około 200 łokci, przez lud 
nazywana „Grodziskiem”. Podanie ludowe opiewa, że na tej górze miał znajdować się 
zamek, który zapadł się w ziemię. Drugie podanie ludowe mówi, że ów zamek mieli dia-
bli przenieść na terytorium majątku Łysakowa i tu rzucić ów zamek na górę wapienną. 
Miejsce to mające przestrzeni około dwóch morgów dzisiaj lud nazywa „Kamień”, lecz 
tu badałem owe miejsce i w owej górze zwanej „Kamień” znajduje się kamień-wapniak. 
Monet żadnych nikt nie znajdował w tutejszej gminie. Zbiorów przedhistorycznych nikt 
z mieszkańców nie posiada. 

Na terytorium łąk zaklikowskich znajdują się dwa wzniesienia ręką ludzką usypane - 
lud nazywa je „Kopcami”. Miejsce owe znajduje się w łąkach zaklikowskich niegdyś zala-
nych wodą. Były to: zamek i prawdopodobnie oficyny tegoż zamku, ręką ludzką usypane 
gdyż na owym miejscu do dziś dnia znajdują się zdziczałe rośliny jako to: róże różnoko-
lorowego kwiatu, jaśminy, agrest, bez czerwony i inne temu podobne. Z fundamentów 
i ruin mieszkańcy Zaklikowa posiłkują się kamieniem do murów. W 1892 r. piszący [te 
słowa] odkrył w ziemi szpicpale od strony południowej owych ruin zamkowych, obec-
nych kopców. Zatem na owych szpicpalach był most rzucony i był zwodzonym. Podanie 
ludowe przechowuje, że nasyp pod budowę zamku był zrobiony przez niewolników po-
chodzenia niewiadomego. Podanie ludowe opiewa, że w XVII wieku Szwedzi i Tatarzy w 
czasie swych najazdów na kraj nie [o]minęli i Zaklikowa. A nie mogąc zrabować zamku 
oblanego naokoło wodą, udali się do miasta Kraśnika, ludność tamtejszą wyrżnęli i z 
łupami wyruszyli na Zawichost i Sandomierz. Wykopalisk przedhistorycznych nikt nie 
odkrył.

III
Program oddziału krajoznawczego.

Byłe miasto Zaklików – obecna osada Zaklików (od 1870 r.) - położone na płaszczyź-
nie równej, graniczy na wschód ze wsią Stawkami, na południe ze wsią Lipą, na zachód 
ze wsią Ireną, na północ ze wsią Zdziechowice. Rzeka Sanna zaraz pod miastem płynie, 
początek bierze ze zdrojów wsi Wierzchowiska i wpada do Wisły pod wsią Janiszowem. 
Kiedy i przez kogo pobudowane było b[yłe]m[iasto] Zaklików o tym nikt z mieszkańców 
według podania nie wie. Jednakże piszący tu nadmienia, że pierwszy przywilej miasta 
Zaklikowa, zaprodukowany w oryginale w 1590 r. przez króla Zygmunta III – działo się 
to za ówczesnego właściciela dóbr Zaklików-Zdziechowice Stanisława Zakliki z Czyżo-
wa, kasztelana połanieckiego, który prosił króla o dozwolenie założenia miasta i wydania  
 

1 Odkryte przez A. Jaroszka cmentarzysko w Kosinie było przedmiotem badań archeologicznych w latach 
‚20, ‚50 i ‚60 ubiegłego wieku. Efektem badań było zlokalizowanie  trzech cmentarzysk ludności kultury 
łużyckiej z których największe liczyło 388 grobów – Miśkiewicz J., Węgrzynowicz T., Cmentarzyska kultury 
łużyckiej z Kosina, pow. Kraśnik (stanowiska I, II, III ), „Wiadomości Archeologiczne” 1974, t.39, s. 131-204.

na takowe przywileju czyli erekcji założenia, mocą której to erekcji następne nadania 
miasto otrzymało i prawem magdeburskim z tego czasu rządziło się.  

Jarmarki także miasto uzyskało wyż[ej] wspomnianą erekcją. B[yłe] miasto Zaklików, 
obecnie osada, nigdy brukowane nie było. W owym mieście były: hamernia2, kotlarnia, 
szewcy, krawcy, tkacze, murarze, kołodzieje, tracze, ślusarze, kowale, bednarze, rzeźniki. 
Skład geologiczny byłego miasta Zaklikowa przedstawia się w następujący sposób. Od 
północnej strony w miejscu tak zwanym „w Ćwierciach” wierzchnia warstwa - piasek z 
popielicą, od wschodu łąki torfiasto-błotniste (torf dający się palić), od południa piaski 
koloru żółto-białego, a w jakiej ¼ części znajduje się pokład torfu, od zachodniej strony 
piaski torfiaste koloru popielato-brunatnego.

 Wieś Lipa [ma] w 2/3 pokład piasku mało urodzajnego co lat trzy obsiewanego, a 
w 1/3 części jest piasek ciemno-torfiasty, czyli jak lud nazywa „siwak”. We wsi Zdzie-
chowice i Łysaków pokład wierzchni ziemi jest popielica, zaś po 3-6 cali znajduje się 
pokład gliny urodzajnej. Reszta wiosek do Gminy Zaklików należących, jako to: Łążek, 
Irena, Baraki Nowe, których pokład ziemi przedstawia się na równi z ziemią wsi Lipa, 
zaś kolonia Baraki Stare ma pokład ziemi takiż sam jak i Zdziechowice. Minerałów i me-
tali żadnych nikt z mieszkańców nie znalazł. Kamieniołomy znajdują się w terytorium 
majątków Łysakowa, „wapiennik” Zdziechowice, wapienniak i kamień gruboziarnisty, 
który używany bywa do murowania domów i innych budowli. W starej kolonii Baraki 
jest kamień miękko-ziarnisty; na nowej zaś kolonii Baraki jest także wapienny. Gór pia-
skowych nie ma – są wzniesienia piaskowe wiatrami usypane. 

W Gminie Zaklików znajdują się wyżyny, wyniosłości, wzgórza i pagórki dochodzą-
ce do 400 stóp, a także znajdują się doły i parowy. Góry w tutejszej gminie lud nazy-
wa: „Pijana Góra”, „Góra -Skała”, „Góra pod Węglinem”, „Zamczysko” v[el] „Grodzisko”, 
„Góra Gogolińska” w lesie Zdziechowickim, góra Łysakowska. Nazwa nizin: „Warsza” i 
„Pólko”. Rzek w gminie znajduje się kilka jako to: Sanna, biorąca początek ze źródeł wsi 
Wierzchowiska do której dopływają wody ze źródeł Potockich t.j ze wsi Potok Wielki i 
takowa przeżyna łąki: Warsza, pola i łąki Zaklikowskie, Ireńskie, wsi Łążek Zaklikowski, 
lasy Zdziechowickie i rządowe Borów, łąki Borowskie i pod Janiszowem wsią wpada do 
Wisły. Rzeka Zdziechowska skąd początek bierze piszący określić nie może, jednakże 
przeżyna wieś Zdziechowice, Baraki, Wólkę Szczecką i wpada w Starowiśle pod wsią 
Kosinem, a pod Opoką Dużą do Wisły. Wody rzek: w Lipie, Goliszowcu i Gielni są to 
mniejsze od poprzednich, które pochodzą z bagien i moczarów położonych w lasach 
Ordynacji hrabiego Zamojskiego, majątków: Potoczka i Stojeszyna i owe wody wpadają 
przez Galicję do Sanu. 

Stawy znajdują się w majątkach Łysakowa, Zaklikowa w Łążku Tartak na rzece San-
nie, a także stawy w majątku i wsi Zdziechowicach i Barakach na rzece Zdziechowskiej. 
Sadzawki dla rybołówstwa są zaprowadzone w majątkach Łysakowa i Zdziechowicach, 
zarybek mają swój własny; w lasach tychże majątków znajdują się bagna i trzęsawiska. 

2 Dawny typ zakładu – manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za 
pomocą młota  poruszanego kołem wodnym . Zaklikowska hamernia zlokalizowana była obok młyna, a 
jej szczegółowy opis zawarty jest w inwentarzu Zaklikowa z 1767 r. ( Biblioteka Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu – Archiwum Grodzickich – sygn. 11883/III, mf. N2450)
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Klimat w tutejszej gminie jest dość umiarkowany t.j. zdrowotny; spostrzeżeń mete-
orologicznych nikt nie badał. W majątku Zdziechowice około 30 lat [temu] sprowadzane 
były gatunki modrzewia i takowe do dziś dnia się hodują – innych zaś gatunków roślin 
sprowadzonych z drugiej miejscowości nie ma. W gminie tutejszej znajduje się lasów 
30000 mórg, przeważnie same sosnowe, w małej ilości dąb, brzoza, świerk, jodła, grab, 
olcha i jesion lecz ten ostatni gatunek drzewa w lasach Ordynacji hrabiego Zamojskiego 
gdzieniegdzie daje się spostrzegać. Jednakże były kiedyś jesiony w większej ilości i swoją 
średnicą dochodziły do 50 cali od pnia na 4-6 łokci, który to gatunek drzewa stopniowo 
wycięty został. W ogóle lasy są młodociane, a zasługujących na uwagę wcale nie ma. 
Prócz sar[e]n samców i samic jak również zajęcy, lisów i rzadko borsuków i dzikich 
świń – drugich zwierząt nie ma. Około trzech lat temu w lasach Ordynacji J.W. hrabiego 
Zamojskiego i zdziechowskich widziano jelenie lecz te w owych [lasach] nie chowają się, 
a przybyły z lasów galicyjskich. Mamutów, turów, żubrów, bobrów i.t.p. jak również i 
podań o tych zwierzętach wcale nie ma. 

W którym roku byłe miasto Zaklików pobudowane zostało, nie ma na to żadnych 
dowodów. Jednakże przeszło 400 lat temu jak uzyskało [miasto] przywilej rządzenia się 
prawem magdeburskim, za ówczesnego właściciela tegoż majątku Stanisława Zakliki z 
Czyżowa kasztelana połanieckiego i w lat parę t.j. w roku 1593 przeszło na linię po ką-
dzieli na Gniewosza z Wnorowa. Zatem Zaklików otrzymał nazwę od swego właściciela 
Zakliki. 

Co do innych wiosek położonych w tutejszej gminie, piszącemu nie wiadomo [ nic 
o historii ich powstania ]. Jednakże stara kolonia Baraki powstała lat 26 temu nazad. 
Osada fabryczna Irena [powstała] lat około 70 [temu], w której to [ osadzie była ] huta 
żelaza i zbywano [wyprodukowane w niej wyroby] w różne miejscowości kraju. Żelazna 
fabryka Irena wskutek nie znajdowania się w miejscowej okolicy rudy w roku 1889 za-
mkniętą została. Dzisiaj z domów i fabryki pozostały się tylko kupy gruzu, gdyż nowy 
nabywca przemysłowiec z Warszawy p. Wolanowski (starozakonny) takową rozebrał, że-
lazo wszystko przeprowadził do swej fabryki do Warszawy, zaś pozostałości jako to bu-
dynki, cegłę i kamień sprzedawał tutejszym mieszkańcom. Dzisiaj stoją jeszcze 3 domy i 
budynki gospodarcze i to wszystko w złym stanie. Domów [należących] do fabryki było 
przeszło 20 i budowle gospodarcze do tychże.

Pomników starożytnych zasługujących na uwagę nie ma. Kościołów w Zaklikowie 
jest 2, z nich jeden murowany, drugi drewniany, który to ostatni przeniesiony został 
ze wsi Zdziechowice i pobudowany na grzebalnym cmentarzu. W Zaklikowie znajduje 
się bużnica i szkoła Izraelska. Jest szkoła miejska w najętym domu prowadzona. Urząd 
Gminny pomieszcza się w nowo wybudowanym w roku 1900 domu. Byłe miasto Zakli-
ków - dzisiejsza osada – pobudowane [jest] na płaszczyźnie nad rzeką Sanną [i] posiada 
gruntów, łąk, bagien i nieużytków przeszło 1170 mórg 300 prętowych. Znajduje się [w 
Zaklikowie] przeszło 60 domów murowanych - reszta drewniane. W ogóle domów jest 
przeszło 280, [które są] dosyć czysto i schludnie utrzymywane, za wyłączeniem [należą-
cych do] starozakonnych, którzy czystością poszczycić się nie mogą. 

W osadzie Zaklików znajduje się kilka ulic, [a] mianowicie: Zamkowa, Janowska, Św. 

Anny, Lipska3, Pociejów4, Ireńska5, Kościelna, Ciemna6, Żydowska7 i Rynek dosyć ob-
szerny, pośrodku którego przed 20 laty pobudowana [została] szopa na sikawki i beczki 
ogniowe.

Wieś Zdziechowice dzieli się na części [a] mianowicie: Belkowszczyzna, Skała, Za 
dworem, Świnia- krzywda, Pod Węglinem, Pod probostwem. 

Wieś Lipa dzieli się na części, które lud nazywa: Browar, Leśnictwo, Brody, Budy, 
Brzóza, Gajówka – Brzóza, Maziarskie ługi, Joniki, Mostki v[el] Kruszyna, Goliszowiec, 
Gielnia. Prócz tych nazw są nazwy w lasach Ordynacji J. W. Hrabiego Zamojskiego: Białe 
– góry, Maziarskie ługi, Łęka, Joniki, Święta Smuga, Pustelnik i Siła góra. Ludowe poda-
nie przechowuje się, że w miejscach Święta Smuga i Pustelnik przed kilkoma wiekami 
w czasie najścia na kraj nieprzyjaciela, lud z domów swoich powychodził i udał się do 
lasów, a było to w czasie wielkiego tygodnia, gdy ksiądz miał przybyć do owych miejsc i 
święcone poświęcił. Święta Wielkiej nocy lud przepędził w tych miejscach, o czym do-
wiedziawszy się nieprzyjaciel udał się do lasów aby tam schroniony lud wybić. Lecz [lud] 
widząc nieprzyjaciela stamtąd dalej usunął się w lasy. Nazwa Pustelnik powstała jakoby 
z tego, że się pustka zrobiła po wyjściu ludu tam czasowo schronionego. Drugie podanie 
utrzymuje się pomiędzy ludem, że miał mieszkać pustelnik i że [z] Świętej Smugi brał 
wodę do użytku; a miał budynek dość lichy w którym modły do Boga zanosił. Ów pu-
stelnik miał zostać świętym – lecz jak się nazywał pustelnik nikt z ludu nie wie. Co do 
innych wiosek piszący od ludności nie mógł nic dobadać się, zatem nie wnosi [nic] w 
niniejszy program. 

Folwarki w gminie są następujące: Antoniówka, Karkówka, Podłychów, Józefów, Sko-
ropycze, Zaklików, Łążek -tartak. Te wszystkie [folwarki] należą do głównego dominium 
Zdziechowice, Lipa i Łysaków. Nazwa mieszkańca lub mieszkanki utrzymana od nazwy 
Zdziechowice – Zdziechowiak, Zdziechowianka, od Zaklików – Zaklikowiak, Zakliko-
wianka, od Lipa – Lipiak, Lipianka, od Łążek – Łążczak, Łążczanka.

Wiadomości o ilości ziemi są następujące:
osada Zaklików – 1170 mórg
wieś Zdziechowice – 2322 mórg
wieś Zdziechowice po księżach z poproboszczowskiego folwarku 159 mórg
wieś Zdziechowice nowa osada – 19 mórg 69 prętów
wieś Irena 163 morgi
wieś Łysaków – 109 mórg
wieś Lipa – 1055 mórg
wieś Łążek Zaklikowski – 461 mórg
3 Obecnie A. Nagórskiej (poprzednio Cmentarna). Do 1916 r. południowa granica zabudowy mieszkal-

nej Zaklikowa przebiegała wzdłuż linii obecnych ulic: Zachodnia ( od Sandomierskiej do Rozwadowskiej ), 
fragment Rozwadowskiej (od Zachodniej do Stolarskiej), Stolarska, A. Nagórskiej (od Stolarskiej do drogi 
w kierunku dawnego wapienniaka i południowej bramy cmentarza), droga od A. Nagórskiej do dawnego 
wapienniaka. Dopiero po 1916 r., kiedy wydzielono ulice i działki nadane mieszkańcom w zamian za prawa 
serwitutowe, rozpoczęła się stopniowa zabudowa miasteczka na południe od tej linii.

4 Obecnie Zachodnia na odcinku od Rozwadowskiej do Sandomierskiej.
5 Obecnie Sandomierska.
6 Obecnie Cicha.
7 Obecnie Strażacka.
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wieś Maziarnia – 9 mórg
wieś Majdan Łysakowski 58 mórg
wieś Kolonia Baraki -589 mórg
folwark Baraki – Zdziechowice kolonia – 15 mórg
folwark Baraki Rozenbauma – 15 mórg
folwark Baraki Juraka - 19 mórg
folwark Baraki część I kolonisty – 368 mórg
folwark Baraki część II kolonisty Kusywałek 363 morgi
folwark Baraki część I kolonia – 15 mórg
folwark Baraki część II kolonia - 15 mórg
folwark Baraki część III – 15 mórg
folwark Baraki część IV – 8 mórg
folwark Baraki część V – 10 mórg 
folwark Baraki B. kolonisty - 76 mórg
folwark Baraki B – 13 mórg
folwark Zdziechowice – 11377 mórg
folwark Antoniówka – 375 mórg
folwark Belkowszczyzna – 6 mórg
folwark Zaklików osada - 77 mórg
folwark Karkówka i Podłychów – 649 mórg
folwark Łonżek Zaklikowski – 8155 mórg
folwark Józefów – 409 mórg
folwark Irena – 148 mórg
folwark Lipa – 12093 mórg
folwark Łysaków – 1839 mórg
folwark Helenów – 99 mórg folwark Józefin – 78 mórg
folwark Łysaków A. - 1010 mórg
folwark Łysaków Warsza - 19 mórg
Razem: 44380 mórg 69 prętów

Domów mieszkalnych w gminie jest:
murowanych …..91
drewnianych …..755

Ludność w gminie: Prawosławnych  - 2 (m.) 7 (k.)
            Rzymsko-Katolików - 3186 (m.) 3326 (k.)
            Starozakonnych - 846 (m.) 842 (k.)
            Razem: 4034 (m.) 4175 (k.) Ogółem: 8209

Narodowość czysto polska:
szlachty - 30 (m.) 50 (k.)
mieszczan - 1113 (m.) 1174 (k.)
włościan - 2045 (m.) 2124 (k.)

starozakonnych - 846 (m.) 842 (k.)
Razem: 4034 (m.) 4175 (k.) Ogółem: 8209 

Włościanie trudnią się rolnictwem, a mieszczanie wydalają się na zajęcia mularskie, 
zaś żony ich obrabiają grunta. W osadzie Zaklików jest Urząd Gminny, Miejska Szkoła, 
druga zaś we wsi Zdziechowice, półkomorek celny we wsi Łążek, 9 posterunków stra-
ży pogranicznej w terytorium gminy, posterunek żandarmów, Straży Ziemskiej8 i Kor-
czemnej Straży9. W folwarku Zdziechowice znajduje się gorzelnia w której rocznie pro-
dukują okowity około 4000 wiader. 

W tymże majątku [Zdziechowice] znajduje się plantacja chmielu, rybołówstwo na 
przestrzeni około 400 mórg. Są 3 młyny z nich w Zaklikowie z urządzeniem cylindro-
wym, tartak do tarcia drzewa i robienia gontów (w Zaklikowie), piec do wypalania wap-
na, cegielnia. W majątku Łysaków znajduje się młyn z urządzeniem cylindrowym, rybo-
łówstwo w mniejszym zakresie jak w poprzednim majątku [Zdziechowice]. W osadzie 
Zaklików znajdują się: 1 sklep rządowy ze sprzedażą spirytusów i wódek różnej mocy, 2 
restauracje, sklepów tabaczno-korzennych 15 z nich: 1 otworzony przez jednego katoli-
ka w dniu 1/14 stycznia 1901 roku.

IV
Program oddziału ludoznawczego

Naród w tutejszej gminie należy do polskiej narodowości. Mieszkańcami osady Zakli-
ków są mieszczanie, zaś wioski należące do tej gminy są zaludnione włościanami (były 
i są włościańskimi miejscowościami). Temperament tutejszej ludności jest umiarkowa-
ny. Wytrzymałość w pracy, zdrowotność i płodność umiarkowane. Włosy noszą średnio 
strzyżone, noszą wąsy i brody lecz w małej ilości; kobiety pielęgnują włosy. Lud miesz-
ka w domach przeważnie drewnianych z wejściem w krótkiej ścianie domu. Kurnych 
chat nie ma wcale. Zabudowania gospodarskie drewniane składają się ze stodoły, obory, 
chlewka na trzodę i drób, a także poszopia albo wystawy. Domy wiejskie, a nawet i w 
osadzie Zaklików mają od 30 do 60 stóp długości i od 25 do 40 stóp szerokości w których 
znajduje się jedna izba i przynajmniej alkierz, sień w jednym końcu domu; poza sienią 
komora albo spichlerz. W Zaklikowie stawiają dziś domy w ten sposób, że sień idzie na 
przestrzał domu, a w środku po obydwu bokach sieni są po dwie izby. [Do] pożywienia 
lud używa: chleb razowy, kartofle, barszcz, kapustę, kapuśniak, kasze różnych gatunków. 
Wypiek chleba w ogóle jednakowy. Pieką pierogi z kapustą, serem i z konopnym siemie-
niem. W czasie obrzędów weselnych jako to: wesel, chrzcin a nawet i styp pogrzebowych 
chleb wypiekają z mąki żytniej lecz pytlowe[j]. 

Lud wiejski i w ogóle starzy, ubioru dawnego nie zmieniają, a ubiór ich np. letni składa 
się z parcianki z płótna lnianego lub konopnego w formie sukmany uszytej. Noszą także 
i wełniane tudzież same sukmany i przepasują sukmany rzemiennymi pasami. Noszą 

8 Rodzaj policji lokalnej w Kongresówce.
9 Policja celna kontrolująca nielegalny przemyt w 25 kilometrowym pasie przygranicznym, w szczegól-

ności podziemny obrót alkoholem i tytoniem.
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kamizelki wełniane lub bajowe, zimą kaftan lub spenser także bajowy lub wełniany. Ko-
szula lniana lub konopna biała, gacie takież i na to spodnie bajowe lub cajgowe10. Kobiety 
ubierają się w koszulę lnianą lub konopną, a niekiedy z kupnego perkalu, spódnicę z 
kupnego materiału t.j. drelichu białolnianego i różnych perkali. 

Lud miejski z Zaklikowa – przeważnie wiekowi – ubioru swego również nie zmie-
niają. Ubiór ich stanowią: długa kapota sukienna z czarnego lub granatowego sukna, 
kamizelka takaż, spodnie perkalowe lub bajowe, a nawet i z takiegoż sukna jak kapoty. 
Kobiety mają także długie watowe, a zamożniejsze futrem podbite szuby albo przyjaciół-
ki, watowe kaftany długie prawie do kolan, na szyi korale i inne paciorki; spodnie noszą 
kolorowe, bajowe, perkalowe lub cajgowe. Chusteczka na głowę perkalowa – wełniana 
lub bawełniana, a na to wszystko duża chustka wełniana. Przed laty około 20 młodzież – 
tak kawalerowie jak i dziewczęta – takich samych ubiorów używali jak i ich rodzice; zaś 
od lat blisko 20 wdała się moda. Młodzież miejska dawny swój ubiór zarzuciła, a obecnie 
garderoba mężczyzn składa się z palta, żakietów, marynarek, a nawet tużurków – kami-
zelek, spodni, kamaszków i kaloszy, kapeluszy i rękawiczek. Dziewcząt zaś [ubiór składa 
się z] sukienek wełnianych, kapeluszy, rękawiczek, parasolek, mufek, żakietów itp. Do 
tego stopnia jest przesada w ich modach, że oburzać się potrzeba na to; w głowach ich 
są wielkie pustki, gdyż umysłu nie wzbogacają przez czytanie książek lub prenumerację 
pism, a czas zbywający zużywają podczas świąt i niedziel na domowych zabawach przy 
muzyce. Jednym słowem, że młodzież Zaklikowska, mianowicie mężczyźni wskutek wy-
dalania się na letnie roboty mularskie, jest zdemoralizowaną do ostateczności, a nawet 
pomiędzy niemi są i nożowniki. Co do ludności wiejskiej; starzy – jakaś część przyjęła 
modę miejską przyjętą od Zaklikowian, zaś młodzież wiejska jak dziewczęta tak i chłop-
cy zupełnie przejęli modę zaklikowskiej młodzieży. 

Oświetlają domy przeważnie naftą, świec bardzo mało używają. Gotują tylko w garcz-
kach żelaznych. Pranie odbywają przez zolenie bielizny11. W Zaklikowie na żarnach nie 
mielą. Po wsiach zaś mielenie w żarnach dokonywują. Sprzętów, ich modeli, a nawet ry-
sunków i fotografii nie załącza się. Nawoływanie zwierząt domowych: na krowy i cielęta 
„jałoś – jałosia”, na woły „bga, bycia, cheć k sobie, prrr”, na konie „chetta, wista, prrr”, 
na trzodę „malu, maluśki, aksyk, aciu”, kury i kurczęta „cip cip, tiu tiu”, na kaczki „taś, 
taś”, na gęsi „aula, pilusia”, młode gąski „dzieci, dzieci”. Pies każden ma swoje imię nada-
ne przez gospodarza. Gospodarstw mlecznych zasługujących na uwagę nie ma wskutek 
nędznej paszy. Bydłu przeważnie dają sieczkę i targaną słomę mieszaną z sianem. Lud-
ność tutejsza od lat kilku zaopatrzyła się w sieczkarnie dwukosowe. 

Włościanie i mieszczanie wszystko pole jakie kto posiada obsiewają oziminą – lecz 
tylko żytem. Pszenicy wcale nie sieją, jarzyny zasiewają wszystkie gatunki zbóż. Ziemię 
uprawiają dosyć starannie: dwa razy orzą, radlą, bronują, na powrót orzą na czysto i 
takową rolę obsiewają ziarnem, a następnie po zasianiu bronują. Nawóz na kartofle i 
jęczmień wywożą jesienią i wiosną. Do uprawy roli używają pługów – nurki i pługi z koł 
 

10 „baja” - pulchna, miękka tkanina; „cajg”- była to mocna i tania tkanina bawełniana lub bawełniano-
-lniana.

11 Proces zolenia polegał na tym, że w naczyniu drewnianym (zolniku)  moczono bieliznę zalewając ją na 
noc mieszaniną piorącą, tj. ługiem z popiołu drzewnego aby usunąć zabrudzenia.

kami. Radła, brony i sochy wyszły z użycia od lat przeszło 20. Gospodarstwem ogrodo-
wym nie trudnią się. Pszczelnictwo w bardzo małym stopniu rozwinięte. Rybołówstwo 
za wyłączeniem majątków nie rozwinięte. Łowiectwem nie zajmują się. Rzemiosłami 
ludność nie zajmuje się. Narzędzi, statków, modeli i rysunków nie załącza się.

Zwyczaje ludowe 

Na Nowy Rok dziewczęta kolędują chodząc po domach, śpiewają pieśni nabożne t.j. 
kolędy odpowiednie [do] pory roku. Trzech Króli – święcenie w kościele mir[r]y, kadzi-
dła i złota, a po powrocie do domu mir[r[ą robią na drzwiach litery G.M.B. To znaczy 
Gasper, Melchior i Baltazar. Rano w dzień przed Królami małe dzieci chodzą po domach 
ze szczodrakami – są [to] upieczone ciasta w kształcie litery Ω. W tenże dzień chodzą z 
gwiazdką, kozą, szopką i królem Herodem. 

 W Dzień Matki Boskiej Gromnicznej kobiety i mężczyźni udają się do kościoła z 
gromnicą, t.j. świecą z czystego wosku, którą okręcają lnem czesanym, na to kładą korale 
lub inne paciorki i przez całe nabożeństwo palą. Gromnicą nazywa się dlatego, że lud let-
nią porą podczas grzmotów, błyskawic i nawałnic stawia ją w oknie domu aby Najwyższy 
Stwórca odwrócił nieszczęście. Taką gromnicę dają do rąk konającemu. Po powrocie z 
kościoła po sumie, zapalają gromnicę i kopciem zadymiają futryny każdych drzwi. Ten 
zwyczaj chroni od grzmotów, nawałnic i błyskawic. 

 W ostatki – począwszy od niedzieli zapustnej do 12 w nocy we wtorek przedpo-
pielcowy – zapraszają jedni drugich do siebie i bawią się tańcami podejmując różny-
mi potrawami. Młodzież, tak Zaklikowa jako też i wiejska: mężczyźni przebierają się za 
dziewczęta zaś dziewczęta za mężczyzn i obchodzą domy, a nawet po wsiach młodzież 
przebiera się za niedźwiedzia z którym obchodzą swoją wioskę i sąsiednie przy muzyce. 
W Zaklikowie młodzież przez te trzy dni ostatnie bawi się przy muzyce tańcami, fetując 
się wzajemnie. Śródpoście w narodzie: nic się nie przechowało z dawnych zwyczajów 
i nic nie obchodzą. Wielkiej nocy czyli dzień Zmartwychwstania Pańskiego: młodzież 
Zaklikowska, a nawet i starzy, pomimo odwiedzania jedni drugich, chodząc z życzenia-
mi świąt i na jajko święcone, po zakąsce udają się na spacery do lasów i tam bawią się 
tańcząc przy muzyce. [W] Zielone Świątki takoż się bawią jak i w Wielkanoc. Sobótki 
albo kupały Św. Jana wcale nie obchodzą – ten zwyczaj zaniechali. Lud Dzień Zaduszek 
obchodzi nabożeństwem w kościele i na cmentarzu, w którym to miejscu przed tym 
dniem upiększają groby, palą świece, lampki i modły swoje zanoszą do Stwórcy za dusze 
zmarłe ze swej rodziny i za wszystkie dusze zmarłe. 

W Zaklikowie od lat 40 jeden z tutejszych mieszkańców Aleksander Skorek po nabo-
żeństwie zwołuje wszystkich dziadów i baby proszone, czyli biednych znajdujących się 
w ten dzień [Zaduszny] w Zaklikowie i wydaje im obiad; nawet dostają po dwa kieliszki 
wódki. Dziadów owych dochodzi nieraz liczba 60 osób i owi po posileniu się modlą 
się w jego domu: najprzód za dusze zmarłych rodziców Skorka, dalej za duszę zmarłą 
brata w duchownym stanie, a następnie za wszystkie dusze zmarłe. A po skończonej 
modlitwie podziękowawszy gospodarzom powracają do swych domów. Dzień Wigilijny 
obchodzi lud w okolicach Zaklikowa przeważnie cały dzień susząc, a wieczorem około 
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5-6 jedzą postnik. Po postniku zaś śpiewają kolędy, rzucają za belki słomę i tąż słomą na 
dworze obwiązują drzewa owocowe dlatego aby dobry i obfity owoc wydały. Pasterka w 
Zaklikowskim kościele bywa o północy t.j. o 12 godzinie w nocy, na które to nabożeń-
stwo udają się prawie wszyscy domownicy. Dzień Bożego Narodzenia spędzają czas naj-
pierw na modlitwie w kościele, a resztę dnia poświęcają na odwiedziny jeden drugich, 
łamiąc się opłatkiem. Dzień Św. Szczepana wcale nie obchodzą żadnym zwyczajem, tyl-
ko parobczaki gromadzą się i udają do traktyrni i tam spędzają godziny na poczęstunku 
używając słów: „W Święty Szczepan każdy sobie pan”12. Dziewczęta piszą jaja różnokolo-
rowe na Wielkanoc i rozdają je młodzieńcom. Dołączam 3 przedmowy przedślubne i 3 
śpiewki, które lud w tutejszej miejscowości używa.

 Płodozmianów nie wprowadzają, a po starej metodzie prowadzą gospodarstwa. 
Dożynki zaniechał lud i tylko po majątkach takowe odbywają się; przy muzyce, tańce 
odprawiają całą noc. Ma się rozumieć, że właściciel przynosi wódkę, piwo i daje jedze-
nie składające się z 2 lub 3 dań. Wieńców dożynkowych piszący nie dostał od nikogo. 
Chrzciny odbywają się w następujący sposób. Rodzice nowonarodzonego zapraszają z 
bliskich krewnych na kumów. Po dokonanym chrzcie przez kapłana, przychodzą lub 
przyjeżdżają do domów, zastają bliższą i dalszą rodzinę, a nawet i sąsiadów i przy uczcie 
t.j. jedzeniu spędzają całą noc na gawędzie i popijaniu wódki, piwa, miodu lub win. We-
sela odbywają się w następujący sposób u ludu wiejskiego. W wigilię dnia ślubu na noc 
zaprasza młoda para swoją rodzinę i spędzają całą noc na jedzeniu, piciu i gawędzie. W 
dzień ślubu sprasza para młoda sąsiadów i przed wyjazdem do kościoła podejmują go-
ści, a pożywiwszy wszystkich gości udają się do ślubu z muzyką, wszyscy na furmankach 
jadąc. Niektórzy rano biorą ślub na wotywie13, ale większa część po południu. Po ślubie 
cały orszak weselny udaje się do domów i tu posilają się potrawami, a mianowicie: flaki 
gotowane z kaszą jaglaną, kapuśniak lub krupnik z jęczmiennej kaszy z ugotowanym 
mięsem wołowym, wieprzowym; jeżeli jest krupnik to drugie danie – kapusta. Przy tym 
popijają wódką i piwem. Wesele odbywa się dni dwa. Rózgi weselne wiją z żywych kwia-
tów, a jeżeli tych nie ma to ze sztucznych i z takowymi starszy drużba cały czas chodzi, a 
po ślubie przed oczepinami rózgę ową składa pannie młodej, która zachowuje [ją] sobie 
na pamiątkę. Wesela miejskie w Zaklikowie odbywają się w następujący sposób. W dzień 
ślubu rano młoda para i jej rodzina udaje się do kościoła gdzie młodzi spowiadają się. 
Po wotywie idą do domu panny młodej i tam są podejmowani. Młodzież zaś i muzyka 
oddalają się do drugiego domu i tam przy muzyce bawią się; poczęstunku wcale nie ma. 
Zabawa trwa do czasu wyjścia do ślubu. W tym domu wiją wianuszek z mirtu dla panny 
młodej. Następnie wieczorem przechodzą z tego domu do domu rodziców panny mło-
dej, gdzie zastają pannę młodą ubraną w bieli z welonem i w rękawiczki białe. Pan mło-
dy ubrany [jest na] czarno w tużurku, także w rękawiczkach. Po zachodzie słońca cały 
orszak weselny z muzyką udaje się do kościoła pieszo dla dopełnienia obrzędu ślubnego.

12 W wielu dworach i majątkach tego dnia następowało godzenie służby na cały rok oraz zawieranie no-
wych umów o pracę – stąd nazwa „godne święto” i przysłowie „na św. Szczepan każdy sobie pan”. Traktyrnia 
– podrzędna restauracja (gospoda). 

13 Msza Św. odprawiana w czyjejś/jakiejś intencji nie według formularza przypisanego na dany dzień, lecz 
według formularza odpowiadającego pobożności wiernych lub szczególnej okazji.

(Brak jednej karty rękopisu z opisem wesela, który przytaczam za: „Wisła”, t.16 – 1902 
r., z.3, str. 431 - S.P.)

Od wielkich drzwi kościoła drużbowie i druhny prowadzą narzeczonych do ołtarza. 
Po odbytym obrzędzie religijnym, całe towarzystwo weselne z muzyką, grającą marsza, 
udaje się do domu rodziców panny młodej, gdzie we drzwiach oczekują przybycia no-
wozaślubionych. Przed przestąpieniem progu rodzice państwa młodych dają im boche-
nek chleba i składają życzenia, aby parze młodej nigdy chleba nie brakło, oraz ofiarują 
dwa kawałki cukru „aby tak, jak cukier jest słodki, słodko płynęło im życie w stanie mał-
żeńskim”. W rodzinie niezamożnej dają im nadto po kieliszku wódki, zamożniejsi zaś po 
kieliszku wina. Następnie wprowadzają nowożeńców, a za nimi cały orszak weselny do 
izby, w której stoły są zastawione różnymi przekąskami odpowiednio do zamożności. 
Bywają więc: placki, a nawet ciasta na sposób bab wielkanocnych [robione], ser, kiełbasa, 
pieczeń cielęca, szynka wieprzowa, czym - popijając wódką i piwem, posilają się wesel-
nicy. Po przekąsce przechodzą do innego, niekiedy wynajętego domu dla zabawienia się 
tańcami, trwającymi całą noc. Po północy około godziny 2-ej lub 3-ej, kobiety, a przede 
wszystkim starościna, zwykle bliska krewna panny młodej, ofiarowuje jej czepek i nastę-
pują oczepiny, przy śpiewie samych kobiet. Panna młoda zmienia suknię białą na kolo-
rową, następnie wprowadzają ją do izby weselnej, gdzie muzyka gra „chmiela” przy śpie-
wie: „Żebyś ty chmielu na tyczki nie lazł, nie robiłbyś z panienek niewiast. Oj! chmielu, 
oj! nieboże” itd. Podczas tego śpiewu, starosta i starościna z talerzem w ręku obchodzą 
wszystkich weselników, zbierając dla pani młodej na czepek. Po zebraniu pieniędzy i 
prześpiewaniu „chmiela”, muzyka gra walca, polkę lub inne tańce, które młoda para roz-
poczyna, a za nią tańczy reszta młodzieży. Bawią się do samego rana, a nawet i później 
tak, że cały ten dzień weselą się, a pod wieczór następują przenosiny czyli przeprowa-
dziny pani młodej do domu pana młodego. Drużbowie, dla śmiechu, zabierają z domu 
rodziców panny młodej wszystko, co im tylko popadnie pod rękę i przenoszą do domu 
młodego. Nieraz bywa, że wyniosą wszystkie graty, sprzęty, a nawet i pościel rodziców 
pani młodej. Czynią to w tej myśli, aby młodzi na razie byli we wszystko zaopatrzeni. 
Muzyka nieodstępnie towarzyszy temu pochodowi. Kiedy ma nastąpić przeprowadzenie 
pani młodej, matka jej zamyka wszystko, czego nie chce aby było zabrane, gdyż po prze-
prowadzinach zwykle później bywa przenoszenie na powrót niektórych rzeczy. W domu 
pana młodego znów odbywa się zabawa, która trwa do późnej nocy, a czasem i do rana 
dnia następnego. W następną niedzielę lub święto pani młoda udaje się do kościoła dla 
dopełnienia obrzędu religijnego, zwanego wywodem14. 

Tegoż dnia bywa znów zabawa z muzyką w domu młodych, na której znajdują się 
rodzice, krewni i przyjaciele. I ta zabawa przeciąga się długo w noc. W Zaklikowie wiją 
dziewczęta wianek z mitru i kładą go na głowę panny młodej, która do oczepin chodzi w 
tym wianku. Na oczepiny zdejmują go razem z welonem i kładą na głowę starszej druh-
ny w tej myśli, żeby i ona niedługo posiadała taki wianuszek.

(Dalej tekst z rękopisu z Biblioteki PAN w Krakowie – S.P.)

14 Wywód (wywodzenie panny młodej z panieństwa) odbywał się bezpośrednio po ślubie. Panna młoda 
z zapaloną świecą w ręku i druhną przy boku udawała się do bocznego ołtarza, żeby ksiądz mógł ją pobło-
gosławić. Wywód miał być świadectwem niewinności i czystości panny młodej
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Przedmowa przedślubna

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jako jasna jutrzenka, co się rano zjawia,
Co blaskiem swoim świeci na niebios przestrzeni,
Tak piękna Panna młoda, wiankiem się zabawia,
Co się w jej ręku, rutą i mirtem zieleni.
Ta korona jest znakiem panieńskiej czystości, 
Która dotąd jest miłą, póki nie zwiędnieje,
Tak piękna Panna młoda, gdy jest w niewinności,
To się do niej cały świat, całe niebo śmieje.

  Proszę o muzykę (tu muzyka przygrywkę czyni)

Tak i ty Panno młoda jesteś wdzięczna, miła,
Bo niewinność rumieńcem Twoje lica zdobi,
Za to żeś łaski Boga dotąd nie straciła,
Bóg Cię do małżeństwa godnego sposobi.
Zmieniasz swój stan panieński na stan żony, matki,
Bo taki jest los każdej kobiety mężatki,
By była dobrą żoną, matką, gospodynią,
Bo te przymioty miłą na świecie ją czynią.

  Proszę o muzykę ….

Lecz kiedy już masz zawrzeć związek dożywotnie,
Trzeba Ci się poradzić rozumu stokrotnie,
Trzeba Ci się rozpoznać dobrze na kwaterze,
Poznać na jego sercu, jego charakterze.
Jaki on jest i jakie jego obyczaje,
Co mu chęci, ochoty do Ciebie dodaje ?
Czy Cię bierze z urody lub czystej miłości,
Czy z pracy lub skromności albo z pobożności.

  Proszę o muzykę ….

A jeśli się spodziewa od ciebie majątku,
Lub od twoich rodziców jakowego wziątku,
Wzgardź takim oblubieńcem co szuka pieniędzy,
Bo byś całe swe życie zostawała w nędzy.
Bo by Ci wszystko stracił, wszystko przemarnował,
Bo nie szanuje chleba kto nań nie pracował.
Bo komu lekko przyjdzie, to lekko odchodzi,

A próżniakowi chleba dawać się nie godzi.

  Proszę o muzykę ….

Zastanów się i pomyśl czy będziesz szczęśliwa,
Z tym któregoś wybrała, któremuś życzliwa,
Poradź się swych rodziców, pierwszych przyjacieli,
Niech Ci ojciec i matka porady udzieli.
Bo nie wczas o tym myśleć gdy się serce złączy,
Którego nic nie zerwie i nikt nie rozłączy;
Bo nie czas o tym myśleć gdy stułą kapłana,
Ręka z ręką na zawsze będzie skrępowana.

Przedmowa II

Stoisz Panno strojna wieńcem,
Czysta, biała jak lilija,
A przy tobie jest Maryja,
Z swym Józefem oblubieńcem.

 Bo Maryja Twoja Matka,
 Tę Ci radość dzisiaj prawi,
 Że Ci Bóg pobłogosławi,
 Z Twoim mężem do ostatka.

Bo Maryja kocha szczerze,
Czyste panny i niewinne,
Za córki je swoje bierze,
Śle im łaski dobroczynne.

 Dziś w świętym Boga kościele,
 Wyrzeczecie ślub miłości,
 A Bóg da wam swych łask wiele, 
 Da wam życie w szczęśliwości.

Bo mówi Nowy Testament,
Że małżeństwo Boskie dzieło,
Że w raju początek wzięło,
Że to jest wielki sakrament.

 Ten sakrament z nieba wzięty,
 Trwać będzie do końca świata,
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 Aby Kościół Bogu święty,
 Odradzał się w wieczne lata.

I takie małżeńskie gody,
Sam Jezus uświęcił cudem,
Gdy się ciesząc ze swym ludem,
Uczynił tam wino z wody.

 Niech więc Kana Galilejska,
 Tkwi zawsze w waszej pamięci,
 Abyście byli tak świętymi,
 Jak ta para izraelska.

I wam Bóg łask swych pomnoży,
Gdy żyć będziecie cnotliwie,
I wam On niebo otworzy,
Gdy wiek spędzicie szczęśliwie.

 Dziękujcie więc Bogu stokrotnie,
 Za jego tu hojne dary,
 Żyjcie stale w świętej wierze,
 Składajcie Mu swe ofiary.

Dziękujcie waszym rodzicom,
Tym miłym waszym dziedzicom,
Że was dobrze wychowali,
I że na was pracowali.

 Nim opuścicie ich progi,
 Ucałujcie ręce, nogi,
 By was pobłogosławili,
 Byście w zdrowiu, szczęściu żyli.
I wam szczęścia życzymy,
I do kościoła pójdziemy,
Błagać niebios, ziemi Pana,
By wam była łaska dana.

 Niech żyją !!!

Przedmowa III

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Błogosławieństwo przedślubne.

Państwo młodzi, stoicie w przezacnej paradzie,
Któż wam żale tak smutne na twarz waszy kładzie.
Państwo młodzi do kościoła uzdrujcie swe kroki,
Oddajcie rodzicom i familii ukłon swój głęboki.
Ustawicznie myśli swe i usta podnoście,
W tej chwili co nastąpiła, o to Boga proście.
Mówiąc tak: spojżyj Boże z wysokiego nieba,
Daj wszelkie błogosławieństwo, dziś onego trzeba,
By tysiączna fortuna, nawet miliony,
Żeby wam przygrywały wesołości tony.
Zagraj teraz kapela i stwierdź me życzenia,
Aby słuch mój był wolny dalszego mówienia.
Proszę Was godni i przezacni goście,
Błogosławieństwa dla państwa młodych u Boga uproście.
Błogosław im Boże z górnej wysokości,
By ten związek małżeński w obfitej miłości,
Życie długo prowadząc w jak najdłuższe lata,
Niech im błogosławiąc wiek zdrowiem przeplata.
Ile u nas zdań myśli, ile tchu wychodzi,
Niech tyle państwu młodym wiek życia się słodzi.
Błogosław Boże ich smutki i troskliwość,
Aby łzów nie ronili, a mieli szczęśliwość.
Bez Ciebie Boże niepodobna przed ołtarz się stawić,
Zmiłuj się Boże racz pobłogosławić.
Uchowaj Boże państwa młodych od gniewu i złości,
By mieli życie dobre w równej wzajemności.
Zagraj teraz kapelo, wiwat piękne głosy,
Niech pokora państwa młodych dojdzie pod niebiosy.
Pośpieszaj godzino, pośpieszaj szczęśliwa,
Niechaj państwu młodym płacz ócz nie zaliwa.
Niech ich Bóg wspiera i pomocą sporzy,
Gdyż się stawić potrzeba gdzie jest ołtarz Boży.
Gdy państwo młodzi przestąpicie te progi,
Zatrzymać się potrzeba, paść rodzicom i to pod nogi.
Schylając do nóg głowę zgromadzenia tego,
Aby odebrać błogosławieństwo od Boga samego.
Niech się Jezus i Maryja wami opiekuje,
Czego sobie życzycie niech was udaruje.
W czasie venicreator przez Ducha Świętego,
Niech On wam ześle błogosławieństwa swego.
Zagraj teraz kapelo, wiwat w piękne tony,
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By ten smutek młodych był rozweselony.
Proszę was także szanowni goście,
O błogosławieństwo dla młodych Boga proście.
Smutne chwile godziny niech ich omijają,
A familija swą pomocą i radą wspierają.
Zagraj teraz kapelo, wiwat w piękne tony,
By ten smutek młodych był rozweselony.
Panno młoda spojrzyj na wianek w koronie,
Mało twoje serce we łzach nie utonie.
Ale cóż masz czynić, odrzuć żal na stronę,
Ofiaruj Bogu wianek i swoją koronę.
Bo ci da Bóg za to młodzieńca zacnego,
I Ty będziesz kontentna z onego.
Wianek prędko zwiędnieje od wiatru, od słońca,
A On Ci będzie wiernym, życzliwym do końca.
Zagraj teraz kapelo, wiwat piękne głosy,
Niech pokora państwa młodych wzbija się pod niebiosy.
Państwo młodzi rodzicom do nóg upadajcie,
A szanowna kapela marsz do szlubu grajcie.

Marcowy kawaler

Płynie woda po kamieniach
  Oj płynie!
Oj przykrzy się bez Jasieńka
  Dziewczynie.
Kajże się Ty miły Jasiu
  Obracasz?
Że tak długo do swej Maryś
  Nie wracasz.
Oj wy ludzie co po świecie
   Chodzicie,
Czyli wy o mym Jasieńku
  Nie wiecie.
Chciałby on się skryć przede mną
  Daremnie,
Zobaczyłabym czy tęskni
  Beze mnie.
A jeżeli on nie żyje
  Mój Boże,
Wrócę do dom w zimny grób się
  Położę.

Może wtedy nieszczęśliwa 
  Zobaczę,
Że nade mną on po śmierci
  Zapłacze.

Pogrzeby odbywają się na wsiach w sposób następujący. Z rodziny zmarłego posyłają 
po wsi aby spraszał na eksportację ciała zmarłego. Po przybyciu następuje wyprowa-
dzenie ciała do kościoła. Zawiadamiają kapłana o przywiezieniu ciała zmarłego i ten 
wychodzi z krzyżem i chorągwiami do najbliższego krzyża, od którego bywa eksportacja 
do kościoła. Na drugi dzień po pogrzebie rodzina zmarłego zaprasza wszystkich uczest-
ników pogrzebu do domu i tam zwykle odbywa się stypa pogrzebowa, a mianowicie: 
jest wódka, suche zakąski jak to kiełbasa, ser, pierogi, chleb pytlowy a nawet placki, a u 
zamożniejszych bywa i gotowane jedzenie. Po posileniu się jeden z uczestniczących pod-
nosi głos i zaczyna śpiewać, a za nim wszyscy, pieśni żałobne. Po prześpiewaniu odma-
wiają pacierze za duszę zmarłego, jego rodziny i wszystkie dusze zmarłych. Po modłach 
i pożegnaniu się z domownikami, lud do swych domów wraca. Obrzędy pogrzebowe w 
Zaklikowie odbywają się [następująco]. Na dzwon kościelny lud schodzi się przed dom 
zmarłego i czeka przybycia kapłana ze służbą, gdzie po przybyciu tegoż następuje eks-
portacja ciała zmarłego do kościoła. Zamożniejsi na eksportację i kondukt pogrzebowy 
zamawiają za wynagrodzeniem muzykę, która po prześpiewaniu wiersza łacińskiego z 
hymnu czyni przygrywkę smutnego obrzędu. Po odbytym nabożeństwie i pogrzebaniu 
ciała zmarłego , rodzina zaprasza wszystkich uczestników pogrzebu do domu i tam w 
ten sam sposób jak i u ludu wiejskiego odbywa się pogrzebowa stypa.

Zakładziny przy nowo budującym się domu odbywają się także poczęstunkiem osób 
tych, którzy należą do budowy domu. Lud wiejski jak również i miejski Zaklikowa, tak 
starzy jak i młodzi bawią się prawie jednakowo, używając muzykę i tańców przy wy-
piwce i jedzeniu. Instrumentów muzycznych używają [następujących]: skrzypce, basy, 
trąbki, trąby, flety i klarnety. Oryginałów ani modeli takowych nie załącza się. Lud żad-
nych ornamentacji nie używa, rysować nie umie, rzeźby i malowideł na budowlach lub 
sprzętach domowych nie robi, gdyż i pojęcia o takowych nie ma. Do ozdoby mieszkań 
używają kwiatów wazonowych, kupują z bibułki i papieru kolorowego różne kwiaty ro-
bione. Robią sami gwiazdki z opłatków, pająki ze słomy i drewienek. Lud wiejski jako 
też i miejski Zaklikowa w zabobony i gusła wierzy: że są planetniki, topielice i upiory. W 
leki znachorów wierzy t.j zamawianie i odczynianie uroków i przywiązuje do tego wielką 
wagę. Lud o początku świata, ziemi, gwiazdach i zjawiskach meteorologicznych wierzy, 
lecz ta wiara ich chwiejna, gdyż oświata jest w zaniedbaniu. Stosunki w ludzie niewiele 
znośne, gdyż w ich umysłach objawia się chytrość, sobkostwo i nieżyczliwość do tego 
stopnia, że brak w ich sercach strony miłości bliźniego. Wyrodziły się te objawy w naro-
dzie od paru dziesiątek lat wskutek walki materialnego ich bytu i biedy. Moralność ludu 
w całej gminie jest średnia – lud religijnie mało rozwinięty. 

We wsiach należących do tutejszej gminy żadnych cechów nie ma. W Zaklikowie wię-
cej jak przed wiekiem czasu istniały trzy cechy, a mianowicie: kotlarski, szewski i tkacki, 
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które rządziły się swymi aprobowanymi przez królów i rządy prawami. Cechy owe z 
czasem upadły i dzisiaj nie ma ani jednego z katolików kotlarza, tkacza i szewca. Każdy 
z tych cechów wyżej wymienionych miał z 1583 i 1687 r. na pergaminie swe ustawy ce-
chowe napisane. Jeżeliby zachodziła potrzeba przedstawienia tych oryginałów pergami-
nowych, to w takim razie mógłbym przedstawić dodatkowo lub [ich] kopie15.

Zaklików, dnia 3 maja 1901 r.
  
  

 
 

15 Odpisy wspomnianych przywilejów cechowych znajdują się w zbiorach biblioteki im. H. Łopacińskie-
go w Lublinie (rkps nr 530).

ZAKLIKÓW W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 
(II)

Wspomnienia Joshua Laksa

Redakcja Rocznika publikuje kolejne fragmenty książki Josuha Laksa, I was There – 
Zaklikow, a Small Town to Remember (Byłem tam – Zaklików. Miasteczko ku pamięci), 
która ukazała się w 1993 r. w języku hebrajskim, a w 2004 r. została przetłumaczona na 
język angielski. Autor – rodowity Zaklikowianin, urodzony w 1927 r. wraca pamięcią do 
dawnego Zaklikowa, którego nieodłączną częścią przez kilka stuleci, aż do II wojny świato-
wej była ludność żydowska. Publikacja prezentuje historię Zaklikowa i jego mieszkańców 
z punktu widzenia żydowskiego. I choć nie brakuje w niej kontrowersyjnych osądów, to jest 
cennym źródłem do historii miasteczka i świata Żydów w Zaklikowie, któremu kres położył 
holocaust.  

Rozdział czwarty: 
Nasz chleb powszedni
 
Przez wieki Żydzi powtarzali dobrze znane powiedzenie: ,,Jeżeli nie ma mąki, nie ma 

Tory”.  To przypominało nam, że życie duchowe oparte jest na materialnym aspekcie. 
Najbardziej namacalnym przejawem życia jest jedzenie -  mąka, z której powstaje chleb, 
jest jego podstawowym elementem. Dopóki masz chleb, zawsze masz być, za co wdzięcz-
ny Bogu. Ludzie, którzy wiedzą, co to jest głód, potrafią docenić wartość chleba. Jako 
towar chleb był łatwo dostępny w naszym miasteczku. 

Chleb może mieć inne formy niż tylko zwykły okrągły bochenek. Może mieć formę 
bogatego w jajka challaha: zwykłego lub słodkiego, okrągłego lub w kształcie korony, 
robiony na Szabat i święta.  Były także drożdżowe kajzerki i placki, pieczone herbatniki 
zwane bubelach i okrągłe beigelach, półokrągłe rugelach ze słodkim nadzieniem i oczy-
wiście matros na święto Paschy. Były one w ofercie wielu lokalnych piekarni: Mendele 
,,Hoykera” i Mordechai Tuzmana, Shammaya Akermana i Srulke Halberstata, Motznio-
ka i Polaków Piotra Drozdowskiego, Długosza i Zakościelnego.

,,Jeżeli nie ma mąki, nie ma Tory”, a nie ma mąki jeżeli nie ma ziaren. Uprawa, prze-
ważnie pszenicy i jęczmienia, była w rękach Polaków. Rolnicy mieli ziemię poza gra-
nicami miasteczka i wynajmowali swoich sąsiadów przy pomocy w żniwach. Praca na 
roli nie była zmechanizowana, używano tradycyjnych metod i przestarzałych narzędzi. 
Żydzi mieli bardzo mało lub wręcz wcale nie mieli udziału w uprawach, jak również nie 
zajmowali się hodowlą zwierząt. W gospodarstwach żydowskich można było zobaczyć 
jedynie kury lub gęsi oraz kozy i konie. 

Od siewu do żniw, Polacy wykonywali pracę powierzoną im przez Boga, by dawać 
chleb z żyznej gleby. Błogosławieństwem było duża ilość deszczu, przez co nie było do-
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datkowego wymogu nawadniania. Żydzi zajmowali się przygotowywaniem mąki w mły-
nach, w którą zaopatrywali się lokalni piekarze i tak powstawał chleb zgodnie z boskim 
przykazaniem. 

Muszę wspomnieć o mojej fascynacji rolnictwem. Właściciel domu, w którym miesz-
kałem – Stryjecki, był także właścicielem ziemskim. Dużo radości sprawiało mnie i 
moim przyjaciołom spędzanie czasu na jego polach. Znaliśmy wszystkie etapy uprawy, 
od przygotowania gleby, do siania i żniw. Lubiliśmy siadać na stosie snopków i z wysoko-
ści obserwować wszystko, co się działo. Stodoła, w której znajdowało się trochę maszyn, 
była ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu. Od czasu do czasu zdarzało się, że 
byliśmy zbyt ciekawscy i na przykład mój przyjaciel Joshua Himmelfarb o mało nie stra-
cił dwóch palców, gdy wypróbowywaliśmy narzędzie do słomy. To była integralna część 
naszego czasu dorastania. 

Lokalny młyn został założony przez hrabiego Tarnowskiego. Wynajął go Żydom, któ-
rzy z kolei zatrudniali w nim Polaków. Młyn był zasilany przez wodę, która wypływa-
ła ze źródła znajdującego się w pobliżu starożytnej fortecy ulokowanej poza granicami 
miasteczka. Stamtąd woda płynęła swobodnie aż do miejsca, gdzie zatrzymywała się na 
tamie, tworząc sztuczne jezioro i wodospad. Pęd wody dostarczał wystarczającej energii, 
żeby zasilić młyn i kilka innych budynków.

Jeden młyn był wystarczający, żeby pokryć potrzeby lokalnej społeczności Byłem tam 
kilka razy, zawsze z podziwem wpatrywałem się cały mechanizm. Gotowa mąka była 
składowana na ziemi, skąd pakowano ją w worki i ważono. Część była dawana rolnikom 
w ramach zapłaty za ich zboże, reszta była sprzedawana do piekarni i indywidualnym 
klientom.

W Zaklikowie było kilku sprzedawców mąki. Jednym z nich był Menachem Milerom, 
który kontrolował handel w sąsiedztwie Gessl, jednak największym sprzedawca mąki w 
miasteczku był Yeshayahu Zajdenfeld. Jak wielu mieszkańców, również on był nazywany 
imieniem ojca: Shaye Peisech. Kilka pokoleń tej rodziny zajmowało się handlem. Syn 
Shaye’go – Peisach, prowadził interes wraz z innym członkami rodziny. Nasze rodziny 
mieszkały w sąsiedztwie, a Peisach był częstym gościem w naszym sklepie. Miał spe-
cyficzny nawyk zaciskać pięści a potem wyciągać każdy palec tak, że głośno ,,strzelał”. 
Zawsze się bałem, że pewnego razu złamie sobie, albo wyrwie któregoś palca tuż przed 
moimi oczami. Oczywiście nigdy nic takiego się nie stało.

Dostarczanie mąki do klientów było zadaniem handlarzy mąką i Shaye Peisech wy-
korzystywał do tych celów albo konia albo siłę ludzką. Dostawa mogła być realizowana 
przez lokalnych usługodawców takich jak Freitag lub Roitrib, ale prawdziwymi specja-
listami byli Zalaman i Hirsch. Ta nierozłączna para znalazła swoją niszę w tej ciężkiej 
fizycznej pracy. Doświadczeni w ładowaniu ciężkich worków, które ważyły 100 kg lub 
więcej, zabezpieczali się przewiązując się liną wokół pasa. Zalaman i Hirsch pracowali 
zgodnie z góry ustalonym harmonogramem, a każdego z możliwych konkurentów od-
straszali potokiem przekleństwem, do tego stopnia, ze ich pozycja wydawała się nie do 
ruszenia.

Zalman był niskim, silnym mężczyzną z czarną brodą, która rzucała się w oczy. Nosił 
także kapelusz z dużym rondem, który zakrywał mu oczy. Hirsch był wyższy, szeroki w 

ramionach i miał blond brodę. Początki tej przyjaźni były niejasne, a kontrast w ich wy-
glądzie czynił z nich dziwną parę, ale oni sami byli tak sobie oddani, jakby samo niebo 
ich sobie przypisało. Jednak to wszystko nie eliminowało konfliktów. Obaj mężczyźni 
byli znani z tego, że często podnosili głos, krytykując się nawzajem, nie unikając przy 
tym również przekleństw. Z daleka było słychać ich kłótnie o to kiedy i gdzie zrobić sobie 
przerwę.

Ich warunki pracy były niezmiernie ciężkie, ale Zalamn i Hirsch znosili je z godno-
ścią pomimo głośnych dysput. Droga z młyna do miasteczka była ledwo utwardzona. 
Przedzieranie się przez piach było wystarczająco ciężkie, a dodatkowo w czasie jesieni 
dochodziły jeszcze deszcze i tworzyło się straszliwe błoto. Idąc naprzód, posuwali się 
w stałym tempie, wyczekując dwóch przystanków po drodze. Ostatecznie docierali do 
dwóch miejsc przeznaczenia: do magazynu lub sklepu spożywczego, albo bezpośrednio 
do piekarni. Tak przez lata przetransportowali tony mąki, aż woja przerwała ich trud i 
poświęcenie.

W momencie, gdy worek z mąką został dostarczony do piekarni, mogła rozpocząć się 
praca. Często zdarzało się, że właściciel piekarni musiał przerwać pracę, bo zużyto całą 
dostępną mąkę, a piekarze nie mieli w zwyczaju gromadzić zapasów. Spowodowane było 
to czynnikami finansowymi, ponieważ piekarnia nie była bardzo dochodowym intere-
sem i piekarze nigdy nie mieli nadmiaru gotówki. W momencie, gdy sprzedano chleb, 
piekarz wpłacał depozyt do młynarza na następną dostawę mąki. Shaye Peisech był do-
brym człowiekiem i często dawał mąkę na kredyt nie żądając żadnych poświadczeń, 
wierząc jedynie w honorowe słowo.

Piekarze w Zaklikowie nie mieli zmechanizowanych ani zautomatyzowanych pie-
karni. Cała praca była wykonywana manualnie. Wykonywali ją ludzie, którzy byli tylko 
doświadczeni, ale wkładali w swoją pracę także dużo serca. Powstawał w ten sposób 
mistrzowski produkt. Piekarze dbali o swoją dobrą reputacje i jakość produktów. Każ-
da piekarnia miała swoją wierną klientelę. W Zaklikowie był wystarczający popyt, żeby 
utrzymać wiele piekarni, każda o wyjątkowym charakterze, który się zapamiętywało.

Nie było w Zaklikowie niczego, co równałoby się z czarnym chlebem wytwarzanym 
przez Mendele ,,Hookera” i każdy wysiłek , żeby go zdobyć był warty podjęcia. W od-
różnieniu od innych piekarni można tam było kupić pół bochenka. Kroili świeży chleb 
i nawet ważyli porcje tak, żeby klient był pewien, że płaci odpowiednią cenę. Jego zona i 
członkowie rodziny pracowali w piekarni, podczas gdy Mendele stał za lada i obsługiwał 
klientów. Z powodu garba Merele zawszy był pochylony tak, że jego broda prawie do-
stawała do lady. Pomimo trudności służył klientom całym sercem, a jego piekarnia była 
uważana za najlepszą w mieście. 

Pomimo braku planu zagospodarowania, piekarnie w Zaklikowie były rozlokowane 
w różnych miejscach tam, gdzie były największe skupiska domów. Piekarnia Mordechai 
Tuzmana była położona w części Gessl. Mordechai, jego żona Sima i ich pięciu synów 
prowadzili piekarnię, która specjalizowała się w żytnim chlebie, który sprzedawali w po-
dłużnych bochenkach. Chleby te były wypiekane w formach a Mordechai Tuzman sam 
doglądał procesu wypieku. Inni członkowie rodziny pracowali albo na zapleczu albo 
przy sprzedaży. Dom rodziny sąsiadował z piecem, dlatego okna w domu zawsze były 
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otwarte, żeby nie przegrzewać budynku, w ten sposób wszyscy mogli zobaczyć jak wyra-
biany jest chleb, a wokół roznosił się cudowny zapach świeżego pieczywa. Tuman mógł 
być uznany za ,,modelowego” piekarza , który jasno pokazywał wszystko co kryło się za 
wyrobem chleba.

Inną specjalnością były ciepłe, świeże bubelach sprzedawane w zimie. Był to przy-
smak dzieci, idących do szkoły, które zatrzymywały się, by kupić rozpływający się w 
ustach przysmak. Dla polepszenia smaku, naszym zwyczajem było krojenie ich na pół 
i wkładanie w środek przyniesionego z domu masła, które rozpływało się na świeżym 
pieczywie. Było to cos więcej niż tylko poranna przekąska, dawała ona energię na cały 
szkolny dzień.

Niedaleko od tamtego miejsca, naprzeciwko publicznej mikve (łaźni), znajdowała się 
piekarnia Hersha Rozenbluma, znanego pod przydomkiem Motzniok. To było miejsce, 
w którym nawet najbardziej wybredni mogli być usatysfakcjonowani, bowiem sprzeda-
wano tam najlepsze bajgle. Te beigelachy po prostu uzależniały. Motzniok wypiekał nie 
tylko te tradycyjne okrągłe, ale również dostępne tylko u niego długie i szerokie, jednak 
według mnie nietrafione. Kształtem przypominały okrągły koszyk, w środku mięciutki, 
a na wierzchu ozdobiony warkoczem z ciasta i posypką. Przed piekarnią zawsze był tłum 
oczekujących na świeże, gorące bajgle. Był to wyjątkowy produkt i nikt nie był w stanie 
go skopiować. Recepturę znał tylko Motzniok i zabrał ją ze sobą do grobu.

Żydzi kilka razy w roku mieli problem ze świeżym pieczywem. Wiązało się to ze świę-
tami, gdy był zakaz pracy i piekarnie były zamknięte. W takie dni Żydzi zaopatrywali się 
w polskich piekarniach. Piekarnia Zakościelnego usytuowana w centrum, specjalizowa-
ła się w białym pieczywie, podczas gdy piekarnia Drozdowskiego dostarczała wyśmieni-
tego rasiveh, wiejskiego, ciemnego pieczywa. Ten drugi rodzaj chleba był sprzedawany 
w tak dużych bochenkach, że jeden wystarczał rodzinie na tydzień, poza tym pozostawał 
świeży przez ten czas. Można było również kupić pół lub ćwierć bochenka.

Najbardziej popularnym wypiekiem, dostępnym wszędzie był pletzl. Klasyczny pletzl 
był okrągły i plaski, pieczony razem z cebulą i posypany makiem. Te dodatki nadawały 
mu wyjątkowego smaku i zapachu. Ten charakterystyczny aromat unosił się nad piekar-
nia Srulke Halberstata, brata ukochanego zaklikowskiego kantora. Pletzl robiony przez 
Srulke miał ogromną ilość cebuli i maku. Nie dziwi więc, że wszyscy smakosze uważali, 
że wszyscy powinni być oceniani przez pryzmat wyrobów Srulka.

Nieważne jak dobra byłaby piekarnia i jak świetne jej wyroby, nie można zapominać, 
ze była to ciężka praca, która nie przynosiła dużych dochodów. Piekarze byli uczciwi 
i cieszyli się uznaniem wśród społeczności. Wspominając moje dzieciństwo niemalże 
czuję smak tych wypieków. Aromat unoszący się w miasteczko towarzyszył mi wszędzie, 
gdzie byłem, ale nigdzie nie znalazłem miejsca, które w pełni odzwierciedlałoby moje 
wspomnienia. Smak tego chleba był jedną z rzeczy, za którymi tęsknię.

Sklep spożywczy

Mimo, iż Zaklików był małym miasteczkiem, można w nim było znaleźć wiele spo-
sobów na utrzymanie siebie i rodziny. Nie wszyscy zajmowali się produkcją i usługami. 

Poza wieloma rzemieślnikami byli również kupcy i handlarze. Było niewielkie sklepy z 
galanterią, markety spożywcze i kioski ulokowane na rogach ulic sprzedające słodycze, 
napoje i lody. Najbardziej charakterystycznym sklepem był sklep spożywczy prowadzo-
ny przez wdowę Shevaleh.

Południowa część placu handlowego usiana była sklepami. Na rogu ulicy, która wio-
dła do Janowa Lubelskiego był sklep rzeźnicki Issera Grynberga, dalej kiosk Aharona 
Altmana z przyległym sklepem spożywczym Shevaleh, niedaleko którego stał stragan 
rybny. Po sąsiedzku ze sklepem Shevaleh była piekarnia Shammay Akermana i jego zony 
Zisl, która była siostrą właścicieli stoiska rybnego. Idąc dalej na południe była dobrze 
znana piekarnia ,,Katchkes” . Zagęszczenie sklepów w tak małym miasteczku powodo-
wało, że wystarczało to na zaspokojenie popytu mieszkańców. Poza stałymi klientami, w 
sklepach zaopatrywali się także przyjezdni chłopi, szczególnie w dniu targowym lub w 
czasie świąt kościelnych. Obroty tych sklepów były satysfakcjonujące dla ich właścicieli.

Obraz sklepy Shevaleh jest dobrze utrwalony w mojej pamięci, szczególnie, że moi 
rodzice byli stałymi klientami, a ja często robiłem tam sprawunki, o które prosiła mnie 
mama. Sklep był typowym przykładem miejsca, gdzie można było kupić wszystko. Na-
zwa sklepu przyjęła się od nazwiska właścicielki Kozhani, a właściwie przydomku, który 
przyległ do wdowy z racji sprawowanej przez jej ojca funkcji. Pod zaborem rosyjskim 
jej ojciec reprezentował społeczność żydowską i przyjęło się go z rosyjskiego nazywać 
,,Kozhani”, co oznaczało osobę sprawującą oficjalne funkcje. Shevaleh była wdową po 
Moshe-Yonahu, synu Yochanana. Wszystkie pokolenia żyły pod jednym dachem w 
przestronnym domu. Poza sklepem wdowy, również jej matka Reb miała sklep, w któ-
rym sprzedawała wyroby garncarskie, naczynie, garnki i inne artykuły gospodarstwa 
domowego. 

Cechą, która wyróżniała sklep, była beczka z solonymi śledziami wystawiona przed 
drzwiami sklepu. Było przynajmniej dwa powody, dla których to miejsce było dedy-
kowane właśnie temu towarowi. Pierwszy, to unoszący się aromat, któremu nie mógł 
oprzeć się żaden Żyd. Drugi to po prostu brak miejsca wewnątrz. Jeżeli dwóch lub więcej 
klientów weszło w jednym czasie do sklepu, nie było już w nim miejsca na beczkę.

Ten skromny sklepik musiał wykarmić pięcioosobową rodzinę. Shevaleh miała czwo-
ro dzieci, z których najmłodszy nosił imię po ojcu, Moshe – Yonah, który zmarł w sile 
wieku. Wdowa szybko otrząsnęła się z tragedii, która ją dotknęła i stała się oparciem dla 
swoich dzieci. Miała delikatny wygląd, ale w jej oczach widać było determinację i zdecy-
dowanie. Zarządzała sklepem twardą ręką i sprawiła, że stał się on najlepszym w okolicy. 
Krok po kroku, gdy dzieci dorastały, również dokładały się do domowego budżetu. She-
valeh była zadowolona, gdy jej synowie dorośli i mogli rozładowywać towar z wagonów 
tak, że wdowa mogła zrezygnować z najemników. 

Żywność pochodziła od lokalnych hurtowników lub od dostawców z poza miasta. 
W sklepie można było zakupić towary za gotówkę, a także dokonać wymiany handlo-
wej. Shevaleh dostarczała mieszkańcom zapałek, drożdży, paliwa, solonych śledzi, a w 
zamian dostawała ziemniaki, warzywa, które również później sprzedawała. Sklep za-
pewniał skromny dochód rodzinie, ale ich potrzeby tez nie były wygórowane. Jednakże 
Shevaleh dbała, żeby jej rodzina miała odpowiedni standard życia, szczególnie w kwestii 
obchodzenia świąt i Szabatu.
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Kierowcy, furmani, przewoźnicy

Zmotoryzowany transport nie był często spotykany w Zaklikowie, w sumie to tak 
naprawdę nie istniał. Jedyny środkiem transportu był pociąg. Stacja kolejowa była usytu-
owana dosyć daleko od centrum miasteczka. Ci, którzy mieli wiele bagaży chcieli dostać 
się na stację mogli skorzystać z usług przewoźnika, w jidysz zwanego balegoles.

Uprzedzenia i stereotypy przykleiły przewoźnikom łatkę osób nieuczciwych, której na 
kartach tej książki nie chcę utwierdzać. W Zaklikowie sytuacja była zupełnie odwrotna. 
Przewoźnicy byli szanowani na równi z innymi mieszkańcami, a w swoich szeregach 
mieli nawet osoby uczone w Torze. Zajmowali się oni transportem bali z lasu, towarów 
ze stacji kolejowej, jak również do miasteczek, gdzie nie dochodziła kolej.

W sumie było w miasteczku pięciu przewoźników. Większość z nich miała wielu sy-
nów, którzy zarówno pomagali przy pracy, jak również partycypowali w zyskach. Innym 
razem opowiem o Berishlu Kleimanie, który stał się przewoźnikiem w wyniku umowy, 
jaką zawarł. Na kartach książki opisze natomiast Itche Tsetl’s Bernsteina, który z kolei 
nabył konie i wóz niejako z przypadku. Jego historia, chociaż nietypowa, jest ciekawym 
przykładem jak Zaklikowianie musieli mierzyć się wyjątkowymi wyznaniami, żeby za-
robić na życie 

Itche Tsetl’s miał rodzinę i było mu bardzo trudno ją utrzymać. Próbował swoich sił 
w handlu, jednak bez powodzenia. Jego interesy, jako pośrednika nigdy nie przynosiły 
znaczących zysków. Również praca fizyczna nie była dla niego rozwiązaniem, ponieważ 
był słabego zdrowia. Itche w ostateczności poprosił o radę rabina. Ten zaproponował 
mu, bu kupił wóz i konie, a Wszechmogący sprawi, że będzie mógł zarobić na rodzinę. 
Żyda zadziwiła ta odpowiedź, nie mógł bowiem pojąć, jak może wykonywać taki zawód, 
skoro nie ma żadnego pojęcia o koniach. Jednakże będąc chasydem nie mógł zlekcewa-
żyć słów rabina.

Itche zawołał swoich trzech synów i przedstawił im swój plan. Posłuszni ojcu, przy-
stali na jego propozycję, wierząc, że przyniesie im to poprawę dotychczasowego życia. 
Transportowali bale drewniane z lasu do tartaku i inne ładunki, dzieląc pracę z wetera-
nami w tym fachu. Wybór okazał się trafiony i wkrótce życie Itche i jego synów, Shaloma, 
Moshe i Menashe zaczęło się poprawiać. Nie był to luksus, ale konieczność, żeby zapew-
nić godne życie osieroconym przez matkę dzieciom. Gdy chłopcy byli mali, ich matka 
zachorowała na drobną infekcję, jednak przy słabo rozwiniętej medycynie, choroba roz-
przestrzeniła się i kobieta w wieku 40 lat zmarła.

Większość przewoźników dziedziczyła interes po ojcu i przekazywała z kolei swoim 
synom. Mendele Roitrib, zwany Klap, miał zdrowych, silnych synów, którzy pomagali 
mu przy rozładunku wagonów kolejowych. Mieli jeszcze jedną zaletę, gdy było trzeba 
wykonywali również pracę bagażowych. Prowadziło to często do sporów miedzy dwoma 
obozami przewoźników, ale synowie Menedele, jako silniejsi, mieli zawsze przewagę. 
Mendele przywiązywał konie na podwórku swojego domu, który był w centrum placu 
targowego. Było to dosyć kłopotliwe dla jego sąsiadów, ale nikt nie śmiał się z nimi kłó-
cić. Pomimo tego, rodzina Mendele była szanowana w miasteczku. 

Największym i najbardziej znanym przewoźnikiem w Zaklikowie była rodzina Fre-
itag. Była to duża rodzina z długa tradycją w tym zawodzie. Osobiście znałem Moishele 

Freitaga i jego syna, a także braci Shaye i Tusia, którzy mieli własną spółkę. Moishele był 
dumny z bycia mistrzem powożenia. Miał długa brodę, która nadawała poważania jego 
pracy. W czasie jazdy pospieszał konie używając bata z rzemieni, którym strzelał, jednak 
bez faktycznego chłostania zwierząt. 

Mishele specjalizował się w długich dystansach. W przypadku gdy miał zlecenie od 
sprzedawcy dostarczenia lub przywiezienia artykułów z innego miasta, wyruszał w dro-
gę bez ociągania się, bo wiedział, że może to zająć kilka dni. W taką podróż zabierał 
również ze sobą pasażerów, których sadzał na prowizorycznych ławkach, które mon-
tował na wozie, przeznaczonym głównie do transportu materiałów. W przypadku, gdy 
pasażer miał wcześniej zarezerwowane miejsce, siadał wtedy przy woźnicy. Zazwyczaj 
ławki były czymś wyłożone, żeby pasażerowie nie poobijali się za bardzo, bo drogi były 
w ówczesnych czasach w bardzo złym stanie. Moishele przewoził zazwyczaj wyroby fa-
bryczne, sprzęty gospodarstwa domowego i inne produkty w obrębie 100 kilometrów od 
Zaklikowa.

Moishele Freitag bardzo dobrze zajmował się swoimi końmi, które zawsze były wypie-
lęgnowane i karmione najlepszymi jęczmieniem. W wyjątkowo długich podróżach Mo-
ishele towarzyszył syn, z którym zamieniali się przy powożeniu. W czasie drogi Moishele 
odmawiał żydowską modlitwę dla podróżujących o szczęśliwy powrót, a także Brokat 
ha-Gomel, zwyczajową modlitwę dziękczynną.

Z kolei bracia Shaye i Tusia Freitag pracowali jako partnerzy. Posiadali oni największa 
liczbę koni oraz dużą liczbę różnego rodzaju powozów, przystosowanych także do prze-
wozu osób czy jazdy po ośnieżonych drogach. Konie były przywiązywane do ogrodzenia 
obok ich domu, na rogu ulicy prowadzącej do Ireny. 

Bracia Freitag byli zazwyczaj pierwszym wyborem osób potrzebujących transportu. 
Mieli mnóstwo opcji do zaoferowania i potrafili dostosować się do zleceniodawcy. Dłu-
gie ładunki były przewożone na specjalnych wozach, które były przedłużane poprzez 
specjalne drewniane przedłużki wkładane pomiędzy przednią i tylną oś. W późniejszym 
czasie wygoda i wygląd wozów poprawiły się, ale nadal odbiegały od tych, które moż-
na było zobaczyć w dużych miastach. Nawet najlepsze powozy miały drewniane koła z 
metalowymi wzmocnieniami, które nie sprawdzały się na wyboistych drogach. Zimą 
podróżowano saniami, których podłoga była wyłożona słomą a pasażerowie dostawali 
koce, żeby okryć nogi. 

Pomimo tych niedogodności bracia Freitag wykazywali się niezwykła kulturą, a dobre 
maniery idące w parze z rzetelnością zawodową podnosiły satysfakcję klientów. Konie 
miały przyczepione dzwoneczki, które umilały drogę. Czasami powóz był wynajmowany 
lokalnie, na przykład by wieźć parę młodą do kościoła na ślub. Przystrajano, go wtedy 
kwiatami.

Pomimo uprzejmości, jaką wykazywali się w stosunku do swoich klientów, to w kwe-
stii konkurencji, jaką byli dla nich nie żydowscy przewoźnicy lub w ramach lokalnych 
przepychanek, byli nieugięci. Bracia byli silni i w dobrej kondycji i często wdawali się 
w bójki lub byli atakowani. Shaye, starszy z nich, doznał wielu obrażeń, miał połamane 
kości a na jego twarzy było wiele blizn. Raz znalazł się w wiosce cały zakrwawiony, po-
nieważ został zaatakowany przez nieznanych opryszków. Tylko jego kondycja fizyczna 
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pozwoliła mu wrócić do zdrowia. Ogólnie wiadomo było, że należy unikać konfrontacji 
z braćmi, których reputacja była szeroko znana.

Tusia, młodszy z braci, był żonaty, podczas gdy Shaye był starym kawalerem. Jednak i 
on znalazł swoją wybrankę. Została nią Beila, wdowa z dwójką dzieci. Pochodziła ze wsi 
Ossowek, gdzie wraz z mężem prowadziła sklep. Jak wielu innych żydów mieszkających 
w polskich wsiach, jej mąż również był pośrednikiem w wielu transakcjach. Pewnego 
razu w czasie podróży został zaatakowany przez złodziei, którzy ograbili go i zamordo-
wali. Beila zostawszy wdową zabrała dzieci i cały dobytek i przeniosła się do Zaklikowa, 
gdzie wkrótce wyszła za mąż za Shaye’a. 

Pomimo niebezpieczeństw, jakie go często spotykały, Shaye był odważnym mężczy-
zną i nie obawiał się podejmowania każdego zlecenia. Na długich trasach szukał możli-
wości noclegu w miejscu gdzie mógł zamówić posiłek i nakarmić konie. Pewnego dnia w 
czasie podróży postanowił zatrzymać się i coś przekąsić. Zamówił, więc omlet i butelkę 
wódki, bo picie i jedzenie było jego ulubionymi czynnościami. Zamówił omlet z 12 jaj i 
ku zaskoczeniu innych w całości zjadł, po czym poszedł spać. Takie zachowania doda-
wały tylko smaczku opowieściom o jego tężyźnie.

Innym przewoźnikiem był Moshe Rozenfield, zwany Rakhiver, i jego czterech synów. 
Różnica w porównaniu z pozostałymi była taka, że nie wynajmował powozów, tylko 
używał ich do własnych celów. Moshe wraz z synami posiadali piec wapienny, który ze 
względu na duży popyt był cały czas w użytku. Wydobywali surowy wapień ze wzgórz 
wokół miasteczka i transportowali je do pieca, gdzie był układany razem z drewnem 
w głębokim dole, przykrywany ziemią i wypalany. Po kilku dniach powstawało wapno 
palone.

Rozenfeld sprzedawał produkt w blokach do zakładów budowlanych i malarzy, a 
resztę składował na rozległym placu wokół domu, w okolicy ,,Piasków”. Poza sprzedażą 
hurtową, synowie mieli również stoisko na placu targowym, gdzie sprzedawali wapno 
rozcieńczone, gotowe do użytku. Popyt był tak duży, że z wapniowego interesu utrzymy-
wały się tez inne rodziny: brat Moshe – Simcha Rozenfeld, a także Mech Krings i jego 
syn Shmerl.

Rozdział piąty: 
Uzdrowiciele chorych

W naszym miasteczku nie było zbyt wielu lekarzy. Nie dziwi to, ponieważ niewielu 
szanujących się specjalistów byłoby w stanie osiąść w zacofanym miasteczku, gdzie było 
tak mało mieszkańców i mało perspektyw na rozwój. Niemniej jednak było 4 medyków 
w Zaklikowie.

Z powodów finansowych wielu chorych decydowało się na wizytę u lekarza w osta-
teczności, gdy nie można było opanować infekcji lub w przypadku śmiertelnej lub rzad-
kiej choroby, której leczenie leżało poza możliwościami felczera. Prostą przyczyną tego 
było to, iż niewielu było stać na wizytę u lekarza i wykupienie lekarstw. Z tego powodu 
wiele niegroźnych chorób miało fatalne skutki. Najbliższy szpital był 25 kilometrów od 

miasteczka, a dowiezienie pacjenta oznaczało kilkugodzinną jazdę na drewnianym wo-
zie. Nieważne czy decydowano się na przewiezienie do szpitala czy na pozostawienie 
chorego w domu, obie decyzje w równym stopniu mogły zagrażać życiu. 

Mimo tego, często powtarzane, że ,,Najważniejszą rzeczą jest zdrowie”, dla Żyda nie 
było pustymi słowami, ale głębokim przekonaniem o ich prawdziwości. Jeżeli nie było w 
danym momencie żadnego lekarza, który mógłby pomóc, zdarzało się, że korzystaliśmy 
z usług lekarza z innego miasteczka. Mieliśmy możliwość, że czasami odwiedzał nas 
dr Landau. Był internistą z Rozwadowa, który odwiedzał wielu pacjentów, chodząc od 
domu do domu. Pobierał opłaty od bogatszych i był bardziej wyrozumiały w tej kwestii 
dla biednych. W innych wypadkach dobrze sytuowani Zaklikowianie sami jeździli do 
innych miast – czasami nawet do bardzo odległych takich jak Wiedeń, który w ówcze-
snym czasie był głównym centrum medycznym.

W naszym przypadku najlepszym przykładem lekarza z małego miasteczka  był dr 
Weinrib. Z jakiegoś powodu nigdy nie zrobił specjalizacji ani nie przeniósł się do więk-
szego miasta. W naszym skromnym społeczeństwie jednakże usługi lekarza, nawet ogól-
nego były błogosławieństwem. Przyjeżdżając do miasta bez rodziny i koneksji szybko 
znalazł sobie pomoc w domu i klinice w osobie Rivki, córki Sroidika – krawca. Była to 
dla wiejskiej dziewczyny idealna okazja do polepszenia statusu społecznego i zdobycia 
zawodu.

Dziwny zbieg okoliczności miał miejsce tuż przed wybuchem wojny, gdy dr Weinrib 
otrzymał kuszącą propozycję awansu, zbyt dobrą, żeby o niej zapomnieć. Propozycja 
obejmowała stanowisko szefa zarządzającego służbą zdrowia w okręgu wileńskim. Wła-
dze dały mu do zrozumienia, że miałby większe szanse na awans gdyby nie był Żydem. 
Nikt nie wiedział czy  dr Weinrib wahał się i czy próbował uniknąć dostosowania się 
do ich wymagań. Ostatecznie okazało się, że przystał na warunki i objął proponowane 
stanowisko. Opuścił Zaklików i w końcu został zapomniany. Jedynie Rivka pozostawał z 
nim w kontakcie, jednak odmówiła, gdy lekarz namawiał ją, żeby z nim wyjechała. 

Jak się później okazało dr Weinrib nie zapomniał o Zaklikowie. Krótko po tym jak 
lekarz opuścił Zaklików, wybuchła wojna, jeden system zastąpił drugi i jego mianowanie 
zostało anulowane. Władzom sowieckim pochodzenie dr Weinriba było obojętne, więc 
zdecydował się powrócić do swoich korzeni.  Wrócił do judaizmu i do Zaklikowa. Mia-
steczko przyjęło go z powrotem. W czasie świąt żydowskich pojawiał się w synagodze, 
owinięty w tallis (szal modlitewny) i modlił się z oddaniem. I tak pozostał wśród nas, w 
zgodzie z tradycją, w której się urodził.

Kobiety w Zaklikowie miały to szczęście, że w miasteczku był specjalista ginekologii. 
Był nim młody lekarz dr Zalipka. Swój gabinet miał w wynajętym lokum w domu Ćwi-
ków, naprzeciwko posterunku policji. W nagłych przypadkach mógł on również nieść 
pomoc pacjentom spoza jego specjalizacji. Przypodobał się mieszkańcom, bo trzymał na 
podwórku oswojoną królicę. Ten miły zwierzaczek biegał wolno po podwórku i często 
był dokarmiany przez pacjentów. 

Był to naprawdę duże udogodnienie i wręcz duma mieć w miasteczku takiego specja-
listę. 

Innym młodym lekarzem był dr Stryjecki, potomek dobrze znanej zaklikowskiej ro-
dziny. Studiował medycynę w Warszawie, a potem wrócił do rodzinnego miasteczka i 
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założył własną praktykę. W krótkim czasie zyskał renomę i miał największy gabinet i 
najwięcej pacjentów w miasteczku. Dr Stryjecki pełnił również funkcję przedstawiciela 
publicznej służby zdrowia. Pobierał bardzo niskie opłaty i zawsze brał pod uwagę moż-
liwości finansowe pacjentów. Swój gabinet miał w domu, w którym mieszkał na ulicy 
Św. Anny, gdzie Hillel Watelberg miał swój gabinet dentystyczny. Ostatnio odwiedziłem 
to miejsce po wielu latach nieobecności i zobaczyłem, że budynek nadal stoi, ale jest 
zniszczony i zaniedbany. Pozostał w rodzinie Stryjeckich jako budynek mieszkalny. Dr 
Stryjecki pozostał w Zaklikowie w czasie wojny, ale po jej zakończeniu przeniósł się do 
większego miasta w poszukiwaniu lepszej pracy. 

Ostatnim z lekarzy, którzy mieli swoje gabinety w Zaklikowie był młody dr Segal, 
który dopiero co skończył studia i przybył do Zaklikowa na kilka miesięcy przed wybu-
chem wojny. Tabliczka na drzwiach jego gabinetu miała tylko napis ,,dr Segal”, ponieważ 
dopiero skończył studia i najprawdopodobniej nie uzyskał jeszcze tytułu. Razem z nim 
do Zaklikowa przybyła jego siostra, która miała pomagać mu w gabinecie. Nie wiado-
mo dlaczego, ale wybrał właśnie nasze miasteczko na zdobycie doświadczenia. Niestety 
przebywał w miasteczku tak krótko, ze nie można było ocenić czy był dobrym leka-
rzem czy nie. Zaraz po wybuchu wojny dr Segal zniknął. Najprawdopodobniej uciekł do 
Związku Radzieckiego z falą uchodźców. Jedno można stwierdzić, że mieszkańcy Zakli-
kowa nie odczuli jego straty. 

Powinienem również wspomnieć o innym rodzaju lekarza, a mianowicie o weteryna-
rzu o nazwisku Fogel. Jego dom znajdował się przy drodze, która prowadziła do stacji 
kolejowej, w miejscu gdzie mieszkało niewielu Żydów. Trzymał się on z dala od społecz-
ności żydowskiej i poza nazwiskiem nic nie wskazywało na jego pochodzenie. W Zakli-
kowie nie było zbyt wielu miłośników zwierząt domowych, więc i weterynarz nie miał 
wiele zajęcia. Robił inspekcje w rzeźniach i nadzorował ubój koszerny i nie koszerny.

Należy tu wspomnieć jeden szczególny przypadek mający miejsce w czasie wojny. 
W książce Michała Zilberberga, nauczyciela i dyrektora szkoły w Warszawie przed i w 
czasie okupacji, opisana jest postać dobrze znanego pediatry dr Kormana, który w nie-
zmiernie trudnych warunkach pracował w getcie. Judenrat apelował do niego i infor-
mował o wyjątkowo ciężkiej sytuacji Żydów w Zaklikowie, którzy umierali na tyfus i 
natychmiast potrzebowali pomocy medycznej. Dr Korman od razu odpowiedział na tę 
prośbę, zgodnie z przysięgą, że będzie pomagał każdemu choremu. Jesienią 1941 roku 
dr Korman przybył do Zaklikowa. Na pocztówce wysłanej do przyjaciół opisał w jakiej 
desperacji i strasznych warunkach sanitarnych żyją ludzie. Zrobił wszystko, co mógł, 
ale parę tygodni później sam zaraził się tyfusem i zmarł. Żydzi z Zaklikowa opłakiwali 
śmierć lekarza o wielkim sercu, który poświęcił swoje życie potrzebującym. Wdowa po 
nim wróciła do Warszawy.

 
Opieka medyczna w tych czasach była udzielana nie tylko przez dyplomowanych le-

karzy, do których ludzie zwracali się tylko w wyjątkowo poważnych przypadkach, ale 
także przez felczerów. To był to ktoś pomiędzy ludowym znachorem a medykiem. Fel-
czer nie mógł leczyć za pomocą lekarstw przepisywanych na receptę, ale zajmowali się 
lekkimi przypadkami takimi jak przeziębienia, bóle głowy, gardła, problemy z żołąd-
kiem. Wtedy najczęściej ograniczali się do sporządzania płukanek, stawiania baniek, le-

watyw i  kładzenia pijawek. Często również opatrywali urazy, nastawiali złamania. Nie 
mieli tez specjalistycznych narzędzi. Ze względu na doświadczenie i umiejętności byli 
traktowani w społeczeństwie z dużym szacunkiem.

Mieliśmy kliku oficjalnych felczerów, ale byli też amatorzy, którzy mieli jeszcze bar-
dziej ograniczone możliwości, aczkolwiek wystarczające w niektórych przypadkach. 
Najbardziej znanym wśród felczerów był Polak Domański, mężczyzna w podeszłym 
wieku z dużym doświadczeniem, cieszący się dużym szacunkiem. Zasłynął w 1863 roku 
w czasie polskiego powstania przeciwko caratowi, gdy służył jako medyk. Po powrocie 
do Zaklikowa wykorzystał swoje doświadczenie zdobyte w armii i kontynuował swoją 
pracę przez wiele kolejnych lat.

Domański był ekspertem w diagnozowaniu, czasami nawet lepszym niż lekarz. Gdy 
miał do czynienia z dziećmi zawsze był wyjątkowo miły i delikatny, co sprawiało, że 
malec zapominał, że jest chory. Domański zawsze był ubrany w swój stary mundur żoł-
nierski. Pracował w mocnych okularach i niedosłyszał, jednak miał doskonałą pamięć. 
Pamiętał każdego swojego pacjenta. Z powodu zaawansowanego wieku, Domański nie 
udzielał wizyt domowych. Używał tylko kilku medykamentów, a jego pomoc opierała się 
głównie na odpowiednim podejściu psychologicznym. Jego rekomendacja wystarczyła, 
żeby można było zakupić w aptece u Słubickiego, jedynego aptekarza w miasteczku, aspi-
rynę lub syrop. Apteka ta była ulokowana w centrum i można było ją łatwo zlokalizować 
po charakterystycznym zapachu leków unoszącym się wokół niej. Domański zmarł w 
wieku 97 lat w 1937 roku, a jego pogrzebem zajęły się władze, by dopilnować, by odbył 
się on ze wszystkimi żołnierskimi honorami. 

Innym nie mniej znanym felczerem był Shmuel-Zanvil Rozeneil, którego aparycja 
przywoływała na myśl prawdziwego lekarza. W odróżnieniu do Domańskiego, udzielał 
on wizyt domowych. Wszystkie potrzebne narzędzia, łącznie ze stetoskopem, miał za-
wsze przy sobie. 

Ci dwaj, Domański i Shmuel-Zanvil byli klasa samą w sobie. Jedyną różnicą między 
nimi a dyplomowanymi lekarzami było jedynie brak szczęścia i możliwości nauki. Ich 
doświadczenie, często przewyższało wiedzę lekarzy zdobytą na studiach. Jeżeli kogo-
kolwiek zapytałoby się do kogo zwróciliby się z nagłym przypadkiem: do lekarza czy 
felczera, z pewnością wskazaliby tego ostatniego. Felczer był niejako instytucją, nieroze-
rwalnie związaną z kulturą i tradycją miasteczka. 

Poza wspomnianymi felczerami, byli również znachorzy, których umiejętności nie 
można było porównywać do umiejętności felczerów. Jednym z nich był Hirsch-Reuven, 
który mieszkał u rabina Halberstama i był jego wiernym towarzyszem. Był on szewcem 
z zawodu, a także handlował drewnem na opał, które sam przygotowywał. 

 Hirsch-Reuven był okazem zdrowia. Uwielbiał pływać w rzece. W każdy piątek, bez 
względu na pogodę, pływał dookoła młyna. Swojej aktywności nie przerywał nawet w 
zimie. Po kąpieli nacierał się śniegiem, aż skóra stawała się czerwona. Jako felczer spe-
cjalizował się w leczeniu złamań i zwichnięć. Miał on jedno z honorowych miejsc wśród 
felczerów, bo był całkowicie oddany swojej pracy, bez względu na wynagrodzenie, które 
mógłby za to uzyskać.

Wśród Polaków felczerem w tej samej specjalności był Guzek. Znany był z ogromnej 
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siły. Pochodził z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach w zakresie kowalstwa. Od 
dnia, gdy zaczął pracę jako felczer, z szorstkiego, zwalistego kowala przeistoczył się w 
delikatnego i nobliwego obywatela. Swoje usługi świadczył wszystkim mieszkańcom, ale 
przeważnie Polacy chodzili do Guzka, a Żydzi do Hirscha-Reuvena.

Mówiąc o innych felczerach-amatorach należy wymienić Umale ,,Pojker” (żydowskie 
określenie dobosza, skrócona wersja imienia Avrumele). Jego przezwisko pochodziło 
od tego, że był doboszem w orkiestrze Weisfelda, chociaż wszyscy znali go jako felczera. 
Jakość jego usług mogła podlegać dyskusji, miał jednak dużo pacjentów wśród okolicz-
nych chłopów i wiodło mu się nie najgorzej. Mieszkańcy Zaklikowa nie korzystali z jego 
usług, woleli zwrócić się do któregoś z dwóch wcześniej wspomnianych felczerów. Uma-
le świadczył usługi mniej wymagającej klienteli. Ponadto nie czekał, aż pacjenci sami się 
do niego zgłoszą, tylko sam ich poszukiwał. Codziennie brał swoją torbę z narzędziami 
i chodził od wioski do wioski, zbierając po drodze pijawki.

Za swoje usługi najczęściej pobierał zapłatę w naturze, rzadko pieniądze. Jego podró-
że od wioski do wioski miały miejsce również w zimie. Czasami Mele przemierzał dzie-
siątki kilometrów w ciągu dnia. Dla zabicia czasu często mówił sam do siebie, prowadząc 
ten ,,dialog” na głos. Rzadko robił przerwy, zawsze był w ruchu, ciągle gdzieś się śpie-
sząc. Czasami rzucał swoją laskę, którą się podpierał i dobiegał do niej w przekonaniu, 
że w ten sposób szybciej pokona czekającą go drogę. Nie było drugiej takiej osoby jak on.

 
Pośród dentystów na uwagę zasługuje Zalman Kuperschmidt, świetny technik, który 

licencję otrzymał na podstawie egzaminu państwowego, tak że właściwie był lekarzem. 
Bóle zębów były powszedniością, więc liczba dentystów stale się powiększała. Zalman 
miał swój gabinet w domu Stryjeckiego, więc z mojego mieszkania, które było piętro ni-
żej mogłem usłyszeć dźwięki dochodzące z gabinetu. Zalman miał również swoich prak-
tykantów, którzy po zakończeniu szkolenia wyruszali do okolicznych wiosek, by nabrać 
doświadczenia. Dwa razy w tygodniu studenci dentysty wyruszali w drogę, by leczyć 
wiejską ludność. Dentyści zajmowali równie wysokie miejsce w hierarchii społecznej jak 
lekarze. Oni również nieśli ukojenie w bólu. 

Mieliśmy nawet kobietę dentystkę, która miała tytuł naukowy w zakresie medycyny, 
nazywała się dr Pipikowa. Przybyła ona do Zaklikowa kilka lat przed wybuchem woj-
ny. Dr Pipikowa była inteligentną osobą z dużym poczuciem humoru i szybko znalazła 
akceptację w społeczeństwie. Jej gabinet był na ulicy, która prowadziła do Ireny naprze-
ciwko domu Adama Sapińskiego, dyrektora lokalnej szkoły podstawowej. Dr Pipikowa 
zmarła tragicznie podczas  pacyfikacji ludności. Złamała nogę podczas ucieczki przed 
łapanką i Niemcy zostawili ją krwawiącą na progu jej domu. Niestety nie było żadnego 
medyka w pobliżu, który mógłby jej pomóc. Wykrwawiła się i zmarła. 

Życie człowieka można porównać do znikającego cienia albo ulotnego snu. Ludzie 
wspomniani powyżej wyciągali pomocną dłoń do wszystkich cierpiących. Jednakże był 
także jeden bardzo miły aspekt bycia lekarzem, mianowicie – narodziny. W tamtych 
czasach przyszłe mamy nie były zabierane do szpitali, szczególnie gdy transport oznaczał 
kilkugodzinną drogę na brudnym wozie. Tradycją było przyjmowanie porodów w domu 

w otoczeniu babć, cioć i innych doświadczonych kobiet. Stosunkowo niewiele rodzin 
korzystało z usług akuszerki. W miasteczku można było wybierać między Gitl, córką 
Shmuel-Zanvila, a Miką Grynberg, żoną rzeźnika Moshe. Była także akuszerka polska, 
która świadczyła usługi swoim rodakom. Tylko w nagłych przypadkach korzystano z 
usług ginekologa dr Zalipki. W taki sposób przychodziły na świat dzieci w zaklikow-
skich domach i  rzadkością było, żeby dziecko rodziło się martwe. Działo się to za spra-
wą akuszerek i dużej wiedzy starszych kobiet, które zawsze służyły pomocą młodszemu 
pokoleniu.

Tłumaczenie z języka angielskiego: Olga Jabłońska
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SZKOŁA I ORGANIZACJE SPOŁECZNE 
NA TERENIE ZAKLIKOWA

W LATACH  1912–1925

Relacja Adama Sapińskiego

Redakcja Rocznika publikuje pochodzącą z 1925 r. relację Adama Sapińskiego, kierow-
nika Szkoły Powszechnej w Zaklikowie i animatora kultury, którego zasługi dla miejsco-
wej oświaty są trudne do przecenienia. Informacje i obserwacje na temat funkcjonowania 
oświaty, a także organizacji społecznych na terenie Zaklikowa w okresie odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości po rozbiorach i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej zostały 
zebrane przez syna Adama Sapińskiego -  Eugeniusza Sapińskiego (zachowano oryginalny 
styl pisarski). 

Waldemar Plennikowski

W tutejszym miasteczku, liczącym obecnie około 4000 mieszkańców, istniała do roku 
1913 jedna jednoklasowa szkoła początkowa. Nauczycielami tej szkoły bywali Polacy, 
Litwini, a nawet Rosjanki. W 1914 r. pracowali w charakterze nauczycieli w tutejszej 
szkole p. Bolesław Piasecki i pewna Rosjanka, której nazwiska dziś już nie można ustalić. 
W roku 1915 za okupacji austriackiej otworzył w Zaklikowie prywatną szkołę polską p. 
Pińczykowski /imienia nie zanotowano/. Do tej szkoły uczęszczało w tym czasie około 
40 dzieci, jednak po krótkiej swojej egzystencji dla niewiadomych powodów szkoła zo-
stała zamknięta.  

W lutym /10.02/ 1916 roku znów powołano szkołę do życia. Pozostaje ona jako szkoła 
polska, prywatna, jednoklasowa, o 2 siłach nauczycielskich. Nauczycielami wówczas byli 
pp. Alojzy Słabczyński i Adam Sapiński. Początkowo nauka w szkole odbywała się w jed-
nej sali, w roku szkolnym 1916/17 przemianowano szkołę na dwuklasową o dwóch siłach 
nauczycielskich i 2 salach lekcyjnych, wynajętych w domu prywatnym u p. Marcelego 
Dwornikiewicza zamieszkałego przy ulicy Mickiewicza. Jak wszędzie tak i tu brakowało 
początkowo wszelkiego umeblowania, jednak wkrótce brakom tym zdołano zaradzić. 
Dwuklasowa szkoła była do roku 1920. W tym czasie /15.11.1920r./ rozpoczął pracę w 
tutejszej szkole p. Stefan Słapczyński, w charakterze trzeciej siły nauczycielskiej. Od tej 
pory szkoła ustawicznie rozwija się coraz lepiej i w roku szkolnym 1921/22 przekształca 
się w czteroklasową, w następnym roku na pięcioklasową i w roku szkolnym 1924/25 
w sześcioklasową o 7 siłach nauczycielskich i o 7 klasach lekcyjnych rozrzuconych po 
różnych ulicach tutejszego miasteczka. 

Załączona poniżej tabela dokładniej obrazuje etapy rozwoju naszej szkoły, a jedno-
cześnie wykazuje w jakich ciężkich warunkach musiało w tym czasie pracować nauczy-
cielstwo: 

Ze wszystkich sal szkolnych jedynie dwie nadawały się na sale lekcyjne. Obecnie w 
charakterze nauczycielstwa tutejszej szkoły pracuje pracują panie Stefania Pękalska, 
Olga Styrańcówna, Zofia Stelmachówna i panowie Jan Dubiel, Michał Pękalski, Stefan 
Słapczyński i Adam Sapiński. Kierownikiem szkoły od roku 1916 jest Adam Sapiński. 
Wśród wyżej wymienionych narodowości polskiej jedna jest tylko Rusinka (Ukrainka 
– WP), pani Olga Styrańcówna wyznania greckokatolickiego. Nauczycielstwo tutejszej 
szkoły poza spełnianiem obowiązków służbowych bierze czynny udział  w życiu społecz-
nym miasteczka, pracując jako członkowie czynni w miejscowych organizacjach spo-
łecznych, kooperatywach handlowych i towarzystwach kulturalno-oświatowych.  

Mieszkańcy tutejszego miasteczka na ogół interesują się życiem szkoły i przychodzą 
jej z pomocą materialną w chwilach krytycznych, dostarczając opał i troszcząc się o sale 
lekcyjne. Miejscowa inteligencja i duchowieństwo odnoszą się do spraw szkolnych nader 
życzliwie. Najgorliwszymi między obywatelami Zaklikowa, którym sprawa wychowania 
młodego pokolenia leżała na sercu, byli księża Wacław Stryjecki i Piotr Kwoczyński, pre-
fekcji i b. przewodniczący Dozoru Szkolnego. Obecnie pracuje w charakterze prefekta 
tutejszej szkoły wikariusz miejscowego kościoła ks. Edward Kołszut, który idąc śladami 
swoich poprzedników poza spełnieniem obowiązków swojego stanu, gorliwie zajmuje 
się nauczaniem dziatwy szkolnej, a jednocześnie skupia wokół  siebie dorastającą mło-
dzież, urządza dla niej odczyty z przeźroczami, a nawet sprowadził kinematograf, by tym 
skuteczniej pracować dla społeczeństwa.  

Jedną z największych bolączek Zaklikowa jest brak własnego budynku szkolnego. 
Obecnie wynajęte dla szkoły lokale są nieodpowiednie, szczupłe, ciasne i nie odpowia-
dające wymogom higieny. Miejscowi obywatele rozumieją, że szkoła prosperowałaby 
znacznie lepiej, gdyby miała własny budynek. To też postawiony przez przewodniczą-
cego Dozoru Szkolnego ks. dr Piotra Kwoczyńskiego na zebraniu gminnym wniosek 

Rok szkolny
chłopcy

Liczba
dziewczynki
uczących się

razem
dzieci Liczba 

nauczycieli
Liczba
izb 
lekcyjnych 

Uwagi

1915/16 65 40 105 2 1

1916/17 101 69 170 2 2

1917/18 65 67 132 2 2

1918/19 82 82 164 2 2

1919/20 103 87 19 2 2

1920/21 129 130 259 3 3

1921/22 139 146 285 4 4

1922/23 139 137 276 5 4

1923/24 140 136 278 5 4

1924/25 165 171 336 7 7
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o budowę gmachu szkolnego znalazł należyte zrozumienie wśród ogółu mieszkańców. 
Jednakże do budowy szkoły, na skutek nieprzychylnego wystąpienia właściciela majątku 
Łysaków p. Romana Okszy – Strzeleckiego, nie dochodzi i sprawę na czas nieokreślony. 
Dziedzic obawiał się o utratę taniej siły roboczej do prac fizycznych w swoim majątku.  

Jako charakterystyczny fakt, mający pewien związek z dziejami naszej szkoły, god-
ny zanotowania, jest postępowanie miejscowych Żydów. Podczas okupacji austriackiej, 
jak podałem wcześniej, otwarto szkołę polską. Żydzi natychmiast zaczęli cisnąć się do 
szkoły, a kiedy zaś okupanta nie stało Żydzi znów masowo wycofywali swoje dzieci ze 
szkoły. Obecnie gdy nasza konstytucja zagwarantowała Żydom równe prawa, nowa fala 
dzieci żydowskich zwróciła się ku naszej szkole. Ponieważ brak sił nauczycielskich, sal 
szkolnych i umeblowania nie pozwoliły przyjąć większej liczby dzieci starszych, Żydzi w 
miesiącu lutym 1925 r. otworzyli w Zaklikowie prywatną jednoklasową szkołę wyzna-
niową, do której uczęszcza około 110 dzieci, a nauczycielami są pp. Dora Rozen i Salo-
mon Mokotowski. Tu należy podkreślić wielce pouczający nas fakt związany z pobiera-
niem opłat za uczęszczanie dzieci do szkoły żydowskiej. Ponieważ wielu jest biednych, 
gmina żydowska znalazła odpowiednie fundusze i z nich pokrywa koszty związane z 
posyłaniem do szkoły dzieci biedaków. Gdy porównamy ten przypadek w odniesieniu 
do społeczeństwa polskiego, nasuwa się smutna refleksja. Nieuświadomieni Polacy czę-
stokroć nie chcą szkoły i zaniedbują posyłania do niej dzieci, podczas gdy Żydzi docho-
dzą swojej rzekomej krzywdy aż w sejmie, a szkoły otwierają swoimi kosztami. Polacy 
płacą podatki, a Dozór Szkolny do lipca 1925 r. nie otrzymał z Urzędu Gminy nawet 50% 
przewidzianych sum w budżecie, podczas gdy Żydzi ciągle rekurują (apelują, odwołują 
się – WP), a na szkołę mimo wszystko pieniądze znajdują. Jeżeli do tego dodamy, że 
w naszym miasteczku istnieje kilka cheder (szkoła żydowska o charakterze religijnym 
utrzymywana przez gminę religijną – WP), a nie ma ani jednej racjonalnie prowadzonej 
ochronki polskiej, ani jednego domu sierot, czy też szkoły rzemieślniczej, to zrozumie-
my, jak jeszcze społeczeństwo polskie nie dorosło do samorządzenia się i jaki ogrom 
pracy czeka  jeszcze czynniki rządowe w tym względzie. 

Znajduje się w naszym miasteczku sporo młodzieży dorastającej, która w szkole prawie 
że nie była. Doceniając nakaz chwili, światlejsze jednostki pragną skupić wokół siebie tę 
młodzież, jednak przez długi czas zabiegi ich napotykały na zimną obojętność. Wreszcie 
w roku 1920 /29.11./ z inicjatywy p. Szczepana Guzka, miejscowego felczera, obecnego 
przewodniczącego Dozoru Szkolnego, zawiązuje się Koło Młodzieży Wiejskiej. 

W pierwszym roku swojego działania Koło zrzesza w swoich szeregach około 60 
członków, a w następnych latach około 100. Przy tymże Kole powstaje biblioteka, rozpo-
rządzająca około 500 tomami. Ponadto Koło prenumeruje tygodniki   „Siew” i „Przyja-
ciel Młodzieży”, urządza przeciętnie co roku 6 amatorskich przedstawień i jako korpo-
racja bierze czynny udział w obchodach uroczystości narodowych. W roku 1924 Koło 
przemianowuje się na Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Zaklikowie i liczy w tym 
czasie około 30 członków. 

W dalszym ciągu prowadzona jest biblioteka, urządzane odczyty z przeźroczami, a w 
roku 1925 staraniem ks. Edwarda Kołszuta Stowarzyszenie nabywa kinematograf, pre-
numeruje Bibliotekę Dzieł Wyborowych i Bibliotekę Groszową – Wendego. Prezesem 

Stowarzyszenia jest p. Szczepan Guzek, patronem zaś Edward Kołszut. Obecnie towa-
rzyszenie ma wynajęty lokal na świetlicę i czytelnię. 

Oprócz wymienionego Stowarzyszenia istnieje jeszcze Zaklikowskie Stowarzyszenie 
Spożywców „Przyszłość”. Założone przed pierwszą wojną światową przez miejscowych 
obywateli dobrze prosperowało w tym okresie. Podczas wojny spełniało rolę regulatora 
cen towarów na miejscowym rynku. Kilkakrotne rabunki przechodzących wojsk dopro-
wadziły jednak wcale pokaźny sklep do rzędu przeciętnego kramiku. 

W roku 1912 z inicjatywy miejscowego aptekarza p. Władysława Słubickiego powstaje 
w Zaklikowie Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe. Założycielami jego było 12 
miejscowych  obywateli. Podczas wojny działalność tego Towarzystwa ustała. Do tego 
jednak momentu Towarzystwo udzieliło około 1000 pożyczek. W roku 1925 Towarzy-
stwo przemianowało się na „Kasę Spółdzielczą – Praca” z odpowiedzialnością udziałami. 
Spółdzielnia „Praca” w tym czasie liczy 23 członków i pomyślnie rozwija swoją działal-
ność, udzielając pożyczek głównie na zagospodarowanie. Na razie spółdzielnia operu-
je tylko własnym kapitałem, stworzonym z udziałów członkowskich. Wśród członków 
przeważa miejscowa inteligencja. Prezesem spółdzielni jest p. Władysław Słubicki. 

Z jego inicjatywy powstaje w 1912 r. Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Za-
klikowie. Początkowo liczy ono około 40 czynnych członków  t.j.  Strażaków, obecnie 
zaś członków czynnych i popierających jest łącznie 167. Towarzystwo to posiada własny 
budynek mieszczący się na rynku, zwany popularne „szopą”, w której znajduje się remiza 
na sprzęt i narzędzia strażackie oraz sala teatralna. Aktualnie majątek Straży przedstawia 
wartość około 12.000 zł. Przez cały czas swojego istnienia Straż brała udział gaszeniu 
około 100 pożarów, które nawiedzały miasteczko i najbliższą okolicę. Działalność Straży 
oszczędziła Państwu wielomilionowych strat.  

W roku 1925 wspomniane Towarzystwo zakłada orkiestrę, zakupując dla niej 9 dętych 
instrumentów muzycznych. Dyrygentem orkiestry początkowo był p. Ryszard Słabczyń-
ski, obecnie zespół ten pozostaje pod kierownictwem p. Józefa Kowalewskiego, naczel-
nika Straży i naczelnika miejscowego Urzędu Pocztowego. Prezesem Towarzystwa od 
początku istnienia pozostaje p. Władysław Słubicki, a gospodarzem p. Szczepan Guzek.

W roku 1919 z inicjatywy p. Zofii Słubickiej  zawiązał się w Zaklikowie Oddział Ka-
tolickiego Związku Polek. Działalność jego polegała na niesieniu pomocy walczącym na 
froncie żołnierzom. Przyjmowano przeto do prania i reperowania odzież i bieliznę oraz 
urządzano bezpłatny bufet dla przejeżdżających żołnierzy. Ponadto Związek pracował 
dla miejscowego  społeczeństwa, urządzając odczyty i pogadanki głównie dla swoich 
członkiń i kompletując bibliotekę. Przewodniczącą Związku Polek była p. Zofia Słubicka, 
patronem zaś ks. dr Piotr Kwoczyński. Obecnie Związek przerwał swoją działalność, a 
bibliotekę przekazał Stowarzyszeniu Młodzieży Wiejskiej w Zaklikowie. 

Najmłodszą z miejscowych organizacji jest Koło Ligi Obrony Powietrznej Państwa. 
Koło to liczy aktualnie 30 członków. Tymczasowa działalność Kola polega na zbieraniu 
składek członkowskich i przekazywaniu ich do kasy Koła Powiatowego. Prezesem Koła 
jest p. Jan Tarnowski. 
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POSTACIE ZIEMI ZAKLIKOWSKIEJ

JÓZEF POLAŃSKI

Józef Polański należy do grupy najstarszych mieszkańców Zaklikowa. W jego życiory-
sie jak w soczewce ogniskują się losy Zaklikowian i ich miejscowości przez niemal cały 
wiek XX i początek XXI. Józef Polański urodził się 4 grudnia 1918 r., w roku odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, w wielodzietnej rodzinie. Rodzice Ludwik Polański (1872-
1932) i Teofila (1881-1955) z domu Reńska doczekali się 8 dzieci. Ojciec był murarzem 
– specjalistą w budowie kościołów. Reprezentował zawód, z którego słynęli mieszkań-
cy Zaklikowa w całej okolicy. Matka zajmowała się rodziną i gospodarstwem. Rodzina 
Polańskich miała 20 mórg ziemi, 5 sztuk bydła i parę koni. Mimo niezłej na ówczesne 
warunki sytuacji materialnej, odżywiano się skromnie. „Na śniadanie – wspominał Józef 
Polański - był gotowany barszcz biały na sadle i ziemniaki albo chleb razowy własnego 
wypieku. Na bułki czy biały chleb z masłem większości nie było stać, nie mówiąc już o 
wędlinie. Obiad – barszcz, kartoflanka, czy kapuśniak, nie mówiąc o mięsie, które było 
tylko w niedzielę Na kolacje było mleko z chlebem”.  

W latach 1925-1932 Józef pobierał naukę w szkole 7 – klasowej. Uczył się dobrze. 
Od klasy V zgłębiał naukę j. niemieckiego, co przydało mu się w okresie późniejszym.  
Mama chciała aby syn został księdzem, lecz jego bardziej pociągało wojsko. W 1937 r. 
znalazł się jako ochotnik w pułku radiotelegraficznym w Warszawie. Następnie uczył się 
w szkole podoficerskiej, którą ukończył w 1938 r. Brał udział w manewrach na Wołyniu. 
Defiladę wojsk na zakończenie manewrów odbierał sam marszałek Edward Rydz-Śmi-
gły. Jeszcze we wrześniu 1938 r. Józef Polański został skierowany do służby w Korpusie 
Ochrony Pogranicza do Wołożyna w Województwie Wileńskim, następnie w styczniu 
1939 r. do miasteczka Iwieniec (Województwo Nowogródzkie), a w czerwcu 1939 r. do 
miejscowości Ostróg nad Horyniem (Województwo Wołyńskie) 3 km od granicy ze 
Związkiem Sowieckom. 

Po wybuchu wojny oddział Józefa Polańskiego dostał przydział do Armii „Kraków”. 
W dniu 3 września 1939 r. podczas przejazdu na front zachodni oddział został zbom-
bardowany przez lotnictwo niemieckie na stacji w Przemyślu, podczas którego zginęło 
kilku żołnierzy z jednostki. Dalsze losy Józef Polański tak wspominał: „Po tym nalocie 
skierowano nas na południe w stronę Słowacji, pierwsze potyczki z wrogiem mieliśmy 
pod Samborem i tak nas Niemcy spychali, aż pod sam Lwów. W czasie odwrotu stoczy-
liśmy walki pod Sądową Wiśnią, Gródkiem Jagiellońskim i Brzuchowicami pod samym 
Lwowem”. 

Po wyczerpaniu możliwości dalszej walki dowódca oddziału kapitan Żurniak rozwią-
zał 20 września 1939 r.  oddział i po zniszczeniu sprzętu wojskowego polecił przebijanie 
się w na własną rękę. Dodatkowym utrudnieniem była postawa miejscowych Ukraiń-
ców, którzy wydawali Polaków Niemcom lub też sami mordowali żołnierzy. Na szczęście 

spotykało się także Ukraińców, którzy z narażeniem życia pomagali Polakom.     
Wkrótce  po rozwiązaniu oddziału w dniu 20 września około godziny 1700 Józef Po-

lański dostał się do niewoli niemieckiej, ale już w dniu następnym udało mu się wraz 
z kolegą z Tomaszowa Lubelskiego uciec z transportu. Dzięki spotkaniu z Ukraińcem, 
kolegą z wojska, otrzymali pomoc i niezbędne wskazówki jak przedostać się przez rzekę 
Bug. 

W cywilnym ubraniu po wielodniowej wędrówce Józef Polański w dniu 2 paździer-
nika 1939 r. dotarł do Zaklikowa. Ponieważ dom rodzinny przy ulicy Ciemnej (obecnie 
ul. Cicha - WP) był spalony, cała rodzina znalazła schronienie na ul. Zamkowej u siostry 
Józefa -  Bronisławy Blinowskiej. 

W czasie okupacji niemieckiej obowiązywały kontyngenty – obowiązkowe dostawy 
żywności i godzina policyjna. W atmosferze terroru i niedostatku głównym celem było 
przeżycie i zachowanie człowieczeństwa. Mieszkańcy byli świadkami likwidacji getta ży-
dowskiego w 1942 r. i mordów na Żydach.     

Tego samego losu obawiali się pozostali mieszkańcy Zaklikowa. Aż nadszedł dzień 8 
lipca 1943 r. Tak wspominał to wydarzenie Józef Polański: „Niemcy okrążyli Zaklików 
i wszystkich mieszkańców wygnali na rynek. Około południa przybyli na rynek gesta-
powscy z folksdeutchem Splittem – burmistrzem Zaklikowa, kazali usiąść na rynku, na-
stępnie zwolnili do domu kobiety i dzieci do lat 15-tu. Nam kazali kolejno przechodzić 
przed gestapowcami, którzy sprawdzali „kenkarty” i kierowali na prawą stronę względ-
nie lewą. Do tej komisji dołączył się Niemiec, kierownik tartaku, który zabrał mężczyzn 
pracujących w tartaku. Przed wieczorem zaprowadzili nas na stację kolejową do Ma-
gazynu Spółdzielczego. Następnie załadowali do wagonów towarowych  i wywieźli do 
Budzynia k/Kraśnika. W Budzyniu było nas parę tysięcy mężczyzn w tym koło 450 z 
Zaklikowa. Po kilku dniach zostałem wywieziony do Lublina na ulicę Krochmalną, tam 
też były różne selekcje i mnie wywieźli do Tomaszowa Mazowieckiego”. 

Pod koniec lipca 1943 r. Józef Polański został wywieziony na roboty przyfrontowe 
prowadzone przez firmę TODT niedaleko Leningradu (po upadku Związku Radziec-
kiego w 1991 r. miasto powróciło do pierwotnej nazwy Petersburg, którą nosiło przed 
I wojną światową - WP) do stacji Tosno. „Po wyjściu z bydlęcego pociągu – wspominał 
- zaprowadzono nas około 2 km w kierunku Leningradu na puste pole, gdzie były zło-
żone elementy baraków i tam pod dozorem Niemców składaliśmy te elementy na nasze 
mieszkania, gdy te baraki były już złożone nastąpiła noc i tą pierwszą noc spędziliśmy na 
gołej ziemi pod silną strażą. Na drugi dzień gdy nas obudzono, nastąpiło wyposażenie 
tych baraków, zamiast łóżek były ułożone okrągłe żerdzie a za zagłówek było nasze ubra-
nie, do przykrycia dali nam po jednym kocu. Tego samego dnia przyjechała jakaś ekipa  
i zaczęli nas spisywać, odebrano nam „kenkarty” a dano żelazne kółka z numerem, które 
były przymocowane do spodni i powiedziano, że nie przyjechaliście na wczasy tylko do 
pracy dla Trzeciej Rzeszy. Rano był apel, na którym to wyznaczono ekipy do różnych 
prac, a to do budowy dróg dojazdowych na front, do kopania okopów, do budowy bun-
krów itd. Praca była  mordercza, pracowaliśmy po 10-12 godzin, do pracy wozili nas 
samochodami, a z pracy prowadzili pieszo. Praca była niebezpieczna, ponieważ stale nas 
ostrzeliwała artyleria sowiecka i lotnictwo. Zima z 1943 na 1944 była bardzo mroźna i 
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śnieżna, mrozy sięgały do – 50 stopni, śniegi do 3 metrów wysokości, a drogi dojazdowe 
musiały być przejezdne. Tam gdzie ja pracowałem budowaliśmy linie obronne na odcin-
ku Gaczyna – Wołchow w pobliżu jeziora Ładoga”. 

Wiosną 1944 r. Józef Polański wraz z innymi przymusowymi pracownikami przewie-
ziony został na Łotwę na północ od Rygi, nad cieśninę Irbes, co wiązało się 

z przesunięciem frontu. Na Łotwie praca wyglądała tak samo jak pod Leningradem 
– budowa okopów, bunkrów i dróg dojazdowych. Ugrupowanie wojsk niemieckich bro-
niących się w Kurlandii przetrwało do końca wojny i kapitulacji III Rzeszy. Sowieci po 
zajęciu terenu od 11 maja 1945 r. prowadzili szczegółowe śledztwo. Robotnicy z firmy 
TODT, mimo wyjaśnień, że ich pobyt w strefie przyfrontowej nie był dobrowolny, nie 
byli jednak traktowani lepiej niż żołnierze niemieccy wzięci do niewoli. Józef Polański 
po 6 tygodniach przetrzymywania przez sowietów dopiero 30 czerwca 1945 r. powró-
cił do rodzinnego Zaklikowa. Tym samym skończyła się jego okupacyjna gehenna. Nie 
wszyscy robotnicy wrócili. Niektórzy zostali skierowani do prac na terenie Związku So-
wieckiego i do domów wrócili dopiero po kilku latach.

Józef Polański jeszcze w 1945 r. wyjechał za ukochaną Michaliną Bielecką do Bogaty-
ni, miasta na poniemieckich Ziemiach Zachodnich, gdzie rok później wziął z nią ślub. 
Ich związek przetrwał 61 lat. W Bogatyni przebywali przez 7 lat. W tym czasie Józef 
Polański jako majster pracował w przetwórni owocowo-warzywnej. Tęsknota za strona-
mi rodzinnymi sprawiła, że powrócili do Zaklikowa w 1952 r. Tutaj ostatecznie znaleźli 
swoje wspólne miejsce. Małżonka zaczęła pracę w banku, a Józef od 1953 w tartaku. 
Pracował w nim do 1978 r.

  Rodzina Polańskich podobnie jak inni mieszkańcy Zaklikowa przeżywali troski i ra-
dości okresu powojennego. Wiedli spokojne, ciche życie wśród pięknej przyrody – rzeki, 
lasów i stawów.  Józef Polański w pisanych od 1928 r. wierszach ukazuje obraz Zakliko-
wa, przeżyć związanych z obchodami świąt religijnych, zachwyt miejscową przyrodą, jak 
i przejawy różnych stanów egzystencjalnych. Wielkim ciosem dla niego była śmierć uko-
chanej żony w 2007 r. Uczucie osamotnienia potęgowane brakiem potomstwa wyraźnie 
jest widoczne w twórczości literackiej. Stara się jednak być aktywnym na miarę swoich 
możliwości zdrowotnych i otwartym na kontakt z ludźmi. Reprezentuje Związek Kom-
batantów Żołnierzy Września  na różnych uroczystościach państwowych i narodowych. 
Józef Polański jest powszechnie znany i szanowany. Jako przedstawiciel starszego poko-
lenia, które tak wiele przeszło, jest przykładem wierności Ojczyźnie i ziemi rodzinnej, 
którą tak bardzo umiłował. Dla następnych pokoleń stał się wręcz symbolem ciągłości 
między dawną a współczesną Polską.       

Waldemar Plennikowski

Bibliografia:

Materiały źródłowe:
- Wywiad z Józefem Polańskim z dnia 12.02.2013 r.

Opracowania:
- Polański J., Moje wspomnienia z walk frontowych w 1939 r. i okresu okupacji niemiec-

kiej, Zaklików 2003 (praca niepublikowana).
- Polański J., Tamten Zaklików, (praca niepublikowana)

Wybór wierszy Józefa Polańskiego:

Samotność

Nie proszę o tę samotność najprostszą pierwszą z brzegu
kiedy zostałem sam jeden jak palec, 
kiedy nie mam do kogo ust otworzyć
nawet strzyżyk cichnie choć mógłby mi zaćwierkać. 
Kiedy żaden pociąg pośpieszny nie spieszy się do mnie, 
zegar przystanął żeby przy mnie nie chodzić
od zachodu słońca cienie coraz dłuższe
a ja wchodząc do swojej pustej chaty
nic nie widzę oprócz mojego pieska
i od nowa łzy spływają po moich policzkach 
ale cóż taka była wola Boża
i z tym muszę się pogodzić, tylko pozostał żal, smutek 
i tęsknota.

***

Świętej pamięci nasza Mamo kochana
Przez Pana Boga zostałaś na wieczną wartę powołana
Widzisz Mamo nie ma zegarów
wszędzie tylko anioły i modlisz się za nas
przez cały czas w niczyje poranki
nadzieje południa niepewne wieczory
Twój syn męczennik pierwszej połowy
XX-go wieku i nie jest lekko na
początku XXI-go wieku ale jestem
dumny że wychowałaś nas po katolicku
i za to, że jestem takim jakim jestem
i za to wszystko co wieczór przy pacierzu
modlę się za Twoją i Tatusia duszę.
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***

Kochana Żono przeżyliśmy 
razem 61 lat.
Przed nami  był otworem cały świat.
Dziś przychodzą stare lata, 
szkoda odejść z tego świata.
Cóż pozostała nam tylko modlitwa i skrucha.
Aby godnie oddać Panu Bogu swego ducha.
A gdy umrzemy i pochowają nas
w ciemnej mogile, może ktoś przystanie
i za naszą duszę pomodli się choć przez chwilę.

***

Dziś jest Dzień Matki Śp. Mamusiu Kochana
ja przyszedłem tu do Ciebie z samego rana
aby pomodlić się przy Twoim grobie w ciszy
a gdy zacząłem się modlić łzy ciekły mi po
policzkach bo wiem co przeżyłaś w tej swojej
pielgrzymce życiowej i wiesz co ja przeżyłem
i na stare lata mam ogromny obowiązek opiekowania się
moją żoną, ale wiem że Opatrzność Boża nade mną 
czuwa i wierzę że Ty też w Niebie modlisz 
się za mną.

***

Zaklików kochany, pięknie malowany
Piękne są ulice i piękne dziewczyce
Gdy idę z kościoła, każda do mnie woła
Chodź mój Józiu drogi, zapraszam
Cię w moje progi.

***

Zwykle w jesieni tak bywa, że światło
gaśnie co noc. Wołoszyn biegnie do
młyna Erlich sztorcuje go fest.
Władzia, Bogusia i Wacia bez światła
nie mogą żyć, z pięknym chłopczykiem 
na randkę po ciemku boją się iść.

Na Boże Ciało

Wychodzisz wszystkim dziś na spotkanie
W postaci chleba nasz Boże Panie.
Pod baldachimem w monstrancji złotej
Z miłości ku nam, z wielkiej tęsknoty.
Idziesz jak Polska długa, szeroka
W słonecznym blasku, w deszczu potokach, 
By błogosławić ludowi swemu
Tak licznie dzisiaj zgromadzonemu.
Idziesz, przystajesz i głosisz słowo, 
Przypominając wiernym tę prawdę znowu, 
Że kto Twe Boskie Ciało spożywa, 
Ten cały w Tobie, w nim Bóg przebywa.
A gdy krew Pańską z kielicha pije, 
On w Ojcu, Synu i Duchu żyje
I jest świątynią Boga żywego
Choć w małej hostii wciąż ukrytego.
Jak Ci dziękować za to spotkanie
W dzień Twego Ciała i Krwi Twojej Panie
Uwielbiać pieśnią i adorować, 
Z całego serca, z całej duszy dziękować.
I spełniać wole w Twych przykazaniach
Realizując przez nie nasze zadania, 
Karmiąc się często tym chlebem żywym, 
Który jest Panem, Bogiem prawdziwym.

Nad Sanną

Zielone miotły wiklin
Wiatrem od rzeki rozchwiane
Usnęły cicho jak milkły 
Echa pociągu za Sanną
I w słońcu od zachodu
Świat utopił się cały
Rozpostarł się dywan nad wodą
To mgły wieczorne wstawały 
A później plusk fali
Jak modły cicho szeptały
Chcę w swej pamięci ocalić
Dawne wieczory nad Sanną.
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MONIKA GIL

W dotychczasowej historii po raz pierwszy mieszkanka Gminy Zaklików zdobyła zło-
ty medal olimpijski. W dniach 29 stycznia – 5 lutego 2013 r. zostały rozegrane X Świa-
towe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w południowokoreańskim Pyeong Chang. 
Monika Gil, mieszkanka Karkówki – malowniczej wsi oddalonej 5 km od Zaklikowa,  
wróciła z tytułem mistrzyni w slalomie i dwoma srebrnymi medalami w super slalomie i 
slalomie gigancie. To olbrzymi sukces dla 21-letniej zawodniczki, która na tak dużej im-
prezie była po raz pierwszy. W igrzyskach udział wzięło 2300 sportowców ze 111 krajów, 
którzy rywalizowali w siedmiu dyscyplinach, min. narciarstwie alpejskim, biegowym, 
jeździe figurowej na lodzie, snowboardzie czy short tracku. 

Monika Gil jest uczennicą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięci-
nie w powiecie kraśnickim. Pełni funkcję przewodniczącej samorządu klasowego, którą 
wykonuje z dużą odpowiedzialnością i sumiennością. Zawsze chętnie uczestniczy w pra-
cach na rzecz klasy i szkoły.  

Reprezentuje placówkę od 10 lat w licznych zawodach sportowych, organizowanych 
na różnych szczeblach: regionalnych, ogólnopolskich, a nawet światowych. Startuje w 
narciarstwie zjazdowym i turniejach piłki nożnej (na pozycji bramkarza). Sukces, który 
odniosła w Korei nie był przypadkowy. Przygoda z nartami zaczęła się kiedy Monika w 
wieku 10 lat po raz pierwszy założyła narty i próbowała na nich zjeżdżać. Wychowawcy 
Moniki szybko zauważyli, że dziewczyna ma talent i ta dyscyplina sportu sprawia jej 
dużą radość. Zaczęła regularnie trenować i jeździć na zawody. Systematyczna praca w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie w zakresie sportu i rewali-
dacji przyniosła wymierny efekt. 

Sezon 2012/2013 rozpoczęła na obozie przygotowawczym. W 2012 roku brała udział 
w ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Kielcach, gdzie zdo-
była dwa medale i tym samym wywalczyła sobie prawo wyjazdu na X Światowe Zimowe 
Igrzyska w Korei Południowej. 

Warto podkreślić, że Monika jest jedyną osobą nie tylko w historii gminy, ale i regio-
nu, która osiągnęła w narciarstwie alpejskim tak wysoki wynik. Oboje rodzice Moniki 
już nie żyją, nie zdążyli zobaczyć sukcesu córki. Monika jest najmłodszą z pięciorga ro-
dzeństwa. Po powrocie ze szkoły zajmuje się prowadzeniem domu. Kiedy nie jeździ na 
nartach uczy się gotowania, wcześniej zaś zdobyła zawód cukiernika.

Monika swe sukcesy zawdzięcza nie tylko swojej ciężkiej pracy, ale również Dyrekto-
rowi Szkoły - Czesławowi Widomskiemu, trenerce Joannie Nowosad oraz wychowaw-
com. To oni zawsze pierwsi byli przy Monice, kiedy potrzebowała ich pomocy. Wspierali 
i prowadzili ją w drodze do sukcesu i za to złota medalistka jest im bardzo wdzięczna. 

Marzeniem Moniki jest nie tylko branie udziału w kolejnych Igrzyskach, na których 
czuje się jak ryba w wodzie, ale praca jako wolontariuszka. Pragnie pomagać i nieść po-
moc wszystkim, którzy jej potrzebują. Dzięki wspaniałym startom w Korei o tej skrom-
nej i jakże utalentowanej dziewczynie usłyszała cała Polska. 

 Małgorzata  Kulpa 

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA KULTURALNO-SPOŁECZNEGO 

IM. ANNY NAGÓRSKIEJ

Minęło 4 lata działalności naszego Stowarzyszenia, które powstało z inicjatywy i po-
trzeby miejscowego środowiska oraz duchowej inspiracji śp. ks. abp Ignacego Tokarczu-
ka, ks. bp Edwarda  Frankowskiego i siostry Stefanii Jaworskiej, ówczesnej przełożonej 
sióstr Józefitek z Radnej Góry.

Na zebraniu założycielskim, 3 II 2009 r., w którym uczestniczyło 20 osób wybrany 
został zarząd Stowarzyszenia, który działa do dziś w składzie: Waldemar Plennikowski 
– prezes, Urszula Sołtys – wiceprezes, Bogumiła Wołoszyn – sekretarz. Zatwierdzony 
został statut i ramowy program działania. Celem stowarzyszenia jest:

- działanie na rzecz dzieci i młodzieży
- współdziałania z Domem Kultury, szkołami, Radą Parafialną, Samorządem Gminny, 

Opieką Społeczną, Stowarzyszeniem „Lipa Zdrój”
- wspólna organizacja imprez turystycznych i kulturalnych, 
- propagowanie historii i tradycji regionu poprzez wykłady, sympozja, działalność 

wydawniczą,
- otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej,
- organizowanie pomocy społecznej rodzinom wielodzietnym i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej, 
- upowszechnianie dorobku intelektualnego oraz życia i działalności Anny Nagór-

skiej, która Stowarzyszenie przyjęło za swoją patronkę.

Nakreślone cele były realizowane w ciągu tych 4 lat w różny sposób i z różnym na-
tężeniem. Stowarzyszenie było inicjatorem lub brało udział we wszystkich imprezach 
czy wydarzeniach, które miały miejsce w naszej parafii czy gminie. Szczegółowe spra-
wozdania z działalności Stowarzyszenia były zamieszczone w poprzednich wydaniach 
Rocznika. Warto przypomnieć niektóre z nich:

- konferencja naukowa w GOK w Zaklikowie: Z dziejów Zaklikowa i Lubelszczyzny 
w okresie od XVI do XX w z udziałem przedstawiciela oddziału IPN, pracowników na-
ukowych UMCS w Lublinie

- sesja popularnonaukowa „Wychowanie, ale jakie?”, zorganizowana w Domu Zakon-
nym Sióstr Józefitek na Radnej Górze

- uroczyste odsłonięcie tablicy „Golgota Wschodu” w kościele parafialnym w Zakli-
kowie poświęconej sześciu mieszkańcom Gminy Zaklików zamordowanym w Katyniu i 
innych miejscach kaźni na terenie byłego Związku Sowieckiego

- zorganizowanie wyjazdu do Warszawy dla chóru Gloria, który wystąpił w kościele 
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środowisk twórczych. Zwiedzanie Muzeum Chopina i Muzeum Powstania Warszaw-
skiego

- udział w organizowaniu kolejnych Imienin Panny Anny na Radnej Górze z udzia-
łem ks. bp. Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza 

- spotkanie autorskie z Haliną Kazio-Kłyszową , autorką książki „Na obrzeżach i w 
centrum świata. Opowieść o Annie Nagórskiej”,

- wieczór poezji Anny Nagórskiej związanej z problematyką eschatologiczną w wy-
konaniu młodzieży z ZSO w Zaklikowie pod kierunkiem polonistki Marty Topolskiej,

- uczczenie rocznicy śmierci Anny Nagórskiej (19 listopada) przez młodzież działają-
cą w Kole Teatralnym GOK w Zaklikowie pod kierunkiem aktorki teatru krakowskiego 
–  Bożeny Adamek. Montaż poetycki złożony z wierszy Anny Nagórskiej i ks. Jana Twar-
dowskiego miał miejsce w kościele parafialnym w Zaklikowie.

- Uczczenie 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (22 I 1863 r.). Członko-
wie Stowarzyszenia 22 I 2013 r. spotkali się z ks. proboszczem Henrykiem Krzyżanow-
skim i Wójtem Gminy Zaklików - Zdzisławem Wójcikiem aby zapalić znicze i pomodlić 
się w intencji poległych powstańców styczniowych przy ich symbolicznym grobie. 

Miejsce spoczynku powstańców upamiętniał duży głaz, leżący przy drzewie, z którego 
pnia wyrastało 5 konarów (symbol 5-ciu poległych). Ponieważ rosyjski zaborca zabronił 
upamiętnić groby powstańcze ich tabliczki nagrobne przybito na ścianie modrzewio-
wego kościółka św. Anny na miejscowym cmentarzu. Fakt ten zapoczątkował niespo-
tykany nigdzie, a trwający do dzisiaj zwyczaj przybijania tabliczek nagrobnych, które 
teraz zapełniają wszystkie zewnętrzne ściany odnowionej świątyni. Jest to również wyraz 
pamięci o ludziach bohaterskiego zrywu w walce o niepodległość. Wśród powstańców 
pochowanych na zaklikowskim cmentarzu spoczywają: Jan Zajączkowski, Marian Stry-
jecki, Stanisław Domański, Henryk Polkowski. Weteran powstania Henryk Polkowski 
(1841 – 1933) jest związany z Anną Nagórską, której był krewnym i spoczywa we wspól-
nym z nią grobie rodzinnym Wierzbickich i Nagórskich.

Właścicielem Radnej Góry był dziadek Anny Nagórskiej Sławomir Leopold Korwin 
Wierzbicki. W majątku znajdującym się w gęstych lasach, z dala od głównych dróg od-
bywały się spotkanie powstańców. W naradach tam prowadzonych brał udział Romuald 
Traugutt (Kurier Warszawski z 1863 r.). od tamtych czasów miejsce to nosi nazwę Radna 
Góra. 

W czasie powstania Leopold Wierzbicki formował nowe oddziały powstańcze. W po-
wstaniu brali udział również jego dwaj synowie, Marek Czesław i Andrzej Leopold oraz 
Henryk Polkowski, syn jego szwagra Jana Polkowskiego. Po upadku powstania Henryk 
Polkowski ukrywał się na Radej Górze, którą odsprzedał swojej ciotce – Aldonie Nagór-
skiej, matce Panny Anny. Na skrzyżowaniu dróg na Radnej Górze stoi drewniany krzyż 
postawiony jeszcze przez dziadka Anny. Wspomina o nim poetka w wierszu „Krzyż na 
Radnej”. 

W miejscu symbolicznego grobu powstańców na zaklikowskim cmentarzu dziś usy-
tuowany jest pomnik – Grób Nieznanego Żołnierza. Na jego płycie postawiono urnę 
z ziemią przywiezioną z Golgoty Wschodu przez członków Stowarzyszenia. W celu 
przywrócenia pierwotnego znaczenia tego miejsca Stowarzyszenie w porozumieniu i za 

aprobatą wójta Gminy Zaklików ma umieścić na cokole pomnika symbol powstańczy i 
rok 1863. W intencji powstańców sprawowana była Msza św. koncelebrowana, z udzia-
łem wójta Gminy Zaklików, członków Stowarzyszenia i zgromadzonych wiernych. Oko-
licznościową homilię wygłosił ks. prałat Piotr Tarnowski.

 Po stłumieniu powstania władze carskie pozbawiły Zaklików, jak i inne miejscowości 
praw miejskich. W związku ze zbliżającą się rocznicą 450 lecia nabycia praw miejskich 
Stowarzyszenie przyjęło za priorytetowe zadanie podjęcie starań o odzyskanie praw 
miejskich. 

W tym celu członkowie zbierali imienne podpisy poparcia oraz dyżurowali przy kon-
sultacjach społecznych. W ubiegłym roku z przyczyn pozamerytorycznych i nieformal-
nych, gdyż nie wynikających z rozporządzenia, wniosek został odrzucony. Po korekcie 
obszarów zielonych na terenie przyszłego miasta, cała procedura ubiegania się o odzy-
skanie praw miejskich została powtórzona z sukcesem. Od 1 stycznia 2014 r. Zaklików 
formalnie odzyska prawa miejskie. Z tej też okazji Stowarzyszenie podjęło inicjatywę 
stworzenia obszernej monografii Zaklikowa – byłaby to praca zbiorowa, obejmująca naj-
starsze dzieje Zaklikowa po czasy współczesne.  

W ramach działalności społecznej znaczącym osiągnięciem Stowarzyszenia jest in-
wentaryzacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu. Przygotowano spis 30 zabytko-
wych, XIX wiecznych nagrobków, który został wciągnięty do rejestru przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Jest to warunek niezbędny przy staraniach o środki 
zewnętrzne, których uzyskanie znacznie przyspieszy renowację nagrobków. Dotychczas 
staraniem Stowarzyszenia odnowiono 4 nagrobki: Archanioł (przy finansowym wspar-
ciu rodziny Kiełczyńskich) w 2010 r., nagrobek Józefa Dolińskiego (przy wsparciu rodzi-
ny) w 2011 r., nagrobek Stefana Moreaux w 2011 r. oraz jeden nagrobek w 2012 r. 

W celu zdobycia funduszy na renowację nagrobków członkowie Stowarzyszenia od 
roku 2009 organizują coroczną kwestę w okresie Wszystkich Świętych. Zebrane środki w 
całości przekazywane są na odnowę nagrobków. Dodatkowo Stowarzyszenie przekazuje 
na ten cel część środków ze sprzedaży własnych publikacji. 

Stowarzyszenie ma również znaczny udział w odnowie zabytkowego kościółka św. 
Anny. Kilku naszych członków jest również w Radzie Parafialnej, która podjęła się trudu 
zbiórki pieniężnej, na renowację kościółka. Biorą oni również udział w pracach remon-
towych i porządkowych w Kościółku. Stowarzyszenie przygotowało pierwszą publiczną 
prezentację odnowionego częściowo wnętrza z udziałem zaproszonych gości i przedsta-
wicielami mediów. Na spotkaniu tym odbył się multimedialny pokaz kolejnych etapów 
renowacji obrazu z ołtarza głównego, przedstawiającego św. Annę z Maryją i Dzieciąt-
kiem. Z zainteresowaniem zebrani obejrzeli pokaz obrazów Danielewicza, które z tego 
kościółka zostały umieszczone w Muzeum Diecezjalnym w Lublinie. Treść tych obrazów 
przybliżył członek Stowarzyszenia Sylwester Piechota. Przed tym spotkaniem, a także 
przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy to kościół był otwarty dla zwiedzających po 
odnowieniu bocznych ołtarzy i części prezbiterium, członkowie Stowarzyszenia wyko-
nali wiele prac porządkowych.

Stowarzyszenie od początku swojego istnienia prowadzi działalność charytatywną. 
Dwa razy do roku organizuje zbiórkę darów na paczki świąteczne dla rodzin wielodziet-
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nych. Z okazji świąt Bożego Narodzenia pod hasłem „Radosna Gwiazdka” zbierane są 
dary. Przed świętami Wielkanocnymi zbierane są dary w kościele przy okazji święcenia 
pokarmów. Na prośbę Wójta Gminy Zaklików, członkowie Stowarzyszenia  włączyli się 
do pomocy przy rozdzielaniu darów z Caritasu. Przez dwa kolejne lata organizowane 
były spotkania opłatkowe dla osób samotnych na plebanii z udziałem kapłanów, wójta 
gminy, kierownika opieki społecznej i zaproszonych gości. 

Jednym z głównych  zadań Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza. Przez cztery 
lata swojej działalności Stowarzyszenie wydało następujące pozycje:

- Waldemar Plennikowski, Jarosław Jabłoński, Ziemia Zaklikowska w fotografii – 
wczoraj i dziś, Rzeszów 2010

- Z dziejów Zaklikowa i Lubelszczyzny w okresie od XVI do XX wieku. Praca zbiorowa 
pod red. Waldemara Plennikowskiego, Zaklików 2010.

- Rocznik Ziemi Zaklikowskiej 2009/2010, nr 1
- Rocznik Ziemi Zaklikowskiej 2011/1012, nr 2
- Halina Kazio-Kłyszowa, Na obrzeżach i w centrum świata. Opowieść o Annie Nagór-

skiej, Lublin 2010
- Marta Chamów, Perła Ziemi Zaklikowskiej, Tuchów 2011. 

Pozycje dotyczące Zaklikowa i jego okolic to szczególna zasługa Prezesa Stowarzy-
szenia dr Waldemara Plennikowskiego – historyka z wykształcenia, który współpra-
cuje z pracownikami naukowymi lubelskich uczelni oraz miejscowymi regionalistami 
– zwłaszcza z Sylwestrem Piechotą. Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych, 
o które skutecznie czynił starania Prezes Stowarzyszenia, umożliwiła wydanie tych czte-
rech pozycji, cieszące się dużym uznaniem mieszkańców gminy i odwiedzających Zakli-
ków turystów. 

Natomiast wydanie opowieści i folderu poświęconych naszej patronce Annie Nagór-
skiej, zawdzięcza Stowarzyszenie ogromnemu zaangażowaniu byłej przełożonej Sióstr 
św. Józefa na Radnej Górze – siostrze Stefanii Jaworskiej. Na podstawie zebranych z wiel-
kim pietyzmem ponad 120 świadectw o życiu Panny Anny od ludzi, którzy ją znali i z 
którymi prowadziła bogatą korespondencję, powstają kolejne pozycje książkowe. Szcze-
gólne znaczenie mają wiersze zebrane, w opracowaniu Marty Chamów i z przedmową 
prof. polonistyki Mirosławy Ołdakowskiej- Kuflowej. Jest to najobszerniejsza z dotych-
czasowych publikacji i stanowi zwieńczenie wieloletniej kwerendy i pracy badawczej 
nad życiem i twórczością Anny Nagórskiej. 

Bogumiła Wołoszyn

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ZESPOŁU 
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKLIKOWIE

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Sapińskiego w Zaklikowie stwarza 
młodzieży szeroką możliwość udziału w wyjazdach zagranicznych dzięki realizowaniu 
trzech projektów: „Nasza Europa – obcy i przyjaciele” w ramach programu „Education 
and Culture DG” , „Get Inspired Academy” – Media in Action oraz partnerskiej współ-
pracy ze szkołą w Truskawcu na Ukrainie.

Comenius

Jako pierwszy ruszył międzynarodowy projekt „Nasza Europa – obcy i przyjaciele”, w 
ramach programu Comenius. Jego pomysłodawcą i koordynatorem została szkoła nie-
miecka w Getyndze. Zaklikowska szkoła, z inicjatywy germanistki, Elżbiety Kamieniarz, 
przystąpiła do współpracy ze szkołami w Niemczech, Bułgarii, Turcji, we Włoszech, na 
Węgrzech i Litwie. Czas realizacji działań przewidziano na okres od 1 sierpnia 2011 roku 
do 31 sierpnia 2013 roku. 

Celem projektu było przełamanie wobec innych narodowości uprzedzeń, które ha-
mują nawiązywanie kontaktów. Ze środków Komisji Europejskiej na wydatki związane z 
wyjazdami do szkół partnerskich szkoła dostała 20 tysięcy euro. Dzięki temu kreatywna, 
uzdolniona językowo i teatralnie młodzież mogła uczestniczyć w międzynarodowych 
spotkaniach. Pierwsze ze spotkań umożliwił wyjazd do węgierskiego miasteczka Pécs, 
gdzie zaklikowscy uczniowie przedstawili rówieśnikom z innych krajów prezentację o 
Polsce, o Zaklikowie i o swojej szkole, uczestniczyli w warsztatach z dramy i opracowali 
I akt sztuki „Przekraczanie granic”. Następny był wyjazd na Festiwal Teatralny w Getyn-
dze. Tu przed niemiecką publicznością i uczestnikami projektu Comenius młodzież z 
ZSO zaprezentowała opracowaną w macierzystej szkole sztukę pt. „Przekraczanie gra-
nic”.  

Podczas kolejnego spotkania, tym razem na Litwie w Gruzdžiai, w międzynarodo-
wym gronie młodzieży powstał I akt nowej sztuki pt. „Podróż w przyszłość”. I znowu, po  
kilkumiesięcznej twórczej pracy nad scenariuszem i jego sceniczną realizacją, w maju 
2013 roku można było pojechać na Festiwal Teatralny, tym razem do Warny w Bułgarii. 
Spośród szkół partnerskich w czerwcu 2013 r. do Zaklikowa przyjechali Węgrzy i Litwi-
ni.

Uczestnicy projektu „Nasza Europa – obcy i przyjaciele” mieli okazję rozwijać swoje 
kompetencje językowe, uzdolnienia aktorskie i twórcze. Poznali Pécs, Getyngę, Gruz-
džiai i Warnę. Uczestniczyli w zajęciach niemieckich, bułgarskich, litewskich i węgier-
skich kolegów oraz w zajęciach z dramy. Oglądali spektakle teatralne w wykonaniu 
profesjonalnych artystów. Poznali tradycje, zwyczaje i obyczaje innych narodów, a co 
najważniejsze – odrzucili stereotypy narodowe, a nawiązane przez nich bezpośrednio 
serdeczne relacje z rówieśnikami z innych krajów są utrzymywane poprzez stałą kore-
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spondencję. I to jest właśnie nowoczesna, młoda Europa – bez barier i kompleksów.  
Realizujące projekt nauczycielki – Agnieszka Flis, Elżbieta Kamieniarz, Marta Topol-

ska – podkreślają, że zaklikowscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom kompetencji 
językowych i artystycznych, byli aktywni i kreatywni na każdym etapie realizacji zadań 
i nie mieli powodów do popadania w kompleksy, bo komunikacja w języku angielskim 
nie sprawiała im problemów, chociaż obcowali z młodzieżą ze szkół elitarnych, w któ-
rych wiele przedmiotów wykłada się w języku angielskim.

Media in Action 

Kolejny projekt – „Media in Action” – został zrealizowany dzięki pomocy Sebastia-
na Dolińskiego, który chociaż od lat przebywa w Wielkiej Brytanii, ale nadal związany 
jest emocjonalnie z Zaklikowem. To z jego inicjatywy i przy wsparciu Stowarzyszenia 
Hurricane of Hearts, Wójta Gminy Zaklików -  Zdzisława Wójcika i Dyrektora ZSO w 
Zaklikowie – Waldemara Plennikowskiego, trzech uczniów zaklikowskiej szkoły wzięło 
udział w lutym 2013 r. w ośmiodniowych warsztatach dziennikarskich w Luton oraz w 
Londynie. Koordynatorki projektu – Magdalena Kościk i Małgorzata Tomczyk – stwier-
dziły, że był to dla młodzieży czas zdobywania  wiedzy i nowych doświadczeń w zakresie 
funkcjonowania mediów, począwszy od małych rozgłośni lokalnych po media profesjo-
nalne. Wizyta w siedzibie linii lotniczych Easy Jet w Luton była już pierwszą okazją do 
przeprowadzenia wywiadu z pilotem Aleksandrem Gerritsem. 

W Carnival Centre w Luton chłopcy poznali historię miejscowego karnawału. Wzięli 
udział  w warsztatach poświęconych dziennikarstwu prasowemu prowadzonych przez 
Agnieszkę Libera – Talagę, a następnie szukali własnego pomysłu na pismo. Odbyli se-
minarium prowadzone przez Karolinę Smoleńską – Osmańską na temat sposobów ba-
dania potrzeb rynku i strategii marketingowych w dziennikarstwie prasowym, a podczas 
warsztatów stworzyli plan marketingowy dla wymyślonego miesięcznika. Były jeszcze 
warsztaty z dziennikarstwa radiowego prowadzone przez Małgorzatę Goś oraz prowa-
dzone przez Sebastiana Dolińskiego  zajęcia na temat mediów społecznościowych i kre-
owania własnego wizerunku w Internecie. 

Uczestnicy projektu zdobywali też doświadczenia w lokalnym radiu w Luton - Tro-
pical FM oraz w studiu nagrań. W Green House pod opieką Mr Don1 mogli wcielić się 

w role dziennikarzy radiowych i przeprowadzać wywiady oraz uczestniczyć w warsz-
tatach fotograficznych Piotra Apolinarskiego. Nie obyło się bez wizyty w Polskim Radiu 
Londyn i w BBC Television Centre na Wood Lane. Zaklikowscy uczniowie wzięli też 
udział w warsztatach „Organizacja eventów jako forma promocji”, prowadzonych przez 
Dagmarę Chmielewską oraz w spotkaniu z Katarzyną Maderą, prezenterką BBC World. 
Był też czas na wizytę w Ambasadzie Polskiej w Wielkiej Brytanii i spotkanie z rzeczni-
kiem - Robertem Szaniawskim. 

 Projekt „Media in Action” jest kontynuowany poprzez utrzymywanie współpracy z 
jego autorami i współtworzenie mediów lokalnych na terenie Gminy Zaklików. Powstały 
pierwsze wywiady, a 29 maja 2013 roku została wyemitowana, przy współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Zaklikowie, premierowa audycja Radia Zaklika prowadzona 

przez młodzież. Kolejne programy będą ukazywać się sukcesywnie na łamach mediów 
lokalnych. 

               
Truskawiec

Współpraca Gminy Zaklików z miejscowością Truskawiec na Ukrainie zainicjowana 
przez Wójta Gminy Zaklików - Zdzisława Wójcika, Dyrektora ZSO w Zaklikowie -Wal-
demara Plennikowskiego i lekarza Andrzeja Berezowskiego sprzyja budowaniu dobrych 
relacji polsko-ukraińskich, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu przyjaźni. W ramach 
tej współpracy organizowana jest wymiana młodzieży. I tak w sierpniu 2012 roku w 
Zaklikowie gościła 16-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy. Koordynatorzy projektu 
– dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie: Waldemar 
Plennikowski, Ewa Laskowska, Jolanta Szkaradek, Małgorzata Tomczyk i Marta Topol-
ska zadbali o to, by pobyt gości był atrakcyjny. Zorganizowali wycieczkę do Krakowa i do 
Sandomierza, warsztaty garncarskie w Łążku Garncarskim, wyjazd na basen do Janowa 
Lubelskiego, wycieczkę po okolicach Zaklikowa, prezentację osiągnięć szkoły i koncert 
zespołu „Enigma” w GOK-u. Było też ognisko połączone zabawą z taneczną u Andrzeja  
Berezowskiego. 

Z kolei goście z Truskawca uatrakcyjnili imprezę plenerową „Dni nad Sanną” prezen-
tacją tradycyjnych ukraińskich pieśni. Nastolatkom z Ukrainy codziennie dotrzymywała 
towarzystwa kilkuosobowa grupa zaklikowskiej młodzieży, więc był też czas na rozmo-
wy w języku ukraińskim, polskim, a czasem i angielskim oraz wymianę doświadczeń. 

W marcu 2013 roku 16 uczniów i opiekunów z Gminy Zaklików pojechało na Ukra-
inę (w wyjeździe brali udział także uczniowie ze szkoły w Lipie i Zdziechowic). Goście z 
Polski zostali bardzo serdecznie przyjęci przez ukraińskich gospodarzy, którzy dołożyli 
wielkich starań, by zapewnić jak najlepsze warunki i atrakcyjny program pobytu. Mło-
dzież z Polski mogła podziwiać uroki Truskawca oraz popróbować wód mineralnych ze 
słynną „Naftusią” na czele. 

Truskawiec już przed II wojną światową, gdy należał do państwa polskiego, zaliczany 
był do najlepszych uzdrowisk II Rzeczpospolitej. Także teraz nic nie stracił ze swojej 
atrakcyjności – uważany jest nadal za europejską perłę Karpat Wschodnich. Truska-
wiec, który posiada 24 tys. mieszkańców, odwiedza rocznie ponad 250 tys. kuracju-
szy.       

Dla grupy polskiej został zorganizowany wyjazd do Drohobycza, oddalonego o 10 km 
od Truskawca. Zwiedzanie tego uroczego miasta o bogatej historii, zaczęło się od wizyty 
w Ratuszu (jego początki datują się na XVI w., obecny kształt pochodzi z XIX w.), w 
którym urzędują władze miasta. Umożliwiono grupie polskiej wejście na wieżę, z której 
przy słonecznej pogodzie roztaczała się rozległa panorama okolicy. Wielkie wrażenie na 
wszystkich zrobiła Cerkiew św. Jerzego. Zbudowana „bez jednego gwoździka” należy do 
najciekawszych przykładów halickiej architektury okresu Odrodzenia.  

Drohobycz jako miasto przez stulecia było kształtowane przez różne kultury i nacje 
(polską, żydowską, ukraińską, niemiecką). Kresem tej etnicznej różnorodności okazała 
się II wojna światowa. Dzisiaj jest to miasto ukraińskie (w czasie niemieckiej okupacji 
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ludność żydowska została wymordowana, a większość Polaków wyjechała po wojnie, 
gdy zmieniły się granice), które jednak pielęgnuje tradycje wielokulturowości. Jedną z 
bardziej znanym w świecie postaci jest pochodzący z Drohobycza Bruno Schulz – polski 
pisarz i artysta pochodzenia żydowskiego, zastrzelony przez Niemców w 1942 r. Pamięć 
o nim jest widoczna i eksponowana m.in. w muzeum krajoznawczym „Drohobyczczy-
na”, które było zwiedzane przez grupę z Polski. 

Zwieńczeniem pobytu w Drohobyczu było podziwianie Kościoła św. Bartłomieja. Ta 
świątynia rzymskokatolicka zbudowana w XV w. i przebudowana w stylu barokowym w 
XVII w. jest pod opieką nielicznej już mniejszości polskiej. To dzięki jej staraniom stanął 
przed kościołem pomnik Jana Pawła II. 

Podczas pobytu na Ukrainie grupa polska zwiedzała Szkołę Nr 3, która jest jedną z 
trzech szkół w Truskawcu. Uczęszcza do niej ok. 500 uczniów w wieku od 6 do 17 lat (kl. 
I-XI). Zatrudnionych jest w niej 66 nauczycieli, których większość, ze względu na niż 
demograficzny, pracuje na niepełnych etatach (szkoła była budowana dla 1000 uczniów) 

Istnieją pewne rozwiązania, które odróżniają ukraińską szkołę od polskiej. Najmłod-
sze dzieci w szkole w Truskawcu śpią po obiedzie w specjalnych salach. Pracujący ro-
dzice mają możliwość odbioru dzieci nawet w późnych godzinach popołudniowych. Na 
Ukrainie inna jest też niż w Polsce skala ocen – najwyższa ocena to 12 (odpowiednik 
dawnego 5 z plusem). 

W szkole znajdują się dwie sale gimnastyczne i aula, w której odbyła się uroczysta 
gala, wypełniona przez młodzież i rodziców. Zaproszeni zostali mer Truskawca – Rusłan 
Kozyr, wraz z zastępcą i Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie – Jaro-
sław Drozd. W pięknej oprawie muzycznej młodzież ukraińska przedstawiła porywający 
program artystyczny. Nie zabrakło akcentów polskich. Całą galę prowadziły uczenni-
ce również w języku polskim. Część oficjalna została zakończona wystąpieniami mera, 
konsula oraz przedstawicieli grupy polskiej: dyrektora ZSO w Zaklikowie – Waldemara 
Plennikowskiego i dyrektora ZS w Zdziechowicach – Dariusza Toczyskiego. Motywem 
wiodącym wszystkich wystąpień była radość z kontaktów ponad granicami państw 
oraz podkreślanie szansy na wzajemne poznanie i poszerzenie horyzontów myślowych. 
Głównym celem jest bowiem  nawiązanie stałej współpracy, z której w największym 
stopniu mają korzystać młodzi ludzie z Polski i Ukrainy. I to już stało się faktem.

Całe spotkanie wzbudziło zainteresowanie lokalnych mediów. Dyrektor ZSO w Za-
klikowie i jeden z uczniów zaklikowskiej szkoły udzielili wywiadu dziennikarzowi, in-
formując o narodzinach i przebiegu dotychczasowej współpracy, a także o wrażeniach z 
pobytu na Ukrainie.  

Podczas pobytu na zachodniej Ukrainie nie mogło zabraknąć wyjazdu do Lwowa, 
miasta nierozerwalnie związanego z historią Polski. Zwiedzanie Lwowa rozpoczęła wi-
zyta na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie spoczywa tak wiele osób chwalebnie zapisa-
nych w kulturze, nauce i dziejach Rzeczypospolitej. Ograniczenia czasowe nie pozwoliły 
odwiedzić wszystkich, ważnych nagrobków. Na to potrzeba jednak wiele dni, by móc 
poznać i zgłębić historię tej niezwykłej nekropolii. To poczucie niedosytu skutkowało 
postanowieniem, by znowu tu powrócić. Pobyt na Cmentarzu Łyczakowskim jest stałym 
elementem wszystkich polskich wycieczek, gdyż miejsce to jak żadne inne symbolizuje 

łączność z minionymi pokoleniami.
Przechadzka po mieście, gdzie kamienie „mówią po polsku” jest dużym przeżyciem 

dla każdego, kto uświadamia sobie znaczenie dziedzictwa kulturowego. Ścisłe centrum 
Lwowa, wpisane na listę zabytków architektury UNESCO, zachwyca pięknem i dostojeń-
stwem. Lwów to jedno z najważniejszych miast, bez którego trudno zrozumieć historię 
Polski.

Po przeżyciach związanych z podróżą do Lwowa, kolejny dzień pobytu na Ukrainie  
wypełniony był atrakcjami w Truskawcu. Pobyt na basenie z sauną, a także zwiedzanie 
miejscowości m.in. Muzeum miasta Truskawiec, w którym można prześledzić jak po-
wstał i zmieniał się kurort, zwany obecnie miastem zdrowia. Duże wrażenie na zwiedza-
jących zrobiły prace w Muzeum malarza ludowego Mychajła Biłasa – mistrza unikatowej 
techniki gobelinowego tkactwa, znanego i cenionego nie tylko na Ukrainie. Ponad 200 
jego prac umieszczonych w drewnianej willi „Goplana” w stylu zakopiańskim, uzupeł-
nione były również dziełami innych regionalnych artystów.

Truskawiec pamięta o przeszłości, ale jednocześnie patrzy w przyszłość, dbając o roz-
wój. Wciąż powstają w kurorcie  nowe pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe. Grupa z 
Polski miała możliwość zwiedzenia najnowszego, powstałego w ciągu ostatniego roku, 
hotelu o najwyższym standardzie – Mirotel Spa na ponad 180 miejsc noclegowych.

Głównym jednak celem było tematyczne spotkanie młodzieży i nauczycieli z Ukrainy 
i Polski. W miłej atmosferze, w praktycznym wymiarze realizowano ideę współpracy 
międzynarodowej. Okazało się jak wiele łączy nasze narody. O działalności ZSO w Za-
klikowie ukraińscy gospodarze mogli się również zaznajomić z promocyjnego biuletynu 
szkolnego, który został im rozdany podczas spotkania.

Po kilkudniowym pobycie na Ukrainie grupa polska udała się w drogę powrotną, 
mając w pamięci wspólne chwile na tej ziemi, w której tak ściśle w historii splatały się 
polskie i ukraińskie losy. 

Można mieć nadzieję, że te pierwsze kontakty i wyjazdy zapoczątkują kolejne i współ-
praca będzie kontynuowana oraz rozszerzana na coraz to nowe grupy młodzieży szkol-
nej oraz mieszkańców obu miejscowości. Młodzież już intensywnie komunikuje się na 
portalach społecznościowych, podtrzymując zawarte znajomości i przyjaźnie. 

Do tej pory ze wszystkich organizowanych wyjazdów zagranicznych skorzystało 38 
uczniów, w tym 22 uczniów z programu Comenius, 3. – z „Media in Action”, 13 z pro-
gramu współpracy z Truskawcem. Może skorzystać znacznie więcej, bo trwa współpraca 
z Ukrainą, podjęto starania o kontynuację programu Comenius i Media in Action, będą 
rozwijane kontakty z Litwą. Planowane jest nawiązanie stałej współpracy ze szkołą w 
Londynie i w Niemczech.  

Uczniowie ze szkoły w Zaklikowie dzięki współpracy międzynarodowej nabrali pew-
ności siebie. Nie obawiają się oni teraz przebywania w obcych rodzinach i posługiwania 
się językami obcymi. Mają świadomość, że nie tylko nie odbiegają od rówieśników z 
innych krajów, ale niejednokrotnie przewyższają ich wiedzą i umiejętnościami. To są 
efekty priorytetów przyjętych przez dyrekcję w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Zaklikowie, gdzie duży nacisk kładzie się na naukę języków i otwartość na świat. Celem 
jest przygotowanie młodych ludzi do wyzwań współczesności i radzenia sobie w szybko 



68 69

zmieniającym się świecie. Młodzież w zaklikowskiej szkole w sposób praktyczny prze-
konuje się, że prowincjonalność nie jest kwestią miejsca zamieszkania, ale stanu umysłu. 
Optymalnym rozwiązaniem jest takie ukształtowanie młodych ludzi, by zachowując na-
rodową tożsamość i szanując swoją tradycję była jednocześnie otwarta na inne nacje i 
kultury w duchu tolerancji. I temu właśnie sprzyjają kontakty międzynarodowe.   

Marta Topolska
Waldemar Plennikowski

REKONSTRUKCJA WNĘTRZA 
KOŚCIOŁA ŚW. ANNY W ZAKLIKOWIE

Wzniesiony ok. 1580 r. kościół p.w. Św. Anny w Zaklikowie jest jednym z najstar-
szych i najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w regionie. Katastrofalny stan 
obiektu i jego wyposażenia zadecydował o podjęciu  przez parafię w 2009 r. prac mają-
cych na celu jego  uratowanie  oraz przywrócenie pierwotnego wyglądu. W efekcie pro-
wadzonych od czterech lat prac zabezpieczono jego fundamenty, ściany, sufit i dach, a 
w miejsce dotychczasowego blaszanego pokrycia położono gont. Zewnętrzne oszalowa-
nie z desek zastąpiono nowym, a także wykonano instalację odgromową i elektryczną.  
W trakcie prowadzonych wewnątrz prac konserwatorskich odkryto pierwotny wystrój 
ścian, ołtarzy i ambony zmieniający ich dotychczasowe datowanie.

Spośród cennego wyposażenia ruchomego jako pierwszy został poddany renowacji w 
2011 r. ołtarz główny Św. Anny. Wykonane badania konserwatorskie cofnęły dotychcza-
sowe datowanie ołtarza patronki parafii. Pod późniejszymi przemalowaniami odkryto 
wystrój ołtarza  w formie licznych marmoryzacji  z początku XVIII wieku. Środek ołtarza 
wypełnia obraz Św. Anny Samotrzeć, który jest pełen symboliki religijnej. Przedstawia 
on  Św. Annę z otwartą księgą, Maryję trzymającą w dłoni kiść winogron jako symbol 
ofiary Jej Syna i Dzieciątko Jezus nad którymi widzimy Ducha Świętego w formie gołę-
bicy oraz wyłaniającą się z obłoków twarz Boga Ojca w otoczeniu czterech cherubinków. 
Z uwagi na bardzo duże zniszczenie obrazu ( zachowało się jedynie ok. 30%  wierzchniej 
warstwy malarskiej ) niemożliwe było odtworzenie w pełni pierwotnej kolorystyki, któ-
ra zachowała się jedynie w centralnej jego części. Ramy w których umieszczono obraz 
Św. Anny są od niego mniejsze co wskazuje, że został on przeniesiony z innego ołtarza i 
jest starszy. Dalsze prace wewnątrz kościoła przeprowadzono w 2012 r.. Interesująca jest 
opinia wykonawców tych prac Eweliny Dziopak-Gruszczyńskiej i Marcina Gruszczyń-
skiego z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki z Rzeszowa. 

W roku 2012 kontynuowane były prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła Św. 
Anny w Zaklikowie. Zakres prac obejmował konserwację drewnianej ambony z XVI/
XVII wieku, ołtarza bocznego p.w. Św. Józefa z I poł. XVIII w. wraz z obrazami olejnymi 
na płótnie, ołtarza bocznego p.w. Św. Karola Boromeusza z I poł. XVII w. wraz z obraza-
mi, ścian i sufitu prezbiterium kościoła wraz z odsłonięciem XVIII-wiecznej malowanej 
iluzjonistycznie kotary otaczającej ołtarz główny oraz obrazu na podobraziu drewnia-
nym „Ukrzyżowanie” z XVII w. i barokowego krucyfiksu z tęczy kościoła.

Prace konserwatorskie przyniosły wiele zaskakujących odkryć. Odkrycia te dotyczą 
przede wszystkim datowania ambony i ołtarza Św. Karola Boromeusza. Oba zabytko-
we obiekty uznawane były dotychczas za dzieła późnego baroku, datowane na XVIII w. 
Tymczasem podczas prac konserwatorskich odnaleziono oryginalną, piękną, kunsztow-
ną polichromię ambony, dotychczas niewidoczną, zasłoniętą przez warstwy wtórnych 
przemalowań. Pierwotna, wielobarwna warstwa malarska ambony to misterne arabeski 
w formie roślinnych wici, liści, stylizowanych kwiatów róży, wkomponowane w płyciny 
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struktury ale także cynobrowe, błękitne i zielone profile, ozdobne listwy i rzędy rautów. 
Kolorystyka i ornamentyka ambony jest charakterystyczna dla sztuki epoki maniery-
zmu, a ambona powstała prawdopodobnie w czasie budowy kościoła, czyli XVI/XVII w. 

Ołtarz Św. Karola Boromeusza datowany był na XVIII w., pokrywała go błękitna 
polichromia, struktura pozbawiona była snycerskiej ornamentyki, ozdobnych profili, 
złoceń i srebrzeń. Badania konserwatorskie przyniosły zaskakujące odkrycie: pod war-
stwą późniejszych zapraw i polichromii odnaleziono kontury, usuniętej podczas prac 
konserwacyjnych w XIX w., bogatej rzeźbionej w drewnie ornamentyki. Odnaleziono 
także niewielkie fragmenty pierwotnej warstwy malarskiej – błękitów i czerwieni oraz 
ślady pierwotnych złoceń, srebrzeń i barwnych laserunków. Na podstawie zachowanych 
śladów zrekonstruowano bogatą dekorację zwieńczenia ołtarza; zwisy owocowe z dra-
periami, głowę uskrzydlonego anioła, ornamenty okuciowe na powierzchni kolumn, w 
zwieńczeniu i w predelli. Dzięki archiwalnym fotografiom udało się odtworzyć główki 
anielskie z narożników pola głównego nastawy oraz ornament w formie stylizowanych 
liści laurowych ramy obrazowej. Odtworzono oryginalną kolorystykę ołtarza, przywró-
cono złocenia i srebrzenia detali. Forma ornamentów cofa nam datowanie ołtarza na I 
poł. XVII w. i wskazuje na styl manierystyczny.

Ołtarz Św. Józefa powstał w I poł. XVIII w., na ten czas datowany jest także ołtarz 
główny świątyni. Struktura ołtarza pokryta jest polichromią w formie marmoryzacji w 
delikatnej kolorystyce błękitów, żółcieni i bieli. Całości dopełnia rzeźbiona i srebrzona 
ornamentyka: ażurowe stylizowane liście akantu flankujące nastawę, misternie rzeźbio-
na rama obrazu z glorią w zwieńczeniu ołtarza, rzeźbione wazony z kwiatami, ażurowa 
roślinna ornamentyka w płycinach, srebrzone i złocone kanelowane pilastry. Polichro-
mia struktury zachowała się w dobrym stanie, jak równie obrazy ołtarzowe przedstawia-
jące Św. Józefa z Dzieciątkiem i Św. Andrzeja (w zwieńczeniu). 

W prezbiterium kościoła, nad drzwiami wejściowymi do zakrystii zawisł niezwykle 
cenny obraz przedstawiający Ukrzyżowanie, pochodzący z I poł. XVII w. Obraz malo-
wany jest na desce w technice olejnej. Przez lata eksponowany był na ścianie północnej 
kościoła. Treść obrazu trudna była do odczytania przez warstwy przemalowań, zabru-
dzeń, pociemniałego werniksu. Prace konserwatorskie odsłoniły wysmakowaną, żywą 
kolorystykę obrazu, kształty i detale dotąd nierozpoznawalne, subtelnie malowane po-
stacie Jezusa i stojących pod krzyżem. Obrazy malowane na podobraziu drewnianym są 
bardzo rzadkim i cennym dziełem sztuki.

Na belce tęczowe w prezbiterium znajduje się barokowy polichromowany krucyfiks. 
Podczas prac konserwatorskich odsłonięto oryginalną polichromię rzeźby. Ściany wnę-
trza kościoła pozbawione były pierwotnie warstw pobiały. Wnętrze pokryte zostało bia-
łym kolorem prawdopodobnie podczas prac we wnętrzu w XVIII w.. Wtedy to powstała 
polichromia zdobiąca prezbiterium świątyni: iluzjonistycznie malowana kotara rozpo-
starta nad ołtarzem głównym. Bordowa, ciemna draperia otaczająca ołtarz z obrazem 
patronki kościoła – Św. Anny, skupia na sobie wzrok i wskazuje najważniejsze, centralne 
miejsce w świątyni.

Wnętrze kościoła Św. Anny powoli odzyskuje pierwotny wyraz. Ołtarze, ambona, 
obrazy, polichromia ścian po odnowieniu wyglądają tak jak zaprojektowali je twórcy 

sprzed kilkuset lat i jak widzieli je wtedy fundatorzy i dobroczyńcy kościoła. Dla parafian 
to ogromne wyróżnienie, że dzięki ich wsparciu, mogą podziwiać swój kościół w takiej 
formie jak w dobie jego powstania i takim jakim go widzieli przodkowie. Kościół Św. 
Anny z wyposażeniem to cenny, unikatowy zabytek na skalę całego kraju podziwiany 
przez znawców, historyków sztuki, turystów, ale także piękne miejsce do kontemplacji 
dla wiernych.

Tyle jakże interesującej opinii autorów prac konserwatorskich. Należy także dodać, 
że odnowiono również XVIII - wieczne cynowe lichtarze i lichtarze z 1882 r., dzwonek 
służby ołtarza oraz krzyż z 1806 r. z ołtarza Św. Anny, których restaurację ufundowa-
li pochodzący z zaklikowskiej parafii lekarze, lekarze stomatolodzy i farmaceuci  oraz 
trzech ofiarodawców spoza środowiska medycznego, przekazując 9 tys. zł na ten cel. 
Swój wkład mają również pedagodzy i pracownicy naukowi z Zaklikowskiej Parafii, któ-
rzy zebrali ponad 6 tys. zł na odnowienie XVIII - wiecznego obrazu Św. Stanisława ze 
Szczepanowa.

Do zakończenia prac konserwatorskich – o ile pozwoli na to ofiarność parafian i po-
zyskanie środków finansowych  z innych źródeł – pozostało wykonanie konserwacji po-
zostałej części ścian nawy głównej, organów, chóru, stalli, a także założenie instalacji 
przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej. Po zakończeniu prac kościółek będzie dostęp-
ny dla parafian i turystów, a w każdą niedzielę odprawiana w nim będzie jedna Msza św. 
Dotychczasowy koszt prac konserwatorskich przy kościele św. Anny wyniósł 820 442 
zł z czego 210 927 zł ofiarowali parafianie, 240 000 zł przekazało Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego,  110 000 zł samorząd Województwa Podkarpackiego, 114 
969 zł Gmina Zaklików, 105 000 zł Podkarpacki Urząd Ochrony Zabytków, 21 900 zł 
pozostali ofiarodawcy w tym 1400 zł Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział Za-
klików, 10 000 zł ks. Proboszcz Henryk Krzyżanowski. Rada Parafialna Parafii Św. Anny 
w Zaklikowie składa wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. 

Sylwester Piechota 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAKLIKOWIE

Imprezy zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury
 w Zaklikowie w 2012 roku

STYCZEŃ
1. Wieczór kolęd i pastorałek 
2. Kusoki Seniora 
3. Ferie zimowe 
4. Koncert zespołu Otawa z Ukrainy

MARZEC
5. IV Teatralia Zaklikowskie
- Wieczór poezji Wisławy Szymborskiej w wykonaniu Teatru Verbum z GOK w Zakli-
kowie
- Kabaret SMILE
- spotkanie z aktorką Teatru J. Słowackiego w Krakowie p. Bożeną Adamek
6. Spotkanie autorskie z Niną Opic
7. Dzień kobiet – koncert
8. Cała Polska czyta dzieciom 
9. Powitanie wiosny – koło plastyczne

KWIECIEŃ
10. Gminny Konkurs „Jan Paweł II w pamięci pokoleń”
11. Wystawa obrazów p. Zenona Pachli 
12. Konkurs plastyczny - „Wielkanocna plastyka obrzędowa” 
13. Out of underground – przegląd zespołów młodzieżowych
      
MAJ
14. Konstytucja 3 Maja – uroczystości w rynku w Zaklikowie
15. Urodziny zespołu tanecznego „Kameleon”
16. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Kamińskim
     
CZERWIEC
17. Wystawa fotograficzna  Mieczysława Szałka            
18. Konkurs ,,Serce serc" w 100 rocznicę śmierci Bolesława Prusa
19. II Festiwal Piosenki Angielskiej
20. „Legendy lipskie” - promocja książki
21. Konkurs kulinarny „Lipska jagodzianka”

LIPIEC
22. Spotkanie klubu seniora w Antoniowie
23. Montaż słowny – poezja Anny Nagórskiej
24. Piknik Rodzinny w Zdziechowicach
25. Turniej Dzikich Drużyn na Antoniówce

SIERPIEŃ
26. Dni nad Sanną – piknik kulturalny
27. Afryka Nowaka – spotkanie z uczestnikami wyprawy

WRZESIEŃ
28. Dni otwarte GOK

PAŹDZIERNIK
29. Koncert inaugurujący rok artystyczny 2012/2013 w GOK
30. Kabaret ZWIS w Zaklikowie
31. ,,O Złotą Koronę" - konkurs recytatorski

LISTOPAD 
32. Gminne obchody Święta Niepodległości
33. II Gminny Turniej Szachowy dla młodzieży szkolnej
34. II Gminne Dyktando
35. Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem
36. Konkurs literacki p.h. ,,Krajobraz Słowem Malowany"
37. Andrzejkowe spotkanie seniorów

GRUDZIEŃ
38. Mikołajkowe przedszkole
39. Spotkanie opłatkowe pod szopką bożonarodzeniową na rynku w Zaklikowie
40. Konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa”
41. Bal sylwestrowy seniora.
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Anna Nagórska

WIERSZE 

Krzyż na Radnej Danusi

W miejscu, gdzie Dziaduś odmawiał pacierze, 
wspominając Powstania, towarzyszów broni
stanął krzyż. Łaska ramion dźwiga nas i chroni, 
nakazując żyć w cnocie i pracować szczerze.

Niechaj to wzniosłe znamię otuchy i wiary
wplecie się w nasze życie by kwiat wonny róży. 
O Jezu! Pozwól sobie całe życie służyć 
i dobrocią ozłacać wątek doli szarej.

Ktokolwiek będzie tędy przechodzić lub jechać,
westchnie za duszę Zmarłych, za szczęście współbraci.
Bóg – Człowiek Łaską Swoją cały świat wzbogacił - 
i z ran jego najsłodsza wciąż spływa pociecha.

rękopis dedykacji dla Danuty Szulczewskiej na odwrocie fotografii Krzyża z Radnej, 
wykonanej przed wojną przez Zbigniewa Słubickiego – data: Wielki Post 1945 roku.

Dzwonne pamięcią strofy jesienne 1956

Pasternik, Sanna, wydma w tę kopertę kładzie
wszystko, co jest tej ziemi największą urodą.
Tęsknoty nas o zmierzchu wciąż na północ wiodą, 
do Ciebie, miły Konradzie. 
Pochylamy się tkliwie nad pracowni stołem:
miej życie jasne, twórcze, długie i wesołe!

W robronach szeleszczących chodzi polska jesień, 
na mogiłę ojcowską liść rzucają klony.
Słyszysz głos, dożywotnio w sercu utrwalony. 
Radosne Twe dzieciństwo wiatr kresowy niesie.
Pędzą wierzchowce. Żywe, kossakowskie płótno.
-Niech Ci nigdy nie będzie źle, ciężko i smutno!

wiersz z listu do Konrada Blinowskiego – data: 1956 rok.
w. 3 – na północ – do Norwegii, gdzie wówczas przebywał adresat;

w. 7 – robrony – obszerne, rozkloszowane długie suknie.

***

Pochylił głowę misterny baldaszek. 
Chwieje się grzęda ostróżek.
Tam zapłonęły dwie dziewanny duże, 
miodne świeczniki Wasze!
Słońce pył żaru szczodrobliwie sypie.
Moc życzeń kwietnie na Lipie.

Nadleśnictwo dziś barwną owinięte tęczą. 
Każdy obłok to skrzydło natchnienia i podziw.
Pszczoły ponad tatarką melodyjnie brzęczą:
Niech żyją Państwo Młodzi!

wiersz dedykowany Halinie Przanowskiej i Zbigniewowi Zuberowi 
z okazji ich ślubu – data: lato 1946 roku.

w. 6 – na Lipie – Lipa to miejscowość położona w pobliżu Zaklikowa, 
gdzie miało siedzibę nadleśnictwo kierowane przez Jana Wierzbickiego 

(H. Przanowska była siostrą jego żony);
w. 9 – tatarka – (łac. Fagopyrum tataricum), odmiana gryki.

***

Rozwinęły się śliczne, różnobarwne róże, 
łątki klaszczą skrzydłami, dnie są jasne, duże,  
noc przychodzi w koronie srebrnej, księżycowej. 
Tak jest – jak było wtedy, gdy święty Antoni
radosne imieniny Zdziechowicom dzwonił.

Obie zwijamy nici serdecznej pamięci
-z uśmiechem – choć czasami łza się w oku kręci.
Krzta liryzmu przenigdy nikomu nie szkodzi - 
doświadczyli wszak tego i starzy i młodzi!

W Waszym życiu i pracy jest poezji tyle - 
przez co czyny zyskują na wdzięku i sile.
Przelatują godziny jaskółką skrzydlatą - 
rumienią się truskawki – idzie słodkie lato.
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Oto już łąki brzękały dziarskim sianokosem - 
w woni ziela serdeczne współczucie Wam niosę.
Z różami staję cicho przed świętym obrazem - 
pomódlmy się, Kochana – tak jak dawniej- razem.

Patrzę na fotografię drogą – smutną głowę chylę - 
widzę głąb Twoich oczu – długą, długą chwilę.
Dobre słowa przesyłam Tobie i Mężowi - 
Bądźcie w duszy pogodni – i bywajcie zdrowi.

wiersz pochodzi z listu do Marii [Bieleckiej?] 
- data: prawdopodobnie czerwiec 1945 roku.

***

Choinko! Nuta kolęd naszych ci nieobce - 
śpiewała ci je nieraz biała noc grudniowa.
Widziałaś łuny Goliszowca, 
pamiętasz jęk Borowa.

Zieleń twoja tak mocna i pachnie żywicą - 
każda gałązka echem powiewu szeleści.
Przez ciebie serca nasze dziś pojmą, pochwycą
czar betlejemskiej wieści.

Uśmiechnie się w żłóbeczku Dzieciąteczko Boże, 
co ubóstwo do wielkiej godności podniosło.
Pośród burz do przystani wiedzie doli wiosło, 
gdy jeden żeglarz bratnio drugiemu pomoże.

Stoisz oto przed nami w świątecznej ozdobie, 
a tam – w lesie – pozostał odrąbany korzeń.
Stałaś się ofiarnicą – teraz myślisz może:
„Przez mój ból – dziatwie szkolnej dziś przyjemność robię”.

utwór zachowany w brudnopisie nadpisanym nad innymi, wyblakłym tekstem 
– data: grudzień 1945 roku

w. 3 – Gliszowiec – wieś położona na skraju Lasów Janowskich w powiecie 
stalowowolskim; za udzielanie pomocy partyzantom krwawo spacyfikowana 

i spalona przez Niemców 30 września 1942 r.;
w. 4 – Borów – wieś w powiecie kraśnickim, podczas II wojny światowej baza dla silnych 

oddziałów partyzanckich Narodowych Sił zbrojnych; 2 lutego 1944 roku Niemcy przeprowadzi-
li w całej okolicy okrutną akcję pacyfikacyjną – w Borowie zamordowanych zostało 188 osób.

***

Nauczyłam się przed smutkiem uciekać 
w zielony pociech zaułek,
gdzie kryształowa rzeka
kolebie niebo czułe.
Pszczoły nad łąką dzwonią
głaskane wiatru dłonią.

Umiem przemyślnie się chować
przed rozmową płaską, błahą.
Słońce. Bór. Sani mahoń. 
Biała puszysta ponowa.
Grzechocą srebrne janczary 
na chwałę kniei starej.

Można urazę ominąć , 
gniew cisnąć – i wznieść się wyżej.
Ciepło dać dobrym czynom 
i nawet w utrapień wirze 
pogody ducha nie tracić - 
byle mieć ludzi za braci.

rękopis w liście do Danuty Szulczewskiej i Jadwigi Piotrowskiej 
– data: jesień 1948 roku.

w. 10 – ponowa – świeżo spady śnieg;
w. 11 – janczary – dzwonki przy końskiej uprzęży.

Do akwareli druha Kuryłły

Na poległych powstańców mogile
zasadzono w hołdzie młode klony.
Co rok opada z nich liści tyle!
Blask z nich świeci cudnie rozjarzony.
Złoty rapsod z tchnieniem wiatru płynie
w przedwieczornych zadumań godzinie.

Niemy pomnik śpiewa dawną chwałę, 
ale brak mu piękna otoczenia.
Nagle – wszystko się cudownie zmienia!
Dzwonią rydle potężne i małe, 
jedzie wózek z urodzajną ziemią, 
w której prochy zgliszcz tej wojny drzemią.
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Naprawiono walące się krzyże, 
zasadzono krzewy i byliny, 
na postacie, ruchy sprawne, chyże, 
ze wzruszeniem głębokim patrzymy 
i wołamy z głębi ducha, szczerze:
Szczęść Wam, Boże, kochani harcerze!

wiersz powstał dla gazetki harcerskiej; rękopis znajduje się w liście 
do Danuty Szulczewskiej – data: jesień 1947 roku.

w. 5 – rapsod – krótka, bohaterska pieśń epicka.

***

Księżyc, mój stary przyjaciel - 
opowiada bajkę tajemniczą, bladą
pustym, zaśnieżonym sadom.
Słuchajcie! 

Wskrzesły rzucone latem na Żużlu cekiny.
Gdy nad Adamem się schylił, 
to stos złożonych na brzegu badyli
zakwitł. - Wzruszeni to widzimy.

Nasze najcichsze marzenie
rozwija baśnie.
Szron krzewy w koronki zmienia.
W sercu i w oczach jest jaśniej.

Smutek zgubiony wyśledził
czar naszych białych zamyśleń.
Dziś po spowiedzi 
ten karteluszek wyślę.

Gdy go wasz zespół odbierze, 
będzie coś w nim z miesiąca.
Jego uroda śniąca
i białe śnieżynek pierze.

Te słowa wam przypomną
Wasz pobyt w Zaklikowie - 
rozległość borów ogromną
i wszystko – czego nie powiem.

Na śmierć synka dyrektora Twardego

Czemu, Syneczku, nie byliśmy razem
w strasznej godzinie, której się tak bałeś!
Pot sperlił czoło – drżały rączki małe.
Żar Cię pochwycił – i stałeś się gazem.

Niósł nad polami Przemienienie sierpień.
Łka żar modlitwy w śmiertelnym wagonie.
-Czy Ty tam z nieba widzisz, jak ja cierpię?
Czaszka to krematorium – każda myśl w niej płonie.

Ciężko mi dzisiaj patrzeć na gwiazdy, na ogień...
Tęsknotę kładę w płatki więdnących przylaszczek - 
już nigdy ich nie zerwiesz – nigdy nie pogłaszczesz.
Świat jest piękny, lecz życie bez Ciebie tak wrogie!

Twoje oczy najdroższe, chmurne i wesołe, 
iluminują noce i są dnia rozkazem.
Wiem, że Ci tam dobrze, że jesteś aniołem - 
ale tak żal – że wtedy nie byliśmy razem.

rękopis wiersza na oddzielnej ćwiartce papieru listowego – data: 1945 rok.
tytuł – dyrektor Twardy – Wincenty Twardy – Meredyńśki, współzałożyciel w 1944 

roku i pierwszy dyrektor szkoły średniej w Zaklikowie;
w. 1 – Syneczek – Jędruś, syn Twardego – Meredyńskiego, uwięziony wraz z matką, 

Pelagią Orzeł, w obozie koncentracyjnym w Auschwitz i tam zamordowany 
przez Niemców 6 sierpnia 1944 roku.

***
 
Zosiu!

Słoneczny rynek, drogi, ścieżki i ulice
schowały na pamiątkę Twoje kroki.
Lipy, wiązy tragicznie wysokie, 
brzozy cmentarne biadolice.
Most. Sanna. Łąki. Staw. Turbina.
Wszystko Cię, Zosiu, wspomina!

Jakże cieszyły Cię pierwsze korale
nad szosą usypaną świeżo.
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W krzewach Góry Zamkowej Twe uśmiechy leżą.
Spojrzenia i głos szły dalej.
W kaplicy Antoniówki Twa modlitwa czuwa.
Zdrowaśkami szeleści bór, wiklina, szuwar.

Czerwieni się nad groblą przemarzy berberys.
Mały ptaszek zgłodniały, ćwierkając, go dziobie.
Śladami Twoich kroków idzie żal nasz szczery.
Wszystko, co rośnie, kwitnie, wciąż myśli o Tobie.
Wiatr szumem drzew układa pieśni i legendy.
Drogi muszą być zbożne – bo Ty przeszłaś tędy.

rękopis pośród innych wierszy powstałych po śmierci przyjaciółki poetki, 
Zofii Słubickiej (zmarła 12 września 1945 r.) - data: zima 1945 roku.

Wiesław Bzymek

WIERSZE
 Narodziła się dziecina

                 Dla nas miła to nowina
                    narodziła się dziecina 
                    w betlejemskim zimnym żłobie
                    aby miłość zasiać w tobie.

                              Dziś radością serca płoną
                              jak krynicy płynie zdrój.
                              Dziś w weselu wszyscy toną,
                              ustał wszelkiej pracy znój.

                    Już rozeszła się nowina
                    Bożej łaski stał się cud.
                    Przyszła na świat nam dziecina,
                    by wlać miłość w ludzki ród.

                              Zgładzić przestępstw wielkie brzemię
                              pierworodny ludzki grzech.
                              Co ogarną cała ziemię
                              od pałaców aż do strzech.
                                                                                              

Zaklików 2012 r.

 Opłatek

                   Nasz opłatek jest symbolem 
                       miłości i zgody
                       którym się dziś podzielimy
                       z serc naszych odnowy.

                              Niech nas ściąga jako rybę
                              do źródlanej wody 
                              gdzie panuje myśl jedyna 
                              harmonii i zgody.
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                      Wtedy nasze gniazdo
                      będzie miało siłę,
                      kiedy wszyscy się złączymy
                      w jedną zwartą bryłę.

                              Bryła w brylant się zamieni
                              dla zbawienia polskiej ziemi,
                              dla rozkwitu, zjednoczenia
                              i serc naszych przemienienia.

                Zaklików 2012 r.

Polski Krzyż

Dziewięć wieków kawał czasu   Kiedy czerwona zaraza
To już przecież jest    Kraj nasz zalewała
Kiedy Polska z pierwszym krzyżem  Cała armia Hallera
Przyjęła od Czechów chrzest.   Modląc się krzyżem leżała.

Nadszedł teraz taki czas   Ksiądz Skorupko idąc z wojskiem
Czy ten Krzyż potrzebny wszędzie  Krzyż w swych rękach dzierżył
Czy ten krzyż jest właśnie nasz.  I w dwudziestym roku
      Krzyż znowu zwyciężył.
Stań i pomyśl
Mały człowieku    Niebezpieczeństwo ze wschodu
Krzyż ten stoi na tej ziemi   Jak czar jakiś prysło
Już od wieków.    Objawiło się zwycięstwem 
      I cudem nad Wisłą.
Ze znakiem krzyża pod Grunwaldem
Nasze rycerstwo w bój stawało  Rolnik wychodząc w pole
A wiarę w wolność i zwycięstwo  Ziarno na chleb swe siał
To drzewo krzyża im dawało.   Swą ciężką pracę na roli
      Od krzyża zaczynał.
To Europa pod Wiedniem 
Swą wolność zachowała   A kiedy matka Polka
Obrońcę krzyża w Sobieskim   Ten bochen kroiła
Od Polski otrzymała.    To zawsze  na tym chlebie                                             
      Znak krzyża kreśliła.
Po latach o Polsce
I krzyżu zapomniała.    Przed Janem Pawłem II 
      Rodaku głowę zniż
A po rozbiorach naszej ojczyzny  On idąc do domu Ojca 
Krzyże przydrożne zostały   Tak mocno ściskał krzyż.

O tym, że polska była i będzie
Zapomnieć nam nie dały.   Dziś jesteś wolny i jeszcze drżysz 
      Nie wiesz co wybrać
Na dalekiej Syberii nasi rodacy  Więc wybierz Boga
Przy krzyżu się zbierali   I polski krzyż.
I dzięki jego sile i mocy
Wolności doczekali.

Zawsze był biedak
Obok żył pan.

To tylko krzyż równał 
Biednego i pana
Bo jednako przed krzyżem
Klękali na kolana.

Zaklików 2011 r.

Spacerem po zaklikowskiej gminie

Od północy się wrzyna 
Lubelska Wyrzyna,
z południa zaczyna
Sandomierska Kotlina.

A pomiędzy nimi
Zaklikowska gmina.

Jadąc od Kraśnika
górskie okolice,
tu najstarsze w gminie
leżą Zdziechowice.

Informacja płynie
ze słów tego wiersza
kościół i parafia
była tu najpierwsza.

Ze stolicy gminy
już do Lipy blisko,
ma tu być w przyszłości
Lipa Uzdrowisko.
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Jeżeli się nic nie zmieni
a żyć będziemy w spokoju,
powstanie uzdrowisko piękniejsze
niż  jest w Busku Zdroju.

Nie tak słynna w Polsce
jest parafia nasza,
to jej kościół Św. Trójcy
w progi swe zaprasza

Przed jego murami
stary pomnik mamy,
na nim część naszej historii
kiedy przeczytamy.

Fundatorka świątyni
nie skąpiła grosza,
wewnątrz ujrzysz rzeźbę
uczni Wita Stwosza.

Przy wiekowej dzwonnicy 
Odlew metalowy,
jest to słup graniczny
bardzo zabytkowy.

Pamięta czasy rozbiorów
w tak tragiczne skutki,
kiedy oddzielał Galicję
od Kongresówki.

Stoisz przed dzwonnicą,
czyjś wzrok cię przenika,
to spogląda na Cię
Stanisław Zaklika.

Przy ulicy Nagórskiej Anny
stoi kościół Św. Anny.,
w cieniu starych drzew się chowa
cenna perła Zaklikowa.

Na jego ścianach
ujrzeć możecie,
czego nie spotkacie

w Polsce, nawet w świecie.

Jest to tradycja
nigdzie nie znana.
Z powstaniem styczniowym
tu ściśle związana.

Tak chodząc wokół
świątyni ścian wiekowych,
zostaniesz pochłonięty czytaniem
tablic nagrobkowych.

Jak one dumnie,
na nas spoglądają,
a nam czytającym
„coś” przypomnieć mają.

A w pogodny ciepły ranek
ujrzysz zaklikowski zamek,
z mgieł oparów się wyłania
i zachęca do zwiedzania.

Z zamku spójrz
jak wschodzi słońce,
ujrzysz kopiec
w dzikiej łące.

Za kopcem też okolica
dzikim pięknem nas zachwyca.
Od pokoleń chętnie 
często odwiedzana.

Jeszcze przez praojców
-Warszą nazywana.
Od żony Zakliki
nazwę otrzymała
która herbem „Warszów”
się pieczętowała.

Krocząc w górę Sanną
następnie groblami,
zachwycając się przyrodą
Antonówkę mamy.
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Tuż przy stawie „Zjawieniu”
na małym wzniesieniu,
wśród starych modrzewi
urokiem zachwyca
śliczna okolica.

Jest tu skrawek boru
bardzo wiekowego,
w nim urocza kaplica
Świętego Antoniego.

Tuż za Antoniówką 
w stronę Łysakowa,
leży wieś przepiękna
o nazwie Dąbrowa.

Na wysokim wzgórzu czuwa
myślisz sobie- drzemie,
ale ona ma w swej pieczy
zaklikowską ziemię.

Widok łysych gór
z kominami wapniaków
to też zaklikowska ziemia 
o nazwie Łysaków.

Staną kiedyś nasz Łysaków
z wapna palonego.
W naszym polskim budownictwie 
bardzo cenionego.

Na północny wschód najdalej 
wysunięta placówka 
jak kark naszej gminy 
to wioska Karkówka.

A z karku Karkówki
o której tu mowa
życiodajna płynie woda
aż do Zaklikowa.

Raz z Parany szedł wędrowiec 
bo tam był za chlebem

usiadł chwilę, by odpocząć 
pod wiekowym drzewem.

Wyszła z kniei, z koszem jagód
tajemnicza dama,
a wędrowiec krzykną głośno
tu jest ma Parana!

Z zapisów wynika
i przydrożnych znaków
że Parana dziś się zowie
Kolonia Łysaków.

W leśnych zaś ostępach
jak samotny wdowiec 
cichy i spokojny 
drzemie Goliszowiec.

Goliszowiec się kończy 
znów urocza kraina 
leśna wioska Janiki
a za nią Kruszyna.

Jadąc  przez Szelinę 
pachnącymi zbożem
złotymi łanami,
na dużym wzniesieniu
Radną Górę witamy.

Tu z udziałem Traugutta 
narady ważne trwały,
jakie losy powstania styczniowego
w przyszłości być miały.

Wśród morza zieleni
z pól zapachu kwiecia,
tę leśną pustelnię
odwiedzał Prymas Tysiąclecia.

Siostry Józefitki 
o klasztor swój dbają,
modlitwą i pracą
dzionek wypełniają.
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Reguła zakonu 
u sióstr wiele znaczy,
że serce z Bogiem
a ręce przy pracy.

Urocza i cicha
jest Radna Góra,
myślę, że to zacna 
Zaklikowa córa.

Od klasztoru idź na zachód
przez las, tarnin krzaki
a w wąwozach, starych jarach
zobaczysz Baraki.

Jak spokojem dzikiej głuszy
kojąco działają,
zmęczonego pędem świata
turysty czekają.

Wśród  pachnących bzów
i kęp dzikich rdesów
leży rozrzucona w polach 
wioseczka Józefów.

Z Zaklikowa  w stronę Wisły
fabryczna osada,
o Irenie teraz wspomnieć
chyba też wypada.

Każdy z jej mieszkańców
z dumą dziś się chwali,
ze znanej fabryki maszyn
i wytopu stali.

Dziś w Irenie 
w dzień i w nocy
czynny zakład 
Społecznej Pomocy.

Piękny jest i nowoczesny
z wielkim sercem budowany
a przez zakon kierowany.

U sióstr Bożej Opatrzności
chory dziś na stałe gości,
a przyjezdny niech się dowie,
że u sióstr odzyska zdrowie.

W Łążku Zaklikowskim
była z Galicją granica,
stoi jeszcze choć w ruinie 
Kozacka Stanica.

Przyjdź zobacz turysto
wcale nie żartuję,
ile historii w zabytkach
u nas się znajduje.

Zaklików 2012 r. 
   

Zaklikowski dyngus

Od narodzin Pańskich
minął miesiąc trzeci,
tak ten czas nam jakoś leci.

Śniegi ginął wszędzie
i wiosna już kroczy,
czuć jak się zbliżają
Święta Wielkiej Nocy.

Czas dla chłopców ważny,
widać jak biegają,
o karbid i puszki
teraz się starają.

Honor jest to wielki,
kolegów uznanie,
gdy dobrze wypadnie
świąteczne strzelanie.
Każde święta zapowiada
bardzo głośna kanonada.
Strzały z puszek,gilz i kluczy
nieostrożnych los wykluczy.
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Byli starsi kanonierzy, 
co strzelali też z moździerzy.
Zaklikowian odwiedzali,
kiedy prochy kupowali.

Ta armada podziwiana
w dzień Pańskiego Zmartwychwstania.
Dzwony, strzały głoszą nam,
że Zmartwychwstał Pan.

Ci, co zaś strzelali
kiedyś przed latami,
byli nazwani
właśnie moździerzami.

Każdy młody człowiek
niech się dzisiaj dowie,
jak strzelano przed laty
w święta w Zaklikowie.

Drugi dzień pogodny ranek,
mamy lany poniedziałek.
Dziś wstajemy nie z przymusem,
bo cieszymy się dyngusem.

Wyciągamy śmigusówki,
otwieramy w drzwiach zasuwki.
Nie czekają na śniadanie,
zaczynamy oblewanie.

Rozumiemy się na migi,
zaczynają się wyścigi,
bo kto pierwszy się wybierze,
większą ilość jajek zbierze.

A gdzie domy zamożniejsze,
tam pisanki są ładniejsze.
Czym też starsza jest dziewczyna,
wleją ci słodkiego wina.

Mogą nawet dla ochłody,
wlać ci na grzbiet
zimnej wody.

Zgraje takie też chodziły,
co wielki hałas robiły.
Skutki były opłakane,
drzwi przed nosem zamykane.

Grupa  starszych chłopców
kawalerką zwana,
nie jajkiem, lecz trunkiem
była częstowana.

A finał takiego lejka
kończył się na łące:
Młoda kawalerka w trawie
spała jak zające.

Po dyngusie z perfumami,
lanie wodą zaczynamy.
Ujma to niespotykana
gdy dziewczyna mało zlana.

Lano wodą, czym popadło,
butla, kubek czy też wiadro.
Wypadki też się zdarzały,
w rzece panny zanurzali.

Ale teraz po latach,
może z mniejszym hukiem,
chodzę dalej po lejku
już ze swoim  wnukiem.

Bo te stare tradycje,
trzeba pielęgnować,
pokazywać też młodym,
jak należy świętować.

Zaklików 2011 r.

Zaklików dobry na wszystko

Nie ma to jak w Zaklikowie 
Tu odzyskasz spokój, zdrowie
Możesz pójść na grzybobranie
Wrócić jeszcze na śniadanie.
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Tu powietrze w lesie zdrowe
Mówiąc żartem mahoniowe
Lenia, smutek wnet przepędzisz
I na lekach zaoszczędzisz.

Po śniadaniu na jagody
Ze zbieraczką stań w zawody
Gdy masz jagód pełen kosz
Pędź do sklepu w kieszeń grosz.

W sklepie forsę na żywność zmień
Tak przeżyjesz cały dzień
Jeszcze czasu ci zostanie 
Więc nad zalew, plażowanie.

Jak masz jeszcze naście latek
Pląsasz w tańcu jako skrzatek
Od rocka uszy nie bolą
Kroki swe skieruj na „Molo”

W cieniu rynku możesz mile
Przeżyć nastrojowe chwile
Za występy tu nie płacisz
Muzykalnie się wzbogacisz.

Bo w tym naszym pięknym parku
Na wiosnę czy w lecie
Grażynka i Zbyszek
Dają koncert w duecie.

A wieczorem przy dziewczynie
Czas przyjemnie też upłynie
Na kolacji w „ Żabim Młynie”

Kiedy myślisz o sielance
Skocz pod „Rybkę” tam są tańce
Jak Amora w sobie czujesz
Coś przytulisz, pocałujesz.

I choć kryzys w dzisiejszej dobie
Pensji nie naruszysz sobie
Propozycje przemyśl bracie
Bo Zaklików czeka na cię.

   Zaklików 2011 r.


