


 





 



 

Legenda: 

1. Remiza OSP w Rzeczniowie 

2. Kościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego 

Poczęcia NMP i św. Restytuta 

3. Wiata na „Zapłociu” 

4. Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Pastuszki 

oraz dęby pamięci 

5. Most na Krępiance i kapliczka św. Jana Nepomucena 

6. Łąki na Rzeczniówku 

7. Bocianie gniazdo 

8. Stara kuźnia  



 

Witamy ! 

Zaczynamy nasz spacer, podczas którego odwiedzimy osiem miejsc położonych 

w Rzeczniowie, Rzeczniowie Kolonii i Rzeczniówku. 

Rzeczniów – gmina, obejmująca 24 sołectwa, w tym  42 miejscowości. Rzeczniów leży 

nad rzeką Krępianką.  Nazwa miejscowości związana jest z systemem wodnym. 

„Rzeczny” tj. obiekt położony nad rzeką, „rzeczna wieś” = wieś nad rzeką Krępianką 

zwaną też na pewnym odcinku Rzeczniówką, lewy dopływ Wisły. Nazwa kojarzy się 

też z „z rzeką związany”, więc „mieszkający nad rzeką”, „żyjący z rzeki”, ale także 

rzeczny „wstawiający się za kimś, orędujący, pośredniczący”. Znaczenie podobne też 

„wymowny, elokwentny”. 
 

W XVI wieku  Rzeczniów dzielił się na Większy i Mniejszy. Dziś już nie używa się tych nazw, ale Ci, 

którzy znają dobrze historię naszej gminy wiedzą, że Rzeczniów Mniejszy to dzisiejszy 

Rzeczniówek. Jest to rozległa wieś, którą można objechać dookoła. 

 

Rzeczniów 

z lotu ptaka 

(zdjęcie ze zbiorów 

GiPBP  

w Rzeczniowie) 



SERCE WSI 

W każdej miejscowości jest serce wsi. U nas tym sercem jest budynek urzędu gminy, 

ośrodek zdrowia, nasza szkoła z biblioteką publiczną i  „Kinem za Rogiem” , 

stadionem sportowym, „Zapłociem” i niedaleko usytuowanym kościołem.  

Już niedługo serce naszej gminnej miejscowości wzbogaci się o skwer z elementami 

małej architektury. 
 

 

Rzeczniowski 

skwer 
 źródło: 

https://www.facebook.

com/GminaRzeczniow  



Remiza OSP w Rzeczniowie 

Na południe od rzeki Krępianki jest Rzeczniów-„Warszawka”, która ciągnie się od mostu i dzieli 

Rzeczniów na dwie „dzielnice”. Nikt nie wie, dlaczego ta część za rzeką nazywa się Warszawką. 

Nasz spacer rozpoczniemy od tego miejsca. Jest ono ważne dla mieszkanców także dlatego, że  stoi tu 

remiza OSP. Pierwsza strażnica z początków istnienia OSP w Rzeczniowie, czyli roku 1917 nie 

przetrwała do dnia dzisiejszego. W międzyczasie była II wojna światowa. Najważniejsze imprezy 

właściwie całe życie kulturalne, koncentrowało się wokół Ochotniczej Straży Pożarnej w Remizie 

Strażackiej. Istniało tu kółko dramatyczne, gdzie swoich artystycznych talentów próbowało kilka 

pokoleń do czasu II wojny i po wojnie, już w wolnej Polsce działał tu  Zespół Pieśni i Tańca 

z Rzeczniowa kierowany przez Adama Bajona i Adama Chamerskiego. A w latach 2018-2019 zagrali 

znowu oberka, bo zaczęli się tu spotykać miłośnicy Wiejskich Klubów Tańca. 
 

 

 

Remiza miejscem 

spotkań (zdjęcie ze 

zbiorów prywatnych) 

Zdjęcie ze zbiorów 

UG w Rzeczniowie 



 

Wszyscy chłopcy chcą wcześniej lub poźniej zostać albo policjantem, albo 

strażakiem. Mam na imię Antoś. Chcę być kiedyś strażakiem. Siedzę w jednej 

ławce z Adasiem, ale on jeszcze nie wie kim chce być. 

Pani pokazała nam niedawno stare zdjęcie strażaków z Rzeczniowa. 

Powiedziała, że zrobiono go równo 100 lat temu! To chyba dużo. Tamci strażacy 

mają śmieszne węże strażackie i nie mają samochodu. Teraz jest inaczej, 

a samochód strażacki jest duży i piękny! Remiza też jest nowa. 

 

Rysunek  wykonali: 

Antoni Walczyk, 

Adam Pastuszka  

 

Druhowie OSP 

Rzeczniów z 1920 r. 
(zdjęcie ze zbiorów J. Sikory) 



Mam na imię Igor. Nie mieszkam w Rzeczniowie, ale wiem, że jest tu 

organizowany rajd rowerowy o śmiesznej nazwie ”Ty i Ja. Rowery Dwa”. Koło 

remizy stoi wiata dla rowerzystów. Umieszczona jest ona na „Krzemiennym 

Szlaku”. Rajdy organizowane są  na wiosnę i zaraz po wakacjach we wrześniu. 

Fajnie jest jechać z kolegami i koleżankami. Potem można spróbować grochówki 

lub kiełbaski z grilla. 

 

 

 

Rysunek  wykonał 

Igor Wróbel 

Zdjęcie ze zbiorów 

GiPBP w Rzeczniowie 



Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Restytuta 

 

Jak będziemy szli dalej  zobaczymy małą górkę. Nie wiedzieliśmy co tam jest. Ale nasza Pani 

Justynka powiedziała, że tam znajduje się ujęcie wody dla Rzeczniowa. Teraz to my możemy o tym 

mówić. Dalej, chyba po numerem 41, mieszkała pani Katarzyna Giemza. Była poetką i pomagała 

partyzantom w czasie II w. ś. Mówiło się do niej „Sosenka”. Śmiesznie. 

Idziemy cały czas chodnikiem  i z oddali możemy obserwować rzekę Krępiankę. Jest naprawdę 

malutka. Za zakrętem będzie kolejny most przez rzeczkę. Ale tam pójdziemy innym razem.  

Teraz zmierzamy do kościoła. Ale o nim opowie już Lena. 

Mam na imię Lena. Mieszkam w Pasztowej Woli. Odkąd zaczęłam przyjeżdżać do Rzeczniowa  

bardzo ciekawił mnie kościół.  Jest na pewno inny niż ten w mojej miejscowości. Chyba stary. 

Wcześniej był drewniany, teraz jest murowany i ma ponad 330 lat!  Mnie zaciekawiły kości 

w trumience, znam opowieść o Korduli Małachowskiej, podoba mi się zegar słoneczny.  

Czy wiedzielliście, że przedsionek z wejścia bocznego nazywa się babińcem? 

 

 

Rysunek  wykonała 

Lena Pietroń 

Zdjęcie ze zbiorów 

GiPBP w Rzeczniowie 



Jest rok 1668. Katarzyna Ginwił - Piotrowska Wierzbowska wychodzi powtórnie za mąż za 

Stanisława Skarszewskiego dziedzica Rzeczniowa. Niby nic niezwykłego, ale jak wykazują źródła 

historyczne ten mariaż stać się może kanwą do przepięknej powieści historycznej. Poszukiwania 

historyczne na ten temat godne Sherlocka Holmesa prowadzi  od lat  Pani Małgorzata Szot- 

Wróblewska- z Solca nad Wisłą. Jej badania dowiodły, że warto „czytać obrazy”, np.  obraz 

nieznanego malarza „Święty Restytut” przedstawia przekazanie relikwii. Mamy na nim 

zaprezentowany fragment miejscowości z XVII w. 

Jeżeli zajrzycie do rzeczniowskiej świątyni zwrócić uwagę trzeba na rzeźbiony kartusz herbowy 

nad wejściem głównym. Nosi on nazwę Ginwiłł. 

Dociekliwy poszukiwacz powinien zajrzeć do pamiętnika Stanisława Bonifacego Wierzbowskiego 

pod tytułem „Konnotata wypadków w domu i kraju zaszłym”, Lipsk 1858. 

 

 

 

 

Smaczek: Dzwonnica z zegarem słonecznym, przez 

którą prowadzi wejście na cmentarz kościelny 

"zaprasza" parafian i gości. Dzwonnica ta pochodzi 

z I poł. XVII wieku. Jest murowana z cegły, 

tynkowana, czworoboczna, dwukondygnacyjna 

wysokości ok. 20 m, zakończona wypukłym dachem 

o barokowej sylwetce. Znajduje się na niej zegar 

słoneczny z datą 1749 r. 

 



Wiata na „Zapłociu” 

Mam na imię Majka. Moja mama piecze dużo placków. W  naszej miejscowości latem  jest festiwal. 

Nazywa się  „Festiwal w Dechę”. Spotykają się podczas niego różni twórcy, artyści,  Koła Gospodyń 

Wiejskich. W Rzeczniowie i Rzeczniówku są też takie koła. Ale najdłużej działa  „Stowarzyszenie 

Senior”. Wszyscy wystawiają wtedy swoje stoiska i prezentują potrawy regionalne. Rzeczniów swoje 

potrawy z kapusty. Bo nas rzeczniowiaków nazywają „kapuściorzami”. Nie wiem czy wszyscy lubią 

kapustę, bo ja tak. A najlepiej smakują mi gołąbki i szarlotka z jabłek wyhodowanych w naszych 

sadach. 

 

 

 

Rysunek  wykonała 

Maja Mędyk 

Zdjęcie ze zbiorów 

GiPBP w Rzeczniowie 



Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Pastuszki oraz dęby pamięci 
 

Mam na imię Zosia. Codziennie jak wchodzę do szkoły, to w holu mijam tablicę pamiątkową. 

Ufundowano ją  w  celu upamiętnienia nadania imienia naszej szkole. Naszym patronem jest ks. 

prof. Józef Pastuszka. Urodził się w Rzeczniówku, chodził do naszej szkoły, został księdzem 

i naukowcem. 

Jego życie było trudne, ale ponoć uczył się bardzo dobrze. Co roku w jego imieniny obchodzimy 

święto Patrona. W szkole ogłaszany jest konkurs wiedzy o nim.  

Wiem, że napisał dużo książek i został pochowany na cmentarzu w Rzeczniowie. 
 

 

Rysunek  wykonała 

Zosia Lenart 

 

 

O czym szumią dęby? 
Wzbijają się w górę dwa dęby. „Dęby 

Pamięci”. Rosną tu dopiero jedno 

dziesięciolecie. Można powiedzieć, że ich 

imiona to Lech i Władysław. Szumią 

leciutko. Kto wie, może  każdy listek to 

dzień z życia tych, dla których tu rosną.  

Narodziny, pierwsze kroki, droga do 

szkoły, kościoła. Spotkania z najbliższymi. 

Sukcesy i porażki. W cieniu dębów stoi 

pamiątkowa płyta. Przechodzi koło niej 

i  dziecko, i rodzic.  I każdy może poszukać 

u źródła o czym szumią te dęby. 

 



Most na Krępiance i kapliczka św. Jana Nepomucena 

Jestem Iwonka, jestem uczennicą klasy III a. Mieszkam w Rzeczniowie Kolonii. Moja 

miejscowość położona jest na wzniesieniu. Mieszkańcy mówią o nim „Bakalarzowa Górka”. 

Zimą górka jest miejscem do zjeżdżania na sankach. Idąc do szkoły mijam rzeczkę i most. 

Rzeka nazywa się Krępianka, kiedyś mówiono na nią „Czapka” lub „Rzeczniówka”. Jest 

malutka. Ale niejednokrotnie powodowała wylania i podtopienia. A ostatnio największą 

atrakcję okolic rzeczki stanowią bobry (nazwijmy je Beza i Roch). Co rusz wstrzymują jej bieg, 

bo budują ze ściętych gałęzi żeremie. Lubię obserwować bieg rzeczki z mostu. Patrzę i czekam 

na bobry, które nie chcą się pokazywać. Nad rzeczką jest most z niebieskimi barierkami. Przy 

moście postawiono bardzo dawno kapliczkę św. Jana Nepomucena (XVIII w.). 

 Obecnie jest remontowana. 
 

 

Rysunek  wykonała 

Iwona Marchewka 

 

 

 

Smaczek:   Święty Jan Nepomucen jest 

patronem dobrej spowiedzi, chroni przed 

powodziami i wzburzonymi wodami, a także 

jest patronem mostów, przepraw, życia 

rodzinnego. Według tradycji ludowej jest 

świętym, który chroni również pola i zasiewy 

zarówno przed powodzią, jak i suszą. Jan 

najczęściej trzyma krucyfiks w rękach, ale 

popularny jest również wariant z krzyżem 

trzymanym pionowo - zwykle w lewym ręku. 

W Rzeczniowie jest trzy figurki  Jana 

Nepomucena. Jedna w kapliczce przy moście, 

druga przy cmentarzu i trzecia na cmentarzu. 

 



Łąki na Rzeczniówku 

Musimy trochę zawrócić. Dochodzimy do naszego śmiesznego ronda i kierujemy się 

drogowskazem na Rzeczniówek. 

Ta wieś zaczyna się zaraz naprzeciwko naszej szkoły. Stoimy po stronie szkoły – jesteśmy  

w Rzeczniowie, przechodzimy na drugą stronę – jesteśmy w Rzeczniówku. Zaraz naprzeciwko 

Urzędu Gminy zauważyć możemy ławeczki ze śmiesznymi rysunkami, tablice na płocie oraz 

skrzynki z ziołami. Na pierwszej tablicy czytamy, że jest to spacerownik wiejski. Okazuje się, że to 

KGW z Rzeczniówka zaprasza na spacer na rzeczniówkowe łąki, po to by poznać dzikie rośliny, 

 z których można zrobić sałatkę lub ugotować zupę. 

 

Mam na imię Zuzia. Razem z moją koleżanką z klasy Olgą wracamy do domu koło tych łąk. Widzę 

je w różnych porach roku. Obserwuję bociany, zające, kuropatwy i bażanty. Widzę też ślady 

dzików. Częstymi gośćmi tych łąk są sarny. Pani Krysia z biblioteki powiedziała, że drogą polną 

można dojechać rowerem pod mój dom. Trzeba to sprawdzić! Ale muszę pojechać z mamą, bo sama 

będę się bała. 

Nie wiedziałam też, że można jeść pokrzywę, babkę i krwawnik. Moja mama robi czasami syrop 

z mleczu. A słyszeliście o niecierpku? 

Jeżeli nie znamy ziół to lepiej ich nie zbierać. Ale zawsze można zrobić im zdjęcie, a potem poszukać 

o nich w książkach lub w Internecie. 

 
 

 

Rysunek  wykonała 

Zuzia Wolska 

 

Zdjęcie ze zbiorów 

GiPBP w Rzeczniowie 



Bocianie gniazdo 

Jeżeli po powrocie z łąk będziecie mieli jeszcze chwilę, to koniecznie zróbcie 

spacer przez Kolonię Rzeczniów. Ta wioska ma swój początek od drogi 

wiodącej do Sienna i ciągnie się aż do Grabowca.  

 

 

Rysunek  wykonała 

Olga Zaręba 

 

Smaczek: „Sejmiki bocianie” to gromadzenie się 

ptaków w duże, liczące nawet po 50 sztuk stada. 

Miejsca sejmików ptaki wybierają instynktownie, a 

żerując nawet przez kilka dni na pobliskich łąkach, 

przygotowują się do czekającego ich długiego lotu. 

Podczas lotu ptaki wykorzystują powstające dzięki 

nagrzanej ziemi prądy, umożliwiające im rezygnację 

z aktywnego lotu, który jest wykorzystywany na 

krótkich dystansach, na rzecz lotu szybowcowego. 

Takie przystosowanie daje im możliwość na 

pokonanie nawet do 250 km dziennie. 

 
Źródło: http://www.bocianopedia.pl/bociany-i-bocki/bociani-rok-czyli-

od-przylotu-do-sejmikow-i-dalekiej-podrozy/sejmiki-bocianie-

rozpoczete/222 



Stara kuźnia 

Mam na imię Maja i mieszkam w Rzeczniowie Kolonii. Chcę Wam opowiedzieć o nieczynnej już 

kuźni pana Nicponia. Kowalstwem zajmował się od 1956 roku. Początkowo jego kuźnia stała na 

Rzeczniowie Kolonii pod numerem 5. Potem została przeniesiona w obecne miejsce (Kolonia 

Rzeczniów 22). Trochę się pochyliła, ale  nadal zdobi otoczenie wsi.  

Chętnie zobaczyłabym co jest tam w środku. 

 

Rysunek  wykonała 

Maja Marchewka 

 

 

Smaczek:  
Jednym 

z  najważniejszych dla 

kowala narzędzi było 

kowadło. 

 

 

Rysunek  wykonał 

Jacek Piątek 



W mojej miejscowości urodziła się znana i ceniona malarka Anna 

Ksykiewicz, która maluje zabawne rysunki dzieci. 

 

 

 

 

Smaczek: Anna Ksykiewicz ukończyła 

studia w Instytucie Wychowania 

Artystycznego przy UMCS w 

Lublinie. Twórczość w dziedzinie 

malarstwa w technice olejnej i pasteli. 

Jej prace znajdują się  

w zbiorach prywatnych w kraju i za 

granicą, m. in. w Szwecji, Francji, 

USA, Włoszech, Norwegii, 

Niemczech, Japonii. Jest członkiem 

ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów 

Polskich. 

 

 

Źródło: https://www.galeriabator.com/ksykiewicz-anna 



 

Gratulujemy !!! 

Zakończyliście spacer po wyznaczonej przez nas trasie. 

Pewnie zwróciliście  uwagę na inne aspekty naszego otoczenia. 

Nie powiedzieliśmy Wam o kapliczkach i  krzyżach przydrożnych.  

Nie powiedzieliśmy o pięknym dziedzictwie jakim są zebrane legendy 

i opowieści o Rzeczniowie. 

Nie zabraliśmy Was nad dzikie stawy.  Być może zwróciliście uwagę na 

piękne ogródki przydomowe. A może dojrzeliście  starą studnię abisynkę? 

Spacerując zawsze czegoś nowego możemy się dowiedzieć. 

„Justynkowy spacerownik ” dedykujemy naszym koleżankom i kolegom 

z klasy. 

To ich pierwszych zaprosimy na klasowy spacer. Może pójdą z nami tą trasą 

nasi rodzice?  To byłaby dopiero frajda.  

Byliby z nas dumni, że potrafimy tak ciekawie opowiedzieć o naszej 

najbliższej okolicy. 

 

 


