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KAJAKARZE NIE TYLKO  
PŁYWAJĄ ALE  I SPRZATAJĄ

Turystyka kajakowa to nie tylko pły-
wanie, zwiedzanie i podziwianie pięk-
na Wieprza i okolic, ale również dbanie  
o przyrodę. Świadkami takiej właśnie 
inicjatywy byliśmy 8 kwietnia 2017 roku 
kiedy to miłośnicy kajaków pod przy-
wództwem przedstawicieli Wypożyczal-
ni kajaków TOMI z Wólki Rokickiej oraz 
wsparciem finansowym Lokalnej Gru-
py Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” zabrali się za porządkowanie 
rzeki ze śmieci oraz niebezpiecznych ko-
narów drzew. 

Tę szlachetną i ze wszech miar poży-
teczną akcję można obejrzeć na załączo-
nych zdjęciach. Jak widać jeszcze nie dla 
wszystkich rzeka to miejsce wypoczynku 
i rekreacji, o czym świadczą pozostałości 
pobytu. 
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4 czerwca 2017 roku przystań kaja-
kowa w Sernikach gościła uczestników 
regat kajakowych – Serniki 2017 wzoro-
wane na regatach Oxford – Cambridge.

Rywalizacja odbywała się pomiędzy 
osadami uczelni Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Przy-
rodniczego. 

REGATY I PIKNIK KAJAKOWY 
– SERNIKI 2017

Rywalizowały również gminy po-
wiatu lubartowskiego, sołectwa gminy 
Serniki oraz przedstawiciele lokalnego 
biznesu

Współorganizatorem regat kajako-
wych byli: Gmina Serniki i Stowarzy-
szenie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym 
Szlakiem”.
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W tym roku przedstawiciele Uniwer-
sytetu Przyrodniczego po raz trzeci zo-
stali zwycięzcami Regat kajakowych.

W rozgrywanych zawodach w kate-
gorii gminy powiatu lubartowskiego kla-
syfikacja przedstawia się następująco:

 � I miejsce – Wojciech Danił i Michał 
Walczak – Gmina Serniki

 � II miejsce – Piotr Woźniak i Andrzej 
Woźniak – Miasto Lubartów

 � III miejsce – Iwona Tarnowska i Karol 
Sagan – Miasto Lubartów
W kategorii Sołectwa Gminy Serniki:

 � I miejsce – Michał Gąsior i Jakub Py-
dyś – sołectwo Czerniejów

 � II miejsce – Krystian Kobyłka i Mi-
chał Pietrzela – sołectwo Czerniejów

 � III miejsce – Michał Woźniak i Józef 
Woźniak – sołectwo Nowa Wieś
W kategorii biznes:

 � I miejsce – Piotr Zdunek i Adrian Ko-
zyra – firma WIBRO

 � II miejsce – Artur Zdunek i Karol 
Aftyka – firma TRYKACZ

 � III miejsce – Jacek Zglejszewski  
i Dawid Augustynowicz – firma AR-
TBRUK
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Po ukończeniu rywalizacji wzorem 
lat ubiegłych odbył się spływ rekreacyj-
ny. Słoneczna pogoda przyciągnęła wielu 
mieszkańców, którzy kibicowali zawod-
nikom na końcowym odcinku trasy. Do-

datkowymi atrakcjami przygotowany-
mi szczególnie z myślą o najmłodszych 
były: mini wesołe miasteczko, stoiska  
z zabawkami oraz możliwość popłynięcia 
kajakiem po miejscowym stawie.
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Kościół parafialny p.w. świętych 
Piotra i Pawła istniał najprawdopodob-
niej /1459-1463/ jako kościół filialny 
Dysa. Obecny wniesiony w końcu wie-
ku XV lub I połowie wieku XVI. Parafia 
wzmiankowana w 1531 r. Przekazany in-
nowiercom /1570/ przez Szamotulskich, 
odzyskany 1610 i wówczas ponownie 
konsekrowany. W 1675 roku nie był jesz-
cze otynkowany i wymagał remontu. W 
1679 roku wykonano południowy portal 
i być może również inne przeróbki. W 

ZABYTKOWE KOŚCIOŁY I KAPLICE TERENU LGD

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA cz. II

Opracowanie i zdjęcia  
Jan Krzysztof Zaczek

Kościół  Parafialny p.w. świętych Piotra i Pawła  
w Kamionce

1734 roku staraniem proboszcza Anto-
niego Brzezińskiego wzniesiono dobu-
dówki. Gruntowna restauracja z założe-
niem sklepień i dalszymi dobudówkami 
1895 – 1897. Restaurowany m. i. 1953 
roku/nowa dachówka/ oraz gruntownie 
1972 – 1973 roku. Późnogotycki z prze-
kształceniami. Murowany z cegły/ część 
murów o układzie gotycki/, otynkowa-
ny. Nawa prostokątna, wydłużona, pię-
cioprzęsłowa, z cylindryczną wieżyczką 
mieszczącą klatkę schodową przy naroż-



BIULETYN 13



BIULETYN14

niku  północno-zachodnim. Od północy, 
prezbiterium węższe i niższe, dwuprzę-
słowe, zamknięte trójboczni; mury nawy 
i prezbiterium późnogotyckie, ściana 
południowa od połowy nadbudowana.  
W przedłużeniu prezbiterium nieco węż-
sza dobudówka równej z nim wysokości, 
zamknięta trójbocznie, prawdopodobnie  
z 1 połowy wieku XVIII, mieszcząca za-
krystię i skarbiec na piętrze, przy niej od 
południa niewielki przedsionek /1894 – 
1897/. Od południa przy zachodnim przę-
śle prezbiterium czworoboczna kaplica 
Pana Jezusa a 1734 roku, druga od północy 
analogiczna z 1894 – 1897 roku. Wewnątrz  
w nawie ściany rozczłonkowane pila-
strami, w prezbiterium odcinki gzymsów 
pod spływami sklepiennymi Otwór tę-
czowy oraz arkady do kaplic zamknię-
te łukiem półkolistym. W wejściu do 
kaplicy od południa krata żelazna kuta  
w wieku XVIII. Sklepienie kolebkowe z lub 
netami z 1894 – 1897 roku, na strychu po-

nad sklepieniami nawy zachowany gzyms 
profilowany z fryzem kostkowym sprzed 
1894 – 1897 roku. Posadzka kamienna  
z płyt kwadratowych, przełożona i uzu-
pełniona w latach 1894 – 1897. Chór mu-
zyczny murowany z lat 1894 – 1897. Ze-
wnątrz prezbiterium i nawa wzmocnione 
pierwotnie dwu uskokowymi szkarpami,  
z nich zachowana jedna przy południowo-
-zachodnim narożu, pozostałe przekształ-
cone w wydatne półkolumny zapewne  
z 1734 roku; przy ścianach prezbiterium 
wsparte na nich półkoliste arkady. Fasa-
da zachodnia przesłonięta kruchtą, górnej 
części rozczłonkowana pilastrami, z po-
zostałościami narożnych szkarp, zwień-
czona trójkątnym, późniejszym szczy-
tem. Nad tęczą szczyt być może z 1734 
roku/lub wcześniejszy/, rozczłonkowany 
pilastrami, ujęty falistymi spływami, 
zwieńczony półkolistą nastawą. Ściany 
obu kaplic i kruchty ujęte przy zaokrą-
glonych narożach pilastrami, dźwiga-
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jącymi uproszczone belkowanie, ściany 
czołowe zwieńczone trójkątnymi szczy-
tami; w szczytach kaplicy  południowej 
dekoracyjny monogram IHS wykonany 
w stiuku, zapewne  z 1734 roku. Otwo-
ry okienne wydłużone, zamknięte lu-
kiem półkolistym, w nawie zwieńczone 
odcinkami gzymsu (w nawie i prezbite-
rium pierwotnie zapewne ostrołukowe); 
w zakrystii, skarbcu i kruchcie mniej-
sze, zamknięte analogicznie. W cylin-
drycznej wieżyczce kluczowe strzelnice.  
W kruchcie południowej portal z 1679 
roku drewniany, uszaty z datą oraz her-

bem Radwan i literami A S R R P K  na 
nadprożu. W zakrystii kominek z datą 
1779. Więźba dachowa nad prezbiterium 
i skarbcem dawna, kołkowa, remontowa-
na 1823 roku, 1853 roku, 1938 roku; nad 
nawą nowsza zapewne z lat 1894 – 1897. 
Dachy nad nawą, kaplicami i kruchtami 
dwuspadowe, nad prezbiterium i zakry-
stią ze skarbcem kalenicowe, wielopoła-
ciowe, kryte dachówką; wieżyczka na sy-
gnaturkę neogotycka zapewne z lat 1894 
– 1897, pobita blachą. – Wyposażenie ro-
kokowe 3 tercja wieku XVIII, odnawiane 
i uzupełniane w latach 1970 – 1974.
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Ołtarz główny architektoniczny,  
z bramkami po bokach, nad którymi rzeź-
by świętych Piotra i Pawła, w zwieńczeniu 
rzeźby adorujących aniołów i Gołębica 
Ducha Św., w polu środkowym obraz Prze-
mienienia Pańskiego/sygn. Józef Buchbin-
der1900); tabernakulum współczesne ołta-
rzowi, z rzeźbami puttów w zwieńczeniu, 
drzwiczki metalowe, nowe; antependium 
zapewne z lat 1894 – 1897.

Cztery ołtarze boczne architektonicz-
ne; dwa przy tęczy z rzeźbami aniołów 
oraz obrazami; w lewym św. Stanisława 
bpa /sygn. Józef Buchbinder 1904/ i Mat-
ki Boskiej Niepokalanie Poczętej, może  
z wieku XVIII, gruntownie przemalo-
wany, w zwieńczeniu Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem zapewne z wieku XVII,  
w sukience z blach srebrzystych, trybo-
wanych ok. 1700 roku; w prawym św. An-
toniego i Matki Boskiej Szkaplerznej oba 
/ sygn. Józef Buchbinder 1904/, w zwień-

czeniu św. Józef z Dzieciątkiem nowszy; 
dwa w kaplicach z rzeźbami aniołów,  
w prawym krucyfiks z końca wieku XIX 
wykonany przez Antoniego Panasiuka 
z Warszawy; na jednym tabernakulum 
współczesne ołtarzowi; wszystkie anty-
pendia z końca wieku XIX lub w tym cza-
sie znacznie uzupełniane.

Ambona z zapieckiem na którym pła-
skorzeźba Chrystusa Dobrego Pasterza  
i baldachimem z rzeźbą Boga Ojca, 
współczesny ołtarzowi, korpus i schody 
z parapetem z lat 1894 – 1897.

Chrzcielnica przyścienna, z rzeźbą 
anioła na baldachimie i prymitywną pła-
skorzeźbą Chrystusa Króla na zapiecku.

Dwa feretrony w ramach barokowych 
z wieku XVII z obrazami: w jednym Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem tzw. Śnieżnej 
ze złotym wytłaczanym tłem wieku XVI/
XVII, przemalowanym oraz Chrystusa 
u słupa z wieku XIX; w drugim śś. Pio-
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tra i Pawła oaz Matki Boskiej Niepoka-
lanie Poczętej, oba z wieku XVIII. Dwie 
kopie pochodzące z Kozłówki: 1. Złoże-
nie Chrystusa do grobu z wieku XIX/XX,  
2. Św. Maria Magdalena.

Krucyfiksy: 1. Z 2 połowy wieku 
XVII (?) w niewielkiej kapliczce na ze-
wnątrz przy wschodniej ścianie zakrystii;  
2. Z wieku XVII/XVIII.

Nagrobek wystawiony rodzicom  
i dziadkom przez Mariannę z Granowskich 
3 voto Lubomirska (1 voto Chreptowiczo-
wa. 2 voto Zamoyska), z białego marmu-
ru, w kształcie tumby z tablicą wmurowa-
ną w ścianę kaplicy oraz klęczącą przed 
tumba postacią kobiecą przedstawiająca 
w portretowym ujęciu fundatorkę /sygn. 
Leandro Biglioschi  Roma 1821/; nagro-
bek otoczony żelaznym ogrodzeniem 
neogotyckim zapewne współczesnym na-
grobkowi. W południowej ścianie pd. Ka-
plicy epitafium Marianny z Granowskich 
3 voto Lubomirskiej (zm. po 1840 roku)  
z hrabiami Leliwa i Gryf, murowane.

Lichtarze: 1 – 18  cynowe późnobaro-
kowe z 2 połowy wieku XVIII; 19 – 20 mo-
siężne z wieku XVIII/XIX; 21 – 24 cynowe 
z 1832 roku.

Ornaty: 1. Czerwony z około połowy 
wieku XVIII, z wypukłym haftem, 2. Czer-
wony z tkaniny około polowy wieku XVIII, 
3. Czerwony z tkaniny kolumną  1 poło-
wa wieku XVIII i bokami z wieku XVIII; 
4. Czerwony z tkaniny 2 połowa wieku 
XVIII, 5. zielony z tkaniny wieku XVIII,  
6. Biały z tkaniny z 2 polowy wieku XVIII.

Skarbiec: tabernakulum barokowe  
z wieku XVIII; epitafium Antoniego Rze-
mińskiego, dziekana parczewskiego (zm. 
1740 roku), z piaskowca; obraz chorągiew-
ny Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Św. 
Trójcy z wieku XIX, ludowy; portret Paw-
ła Zielonowskiego, kanonika lubelskiego 
i proboszcza lubartowskiego (zm. 1781 
roku); krucyfiks barokowy z 1 połowy wie-
ku XVIII;  rzeźba Chrystusa Zmartwych-
wstałego barokowa z wieku XVIII; kielich 
gładki z wieku XVIII; misa późnogotycka  
z XV/XVI wieku ze sceną Zwiastowania  
i napisem, wyrób zapewne norymberski, 
mosiężna; lichtarz z końca wieku XVII, 
miedziany; trzy korony z wieku XVIII  
z blach srebrnych pozłacane; cztery orna-
ty białe i jeden czerwony z tkanin z wieku 
XVIII/XIX; księgozbiór około 100 tomów 
polskich i obcych z wieku xvi – XIX, niektó-
re oprawione w pergamin. Niektóre z w/w 
obiektów znacznie uszkodzone.    

Tablica pamiątkowa: granitowa po-
święcona pamięci zamordowanych księ-
ży parafii Kamionka
„Ks. Piotr Gintowt Dziewałtowski  
Proboszcz ur. 1893 r. 
Ks. Antoni Hunicz Wikariusz ur. 1911 r. 
Parafii Kamionka zamordowani  
przez Niemców w Lublinie 6.1.1949 r.  
za Wiarę i Ojczyznę. 
Cześć ich pamięci.”
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Dzwonnica: Wzniesiona przed 1781 
rokiem, odnowiona w 1972 roku. Baro-
kowo-klasycystyczna. Murowana z ce-
gły, otynkowana. Smukła, czworoboczna, 
dwukondygnacjowa, ujęta niskimi bram-
kami parawanowymi po bokach. Naroża 
dzwonnicy z pilastrami toskańskimi pod-
trzymującymi belkowanie, bramki ujęte 
uproszczonymi pilasterkami. Otwory 
dzwonne wydłużone, zamknięte półko-
liście, otwory bramne odcinkowo (jeden 
częściowo zmurowany). Dach namio-
towy zwieńczony pazurkiem z krzyżem 
żelaznym, kryty blachą, nad bramkami 
daszki okapowe kryte dachówką oraz 
wolutowe spławy łączące je z dzwonnicą.

Cmentarz kościelny: Owalny, oto-
czony, z wyjątkiem strony zachodniej, 
murem zapewne z wieku XVIII, z ze-
wnętrznym arkadowaniem; w nim od 
południa bramka na plebanię, od północy  
i południa dwie niewielkie czworoboczne 
kapliczki z rzeźbami św. Antoniego i św. 
Jana Nepomucena z 1 polowy wieku XIX; 
w części zachodniej na osi kościoła kapli-
ca grobowa Weyssenhoffów, w części pół-
nocno-wschodniej dzwonnica i słupowa 
brama wjazdowa; w zakończeniu muru 
do północnego-zachodu kostnica (obecnie 
garaż) z 1 połowy wieku XIX, murowana, 
otynkowana, czworoboczna, z dachem 
dwuspadowym, pobitym blachą.
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Wzniesiona 1848 roku dla ro-
dziny Weyssenhoffów właścicieli 
Samoklęsk  przez  budowniczego 
Ludwika Szamotę. Posadowiona na 
cmentarzu kościelnym  obok  kościo-
ła  parafialnego w Kamionce. Kolista, 
murowana z czerwonej cegły, otynko-
wana. Pod kaplicą krypta grobowa. 
Wewnątrz kaplicy ściany z podziałem 
ramowym oraz płytkimi wnękami 
arkadowymi, zwieńczone wydatnym 
profilowanym gzymsem; sklepiona 
dwuskokową pozorna kopułą. Portal, 
schody oraz tablica nad portalem że-
liwne z datami 1848, 1848, 1857 oraz 
literami L, H, W. Kopuła kryta blachą. 
Wewnątrz kaplicy fragmenty żeliwne 
ołtarza oraz nagrobek Jana Weyssen-
foffa gen. dyw. Wojska Polskiego (zm. 
1848 r.) i jego żony Tekli Weyssenhoff 
z Otffinowskich (zm. 1843 r.), żeliw-

Kaplica grobowa Weyssenhoffów  
w Kamionce
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ny, w kształcie krzyża z herbami Ła-
będzia i Gryf. Obrazy: 1. Matka Boska  
z 1 połowy XVIII w., 2 świętych Piotra  
i Pawła zapewne z XVIII w., przemalo-
wany, z ołtarza głównego kościoła pa-

rafialnego, 3. Adoracja ciała Chrystusa 
przez anioły zapewne z 1. połowy XIX w.,  
w ozdobnej neobarokowej ramie z XIX 
wieku.
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W kaplicy grobowej rodzimy Wey-
ssenhoffów w Kamionce pochowane zo-
stały następujące osoby:

 � Jan Weyssenhoff  zm. 19 maja 1848 
roku,

 � Tekla z Otfinowskich Weyssenhoffo-
wa  zm. 22 lutego 1843 roku,

 � Włodzimierz Weyssenhoff ur. 1811 
roku zm. W 1857 r. w Samoklęskach,

 � Michał Weyssenhoff ur. w 1828 roku 
w Jużyntach zm. 1866 roku w Tarno-
wie,

 � Domicella Weyssenhoff ur. 1795 roku 
w Andzelmojży zm. 1873 roku w War-
szawie,

 � Lucyan Woyniłłowicz s. Jana i Ewy ur. 
24 stycznia 1817 roku zm. 9 września 
1884 roku

 � Aleksandra z Ziółkowskich Będkow-
ska zm. 2 luty 1885 r.

 � Helena z Weyssenhoffów Woynił-
łowiczowa ur. 1 stycznia 1815 roku  
w Krakowie, zm. 9 września 1886 roku 
w Warszawie. 

 � Waldemar Bazyli Lucjan Marian 
Weyssenhoff ur. 11 czerwca 1864 
roku w Wilnie zm. 29 marca 1953 
roku w Żułowie,

 � Maria z Halka Ledóchowskich Wey-
ssenhoffowa ur. 23 lutego 1875 roku 
w Sołotwinie na Wołyniu, zm. 6 marca 
1970 roku w Żułowie.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B

tel./fax 81 854 58 53
e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

www.lgdlubartow.org.pl


