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Święty Florian – patron Powiśla 
 
 
 

 
 Święty Florian to patron naszej małej ojczyzny – 
Powiśla. Jest nim od samego początku, od czasów średnio-
wiecznego osadnictwa. Jest też od XV wieku jednym z czte-
rech świętych, patronów Polski. W postaci świętego Flo-
riana łączy się więc wymiar nasz – lokalny i zarazem całej 
ojczyzny, a także – jak będzie można to wyczytać w tekstach 
zamieszczonych w niniejszym numerze „Powiśla Lubelskie-
go” – wymiar europejski.  

Kult świętego Floriana miał zawsze swój 
aspekt kościelny i państwowy. Miała też postać 
męczennika poruszający wymiar osobisty. Ilość 
imion, a nawet nazwisk, mieszkańców dawnego 
Powiśla odwołujących się do świętego Floriana 
była tu wyjątkowo duża. Sprzyjało temu „władz-
two” świętego nad żywiołem ognia i wody. Za-
pewne także i heroiczne, męczeńskie świadectwo 
wiary.  

„Święty Florjánie, 
 Nasz wilkowski pánie, 
 Módl się za náma 
 Wilkowianáma”  
śpiewano w dawnych wiekach na Powiślu. 

Wierni skupieni w Regionalnym Towa-
rzystwie Powiślan występując z inicjatywą 
sprowadzenia relikwii świętego Floriana z cen-
tralnego ołtarza wawelskiej katedry, katedry 
królewskich grobów, do naszej parafialnej świą-
tyni, świadomi byli całego bogactwo znaczeń, 
jakie niesie i dziś postać naszego patrona. I 
pewni ich aktualności. Wymiar konfesyjny, ko-
ścielny, państwowy, lokalny, indywidualny i 
społeczny (jest wszak patronem tak ważnej stra-
ży pożarnej) pozwala widzieć w nim wyjątkowy, 
łączący wszystko symbol. Pełne zaangażowania 
działania księdza administratora Krzysztofa 
Szcześniaka pozwoliło tę inicjatywę sprowadze-
nia relikwii doprowadzić do szczęśliwego koń-
ca. Głęboko wzruszająca religijna uroczystość 
wprowadzenia relikwii do kościoła w dniu 4 
maja pozostanie na długo w naszej pamięci. 

Symboliczna wydaje się też, że sprowa-
dzenie relikwii świętego Floriana do naszej pa-
rafii odbyło się w miesiącu wizyty w Polsce (i w 
katedrze wawelskiej) następcy Jana Pawła II, 
papieża Benedykta XVI. 
  

                                    Wojciech Włodarczyk
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Św. Florian - patron kościoła  
w Wilkowie nad Wisłą 

 
Kościół parafialny w Wilkowie i 

ołtarz w nim (z prawej strony kościoła) 
dedykowano św. Florianowi. Święty 
ten jest w Polsce popularny, czczą go 
ludzie niebezpiecznych zawodów (straża-
cy, hutnicy, kominiarze). Należy jednak 
do grona mniej znanych patronów. Warto 
więc jego sylwetkę przybliżyć miesz-
kańcom Wilkowa na łamach periodyku 
„Powiśle Lubelskie ". 

Święty według starych przeka-
zów hagiograficznych miał być urzędni-
kiem cesarskim - może oficerem wojsk 
rzymskich (w ikonografii przedstawiany 
jako młody żołnierz) - w rzymskiej pro-
wincji Noricum (obecnie środkowa Au-
stria). Podczas krwawego prześladowa-
nia za cesarza Dioklecjana (284-305) 
został wraz z innymi chrześcijanami 
aresztowany. Więzionym w obozie rzym-
skim w Lorch k. Wiednia 40 legionistom 
dodawał otuchy, nie kryjąc się ze swoimi 
chrześcijańskimi przekonaniami. Prefekt 
prowincji Akwilin w czasie urzędowego 
przesłuchania nakłaniał go do złożenia 
ofiary bogom Rzymu, a po odmowie, 
podał go brutalnym torturom Wreszcie 
nieugiętemu przywiązano kamień u szyi 
i wrzucono 4 V 304 r. do rzeki Anizy 
(dzisiaj Enns). Wyłowione z rzeki ciało 
ze czcią pogrzebano, a nad grobem z cza-
sem wybudowano kościół i klasztor - 
Sankt Florian. 

Do Polski jego kult dotarł w XII 
wieku. W 1184 r. na prośbę polskich 

władców Idzi przywiózł relikwie św. 
Floriana do Krakowa. Moment ten opisał 
biskup krakowski, kronikarz Wincenty 
Kadłubek, naoczny świadek uroczysto-
ści: ,Papież Lucjusz III chcąc się przy-
chylić do ciągłych próśb monarchy 
polskiego Kazimierza [Sprawiedliwego], 
postanowił dać rzeczonemu księciu i 
katedrze krakowskiej ciało niezwykłego 
męczennika [...] Idzi, przybywszy ze 
świętymi szczątkami do Krakowa 27 X, 
został przyjęty z wielkimi honorami, 
wśród oznak powszechnej radości. [...] 
Wszyscy cieszyli się, że Polakom przybył 
nowy orędownik i opiekun ". 

Ten nowy patron rzeczywiście 
stał się „orędownikiem". Kiedy w 1528 r. 
ogromny pożar strawił dzielnice Krako-
wa - Kleparz, z pożogi ocalał jedynie 
kościół pod wezwaniem św. Floriana, 
którego wtedy „.widziano w powietrzu z 
naczyniem wody, zalewającego kościół 
pod jego tytułem". Jeszcze wcześniej w 
tradycji hagiograficznej funkcjonował 
szczegół przytaczany przez Piotra Skargę 
w jego Żywotach Świętych, że w czasie 
torturowania Florian miał oświadczyć, że 
gdyby nawet rzucono go w ogień, nie 
zaprze się Chrystusa. Nic dziwnego, że w 
tradycji ludowej doszło do połączenia 
tych wątków, które przewijają się w lite-
raturze i sztuce i uzasadniają przedsta-
wianie go jako „patrona od ognia". 

Święty Florian mieszkańcom 
uczęszczającym do miejscowego kościo-

ła przypomina, że jest patronem ludzi, 
którzy w trosce o życie bliźnich, ludzkie 
mienie i środowisko, walczą z katakli-
zmem, żywiołem i zagrożeniem. Jawi 
się także jako wzór człowieka nieugię-
tego w swoich przekonaniach, wierno-
ści w wyznawanej wierze, wzór mę-
stwa, odwagi i ofiarności. 

Charakterystyczne jest to, co 
napisał zmarły Ojciec Święty w swym 
Liście Apostolskim z okazji 800 - lecia 
parafii na krakowskim Kleparzu (był 
tam wikariuszem): „Święty Florian stal 
się dla nas wymownym znakiem ... szcze-
gólnej więzi Kościoła i Narodu Polskie-
go z Namiestnikiem Chrystusa i Stolicą 
Chrześcijaństwa... Ten, który poniósł 
męczeństwo, gdy spieszył ze swoim świa-
dectwem wiary, z pomocą i pociechą prze-
śladowanym chrześcijanom w Lauriacum, 
stał się zwycięzcą i obrońcą w wielora-
kich niebezpieczeństwach, jakie zagraża-
ją materialnemu i duchowemu dobru 
człowieka.... Święty Florian jest od wie-
ków czczony w Polsce i poza nią... ". 

Od siebie dodajmy, także w 
nadwiślańskiej parafii Wilków, narażonej 
na niebezpieczeństwa „wody i ognia " z 
pewnością niesie pomoc w obliczu róż-
nych zagrożeń i skażenia środowiska 
naturalnego. 

O. Florian Dachnieski - 
Kapucyn 

 

Sprowadzenie relikwii św. Floriana do Wilkowa 
 
  
 Inicjatywa sprowadzenia 
relikwii św. Floriana zrodziła się w 
Regionalnym Towarzystwie Powi-
ślan. Zarząd naszego Towarzystwa 
zwrócił się do administratora para-
fii ks. Krzysztofa Szcześniaka z 
prośbą o rozpoczęcie procedury 
sprowadzenia ich z katedry wawel-
skiej. Ksiądz administrator bardzo 
zaangażował się w sprowadzenie 
relikwii. W dniu 15 grudnia 2005 
roku otrzymał następującą odpo-
wiedź od ks. arcybiskupa Józefa 

Życińskiego: „Przychylając się do 
prośby z dnia 14 grudnia br. ze-
zwalam na sprowadzenie relikwii 
św. Floriana do parafii pw. Św. 
Floriana i św. Urszuli oraz oddanie 
im publicznej czci. Wyrażając na-
dzieję na pogłębienie kultu Świę-
tego Patrona oraz wiary w świętych 
obcowanie, duszpasterzom i 
wszystkim wiernym udzielam pa-
sterskiego błogosławieństwa”.   
 Kolejnym krokiem księdza 
administratora było wystąpienie 19 
stycznia 2006 roku do arcybiskupa 

Stanisława Dziwisza Metropolity 
Krakowskiego o wyrażenie zgody 
na przekazanie relikwii. Po jej uzy-
skaniu ksiądz administrator parafii 
wilkowskiej skierował w dniu 29 
marca 2006 roku pismo do ks. in-
fułata Janusza Bielańskiego, pro-
boszcza parafii Archikatedralnej 
pw. św. Stanisława BM i św. Wa-
cława na Wawelu. Zgoda księdza 
infułata otwierała drogę do bezpo-
średniego sprowadzenia relikwii do 
Wilkowa. 
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Certyfikat relikwii podpisany przez ks. kardynała Franciszka 

Macharskiego 

 
Przekazanie relikwii w katedrze na Wawelu. Od lewej: Bog-

dan Bandzarewicz, ks. Krzysztof Szcześniak i ks. infułat Janusz 
Bielański 

 

 
Ksiądz administrator Krzysztof Szcześniak z relikwiami  

św. Floriana 

 
Uroczystości odpustowe w dniu 7 maja 
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Wprowadzenie relikwii św. Floriana do kościoła w Wilkowie w dniu 4 maja 2006 r. 

 
 W dniu 2 maja 2006 roku 
do Krakowa udała się delegacja 
parafian na czele z księdzem admi-
nistratorem Krzysztofem Szcze-
śniakiem. Ksiądz infułat Janusz 
Bielański przyjął nas w swojej 
kancelarii bardzo ciepło i serdecz-
nie. Przekazał nam certyfikat reli-
kwii świętego. Następnie delegacja 
udała się do katedry gdzie przy 
grobie św. Floriana w sposób bar-
dzo uroczysty zostały przekazane 
relikwie męczennika. Ksiądz infu-
łat przekazując relikwie powie-
dział: „Niech te relikwie strzegą 
waszą parafię przed ogniem, po-
wodziami i ludzkimi kłótniami, 
ponieważ św. Florian jest również 
patronem zgody.” 
 Wprowadzenie relikwii do 
kościoła parafialnego w Wilkowie 
odbyło się w dniu 4 maja, czyli w 
dniu św. Floriana, naszego para-

fialnego patrona. W uroczysto-
ściach obok księdza administratora 
Krzysztofa Szcześniaka, księdza 
kanonika Jana Mazura i wikariusza 
Mirosława Goduli brali udział: ks. 
Marek Głodkowski kapelan straża-
ków, ks. Józef Swatowski – wice-
dziekan dekanatu opolskiego i ks. 
Jerzy Hanaj, proboszcz sąsiedniej 
parafii Zagłoba. Oprawę tej ważnej 
uroczystości dały oddziały ochot-
niczej straży pożarnej z naszej 
gminy, które uformowały procesję 
z domu parafialnego do kościoła. 
Mszę świętą koncelebrował wice-
dziekan ks. Swatowski i kapelan 
strażaków Marek Głodkowski. We 
mszy uczestniczyli licznie wilkow-
scy parafianie, którzy pod koniec 
mszy świętej mogli oddać cześć 
relikwiom św. Floriana. 
 W dniu 7 maja odbył się 
doroczny odpust z okazji święta 

naszego patrona. Uroczystą mszę 
świętą koncelebrowali: ks. prałat 
Marian Matusik ojciec duchowny 
kapelanów dekanatu opolskiego, 
ks. dr Antoni Nadbrzeżny, który 
wygłosił kazanie i ks. Krzysztof 
Szcześniak. Po mszy, po raz pierw-
szy z relikwiami św. Floriana od-
była się uroczysta procesja wokół 
świątyni. W procesji uczestniczyły 
jak zawsze oddziały ochotniczych 
straży pożarnych z Powiśla. 
 Sprowadzenie relikwii św. 
Floriana na Powiśle jest jednym z 
najważniejszych wydarzeń i uro-
czystości religijnych w całej histo-
rii naszej parafii. Ma również 
wielkie znaczenie dla naszej straży 
pożarnej, jednej z najstarszych w 
Polsce, której to św. Florian jest 
patronem. 

Bogdan Bandzarewicz 
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Relikwie św. Floriana i rycerskie początki 
 parafii wilkowskiej 

 Parafia w Wilkowie nad Wisłą 
(pierwotnie diecezja krakowska, archidia-
konat lubelski) nosi od zarania swego 
istnienia wezwanie św. Floriana. Jej po-
czątki związane są nierozdzielnie z po-
czątkami kultu tego patrona Polski. 
 Sprowadzenie w 1184 roku z 
Modeny w północnych Włoszech do Pol-
ski relikwii św. Floriana było wydarze-
niem najwyższej wagi - i religijnej, i pań-
stwowej. Z jednej strony było wynikiem 
inicjatywy ówczesnego papieża Lucjusza 
III, który zabiegał o wsparcie finansowe 
Polski dla walki z rzymianami, którzy 
zmusili go do wyjazdu z wiecznego mia-
sta, z drugiej - starań biskupa krakowskie-
go Gedki, aby w katedrze na Wawelu 
znalazły się relikwie świętego męczenni-
ka. W Polsce co prawda były już odnale-
zione cudownie relikwie świętego Woj-
ciecha, wykradzione wcześniej przez 
Czechów, ale starania Krakowa o relikwie 
umacniało pozycję Małopolski. Złożenie 
relikwii w Krakowie mogło wzmocnić 
pozycję krakowskiego kościoła i dzielnicy 
małopolskiej. Dlatego inicjatywę biskupa 
Gedki wspierał książe zwierzchni Kazi-
mierz Sprawiedliwy i mistrz Wincenty 
Kadłubek. W średniowieczu relikwie 
świętego stanowiły rękojmię opieki i 
wstawiennictwa w sprawach fundatora lub 
miejsca przechowywania, otrzymanie 
relikwii odbierano jako wyraz wielkich 
zasług. Do relikwii pielgrzymowali wład-
cy, np. cesarz Otton do grobu św. Wojcie-
cha w 1000 roku. Pielgrzymki takie, obok 
wymiaru religijnego miały swój wyraźny 
polityczny charakter. Wierzono, że w 
miejscu przechowywania relikwii święty 
jest obecny bardziej, niż gdziekolwiek, 
stale, bo cieleśnie („corporaliter”). Stawał 
się obrońcą w szczególności majątku 
kościelnego, który zyskiwał w nim jakby 
realnie istniejącego właściciela. Było to 
istotne w czasach, kiedy majątkowe prawa 
Kościoła jako instytucji nie były jeszcze 
dla wszystkich oczywiste i ugruntowane.  
 We wczesnym średniowieczu 
istniało w Europie kilka miejsc kultu św. 
Floriana. Nie zachowały się o nich precy-
zyjne informacje. Wiadomo tylko, że 
chodziło o męczennika za wiarę, często 
wskazywano przy tym na rzymskiego 
legionistę. Ślady najdawniejszego kultu 
św. Floriana odnajdujemy na północy 
Italii, w prowincji akwilejskiej i raweń-
skiej. Imię świętego pojawia się po raz 
pierwszy w pisemnych zapiskach w roku 
505, kiedy to biskup Maximus złożył jego 

prochy podczas poświęcenia kościoła św. 
Stefana w Rawennie. 
 Biskup Gedko i Kazimierz prosili 
papieża o relikwie prawdopodobnie wio-
sną 1184 kiedy, jak się przypuszcza, mo-
gli być we Włoszech. Wcześniej taką 
prośbę przedstawił przebywający w 1183 
roku w Italii Wincenty Kadłubek. Było 
ówczesnym zwyczajem, że prawo przeka-
zywania relikwii włoskich mieli wyłącz-
nie papieże. Papież był w Modenie od 12 
lipca do 15 lipca 1184 roku. Prawdopo-
dobnie wtedy zlecił Idziemu, z pochodze-
nia bolończykowi, członkowi modeńskiej 
kapituły, misję do Polski. Ponieważ pa-
pież był wówczas na wygnaniu i nie mógł 
dysponować licznymi relikwiami rzym-
skimi, dlatego prawdopodobnie powierzył 
Idziemu relikwie z grobów północnych 
Włoch, po których wówczas jeździł.  
 

 
Katedra wawelska z pieczęci  

z końca XII w. 
 

 Idzi przywiózł relikwie św. Flo-
riana męczennika do Krakowa wczesną 
jesienią 1184 roku, podróż z północnej 
Italii do Krakowa w ówczesnych warun-
kach wymagała około 4-5 tygodni czasu. 
Długosz podaje, że relikwie św. Floriana 
męczennika przybyły do Krakowa 6 listo-
pada 1184 roku. Na spotkanie relikwii 
wyruszyła procesja ze światłami i chorą-
gwiami. Uczestniczył w nich biskup Ged-
ko, który przyjął je – jak zapisano - w 
sposób bardzo pobożny („devotissime”). 
Niebawem w centralnym miejscu katedry 
wawelskiej, na skrzyżowaniu nawy głów-
nej i transeptu wybudowano specjalny 
ołtarz ku czci św. Floriana, który poświę-
cono 10 marca 1185 roku. 
 Od tego czasu rozpoczyna się 

gwałtowny rozwój kultu św. Floriana w 
Polsce. Św. Florian staje się patronem 
Małopolski. Już w 1185 roku fundowane 
właśnie opactwo koprzywnickie otrzymu-
je imię św. Floriana. W fundacji w Ko-
przywnicy dużą rolę odegrali Awdańcy, 
ród rycerski związany z Kazimierzem 
Sprawiedliwym. Kazimierz Sprawiedliwy 
był wielkim wyznawcą św. Floriana. Po 
zwycięskiej wyprawie króla na Jadźwin-
gów odbyły się w Krakowie specjalne 
uroczystości ku czci świętego, w których 
uczestniczyło, jak pisał badacz średnio-
wiecza Kazimierz Dobrowolski, „świeżo 
przybyłe z wyprawy rycerstwo”. Św. 
Florian stał się wówczas nie tylko patro-
nem wielu kościołów, popularnym imie-
niem przedstawicieli wszystkich warstw 
społecznych, także kobiet, ale również 
imieniem rodowym, np. właśnie Awdań-
ców. 
 Ten gwałtowny, powszechny 
rozwój kultu osłabł w połowie XIII wieku. 
W 1253 roku papież Innocenty IV z ini-
cjatywy biskupa krakowskiego Prandoty 
kanonizował biskupa Stanisława. Święty 
biskup Stanisław męczennik stał się dla 
Krakowa tym, czym dla Gniezna był św. 
Wojciech i powoli wypierał kult św. Flo-
riana. Nowy krakowski święty był w 
przeciwieństwie do św. Floriana świętym 
polskim, z bardzo znaczącym życiorysem, 
ważnym dla charakteru wiary i stosunków 
między władcą a kościołem. 
 Kult św. Floriana rozwijał się 
jednak bardzo intensywnie także w innych 
częściach Europy. Od IX wieku był bar-
dzo popularny w południowych Niem-
czech. W 1323 i 1324 sekretarz kolejnych 
proboszczów floriańskiego klasztoru w 
Waldkirchen zwracał się do Krakowa o 
relikwie dla swojego zgromadzenia. Nie 
otrzymał ich, ale te zabiegi spowodowały, 
że z relikwiami św. Floriana z wawelskiej 
katedry zaczęto łączyć żywot św. Floriana 
czczonego w Waldkirchen. Był to żywot 
św. Floriana legionisty z rzymskiej pro-
wincji Noricum, przedstawianego w zbroi 
i płaszczu, z proporcem, mieczem lub 
tarczą i białym krzyżem – znakiem klasz-
toru w Waldkirchen. 
 To zainteresowanie Niemców św. 
Florianem, a także trwałość ludowej tra-
dycji, sprawiły, że w 1436 roku biskup 
krakowski Zbigniew Oleśnicki specjal-
nymi statutami przywrócił kultowi św. 
Floriana („gloriossimus martyr”) należną 
mu rangę, na równi ze świętymi: Wacła-
wem, Wojciechem i Stanisławem. Św. 
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Florian stał się od tego momentu oficjal-
nym patronem Polski. Decyzja ta odpo-
wiadała ówczesnemu powszechnemu 
wzrostowi zainteresowania kultem świę-
tych i przywiązaniu wiernych do św. Flo-
riana. 
 

 
Wieśniacy z XII w. 

 
 Jak te wczesne dzieje kultu św. 
Floriana wiążą się z początkami parafii w 
Wilkowie nad Wisłą? Chociaż wilkowska 
parafia nie ma swoich udokumentowa-
nych źródeł (pierwsza pisemna wzmianka 
o parafii pochodzi z 1326 roku, a pierwsza 
wzmianka o patronie - z 1470), to zda-
niem badaczy, jej początki sięgają końca 
wieku XII. 
 Najstarszą jednostką organiza-
cyjną w Kościele było biskupstwo. Pierw-
sze parafie powstawały w Afryce północ-
nej, gdzie było gęste osadnictwo wiejskie, 
a urbanizacja słaba. Rządy sprawowali w 
nich biskupi wiejscy („chorepiscopi”). 
Jeszcze silniejszą potrzebę posiadania 
tego rodzaju jednostek organizacyjnych 
zaczął odczuwać Kościół Zachodni, 
zwłaszcza zaalpejski, już w późnym anty-
ku a szczególnie w średniowieczu.  Pierw-
sze organizacje o charakterze parafii mo-
żemy zauważyć na Zachodzie na przeło-
mie IV i V wieku. Jak pisał Przemysław 
Szafran „Pierwsze parafie powstawały 
przy drogach do miast, w których znajdo-
wały się kościoły biskupie. Powstają one 
w miejscach starych kultów pogańskich, 
będących równocześnie ośrodkami jesz-
cze administracji rzymskiej.” Dobrami 
biskupstwa zarządzał wówczas archidia-
kon, sprawował on także nadzór i sądow-
nictwo nad lokalnym klerem. Nazwa 
archidiakonat na określenie terytorium 
podległego biskupowi pojawia się we 
Francji dopiero w XI wieku, w Polsce w 
wieku XII. Na powstanie archidiakonatów 
terenowych decydujący wpływ miała, 
obok wzrostu liczby kościołów wiejskich 

- zalążków parafii, rozległość diecezji.  
 W tym czasie biskupstwo kra-
kowskie było jednym z największych w 
Europie. W XII wieku całość diecezji 
krakowskiej podzielona została na archi-
diakonaty: krakowski, sandomierski, za-
wichojski i lubelski. Najstarsza wiado-
mość o istnieniu archidiakonatu lubel-
skiego pochodzi z 1198 r. Archidiakonat 
lubelski powstał jednak zapewne przed 
1171 rokiem, a może nawet w 1124. Jego 
powstanie związane było z akcją misyjną i 
koniecznością wzmocnienia pogranicza 
rusko-jaćwiesko-litewskiego. Powstanie 
archidiakonatu wskazuje na znacznie już 
rozbudowaną sieć kościołów wiejskich. 
 W 1135/37 roku Bolesław Krzy-
wousty ufundował klasztor benedyktynów 
na Łysej Górze w górach świętokrzyskich. 
Benedyktyni mieli za zadanie chrystiani-
zować tereny Lubelszczyzny i radomskie, 
i wzmacniać je gospodarczo. Kontrolowa-
li przeprawę przez Wisłę w okolicach 
Kazimierza. Według Marka Derwicha 
pobierali dziesięcinę z łanów kmiecych (z 
łanów rycerskich należała do plebana) z 
wiosek Powiśla lubelskiego już od około 
1160 roku. Były to dzisiejsze: Dobre, 
Kłodnica, Podgórz, Rogów, Szczekarków, 
Wilków i Zastów (Zaszczytów). Tak za-
awansowane osadnictwo wymagało także 
odpowiedniej obsługi duszpasterskiej. 
 Nazwy wiosek Powiśla, szcze-
gólnie Wilkowa (ale także Szczekarkowa i 
Rogowa) wskazują na ich odimienny 
źródłosłów. Wilk był imieniem rodowym 
Awdańców, rycerstwa, które razem z 
Krzywoustym fundowało klasztory bene-
dyktynów w Lubiniu na Śląsku i w Tyńcu 
pod Krakowem. Awdańcy byli potomka-
mi wikingów, swoją nazwę wzięli od 
przodka imieniem „Audun” (Skarbek). 
Również i za czasów Kazimierza Spra-
wiedliwego wspierali wspomnianą wyżej 
fundację w Koprzywnicy, brali też znacz-
ny udział w walkach Kazimierza przeciw-
ko Jaćwierzy. Dostawali za to wioski, 
które miały jednocześnie stanowić system 
obronny wschodnich rubieży. Powiśle 
lubelskie było takim obszarem chronią-
cym Małopolskę na linii głównych ataków 
ze wschodu. Nazwa Zaszczytów (czyli 
wioski zaszczytców - rycerzy, np. służeb-
nych wojów, których posiadali Awdańcy) 
na to właśnie wskazuje. Całą taką sieć 
awdańskich wiosek obronnych w Lubel-
skiem analizował Władysław Semkowicz 
(nie wyliczając jednak naszego powiślań-
skiego Wilkowa, które przy ówczesnym 
stanie badań nie było włączane do parafii 
o XII-wiecznym rodowodzie), np. Wil-
kowa Awdańców pod Lubartowem, leżą-
cego na tej samej linii ataków ze wscho-
du. Semkowicz wykazuje, że nazwy wio-

sek takie jak „Wilków”, „Wilczkowice” 
itp., były nazwami od imienia rodowego 
Wilka Awdańca z połowy XII wieku, 
mającego zresztą swoją główną siedzibę 
w podkrakowskim także Wilkowie. Nie-
wykluczone też, że „wilk” to „imię” zbio-
rowe, od Waregów  - „wilków” (skandy-
nawskie „varg”, „vargar” znaczy wilk). 
Tak nazywano wyjątkowo zawziętych 
wikingów, a Awdańcy mieli właśnie swo-
ją drużynę Waregów. Być może to do 
nich odnosi się nazwa wioski Zaszczytów. 

 
Rycerz pieszy z XII w. 

 
 Ówczesne wioski Powiśla lubel-
skiego otaczały lasy, które były wypalane 
pod rolę przez sprowadzanych wędrują-
cych łazęków (stąd wieś Łaziska). Układ 
osadniczy przypominał jeszcze czasy 
plemienne. Wsie skupiały od kilku do 
kilkunastu gospodarzy – wolnych wie-
śniaków - kmieci, którzy uprawiali około 
6 do 10 ha ziemi każdy, łowili ryby (pro-
pagowane jako postny posiłek przez ko-
ściół) i eksploatowali okoliczne lasy. 
Liczba ogółu mieszkańców jednej wsi nie 
przekraczała kilkudziesięciu osób. Swoją 
ziemię mieli też właściciele wiosek i 
miejscowy proboszcz. Kmiecie mieszkali 
w zrębowych budynkach, obok były go-
spodarcze półziemianki. Wysiewano jare i 
ozime, najczęściej uprawiano proso, różne 
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odmiany pszenicy i żyta, rzadziej owies. Z 
jednego wysianego ziarna zbierano od 2 
do 3. Hodowano bydło i świnie, także 
konie – szczególnie bojowe. Warunki 
życia nie były łatwe – przeciętna długość 
życia nie przekraczała 35 lat, niewielu 
dożywało lat 50. 
 W coraz większym stopniu wol-
nych jeszcze kmieci obciążały obowiązki 
(przede wszystkim dziesięciny) na rzecz 
księcia (który był właścicielem ziemi i 
swobodnie nadawał wioski swoim ryce-
rzom i sprawował sądy) i kościoła. W 
razie zagrożenia byli powoływani pod 
broń. Obok kmieci wioski zamieszkiwali 
czasami szeregowi wojowie i „goście” 
(oddawano im ziemię w dzierżawę) oraz 
„ludzie luźni” (łazękowie, zbiedzy, nie-
wolni). Ciągle były obecne zwyczaje 
pogańskie, szczególnie kultywowały je 
wspólnoty wiejskie. Imiona chrześcijań-
skie w XII wieku posiadało zaledwie 2% 
ludności wiejskiej. Jednak coraz bardziej 
upowszechniał się kalendarz chrześcijań-
ski (niedziele, święta kościelne), który 
adaptował na swoje potrzeby tradycyjne 
uroczystości pogańskie związane z kolej-
nością pór roku. Kolejne lata mierzono 
latami panowania dynastii. Powstającą po 
wyparciu obrządków pogańskich pustkę 
wypełniano kultami świętych chrześcijań-
skich. 
 W XII wieku sytuacja gospodar-
cza polskiej wsi zmieniła się zasadniczo. 
Zaczął pojawiać się pług zastępujący 
radło, chomąta zwiększające siłę pocią-
gową koni i osadnicy niemieccy upo-
wszechniający nowe zasady gospodarki. 
Jednocześnie jednak kmiecie byli coraz 
bardziej przypisani do ziemi i uzależnieni 
od rycerza – właściciela wioski. 
 Awdańcy, podobnie jak Kazi-
mierz, któremu służyli i od którego 
otrzymali Wilków, byli żywo zaintereso-
wani kultem św. Floriana. Imię to stało się 
jak wiemy ich drugim imieniem rodo-
wym. Ponieważ parafia wilkowska miała 
zawsze patronat rycerski (a następnie 
szlachecki) jest prawie pewne, że powsta-
ła z inicjatywy i fundacji Awdańców – 
wskazuje na to właśnie wezwanie i ich 
zaangażowanie w obronę wschodnich 
granic Małopolski. Jak pisał Szafran: „W 
wiekach średnich otrzymywał każdy ko-
ściół przy fundacji wezwanie, titulatio. Na 
tytulatów powoływano najczęściej świę-
tych, będących z reguły zarazem patro-
nami. Akt ten miał na celu zapewnienie 
danemu kościołowi specjalnej pomocy i 
opieki potężnego wstawiciela u Boga. 
Moc opiekuńcza patrona obejmowała, 
rzecz jasna, także wiernych jego parafii, 
ale nie tylko w sprawach związanych ze 

zbawieniem.” Warto bowiem przypo-
mnieć, że w średniowieczu imienia św. 
Floriana męczennika wzywano także 
podczas bitew. 
 

 
Dostojnicy z XII w. 

 
 Należy zatem przyjąć, że parafia 
wilkowska powstała jak chcą badacze w 
końcu XII wieku, to znaczy mniej więcej 
w ciągu kilku lat po roku 1184, jej funda-
torami byli właściciele wioski Awdańcy, a 
wezwanie było wynikiem ich głębokiego 
przywiązania do nowego patrona Mało-
polski oraz bliskich związków z Kazimie-
rzem Sprawiedliwym. Decyzje o erygo-
waniu w Wilkowie parafii podjął być 
może następca Gedki biskup Pełka Lis 
(był biskupem krakowskim w latach 
1186-1207), a uroczystości mogły się 
odbyć w miesiącu maju. Orientowany 
drewniany kościółek stał zapewne nieda-
leko obecnego. Może w miejscu dzisiej-
szej organistówki, na niewielkim wznie-
sieniu ponad poziomem dzisiejszej muro-
wanej świątyni z XVII wieku. 
 

 
Para książęca z posadzki w Wiślicy 

 
 W archidiakonacie lubelskim w 
okresie od 1185 do połowy XIII wieku 
pojawiły się aż 3 kościoły pod wezwa-
niem św. Floriana: w Gołębiu, Krężnicy 
Jarej i właśnie w Wilkowie. Potem we-
zwanie to zanika.  Najazdy tatarskie w 
1240/41, w 1259/60 i w 1287/88 roku; 
najazd Romanowiczów (Daniela, Wasylka 

i Andrzeja) w 1243-44, najazdy Litwinów 
w 1282; kolejne najazdy wojsk tatarsko-
ruskich w 1341, Litwinów w 1350 i 
wreszcie Tatarów w 1352 spowodowały, 
że parafie w Lubelskiem przestały się w 
tym czasie rozwijać. O skali zniszczeń 
może świadczyć fakt, że w 1359 roku 
biskup krakowski Bodzanta zwolnił zie-
mię lubelską z dziesięcin aż na 30 lat. 
 Według wzmianki z 1565 roku 
parafia wilkowska miała w XVI wieku 
dodatkowe wezwanie – „11 Tysięcy 
Dziewic”. Należy jednak pamiętać, że „11 
Tysięcy Dziewic” jako wezwanie kościoła 
w Wilkowie mogło znaleźć się już w 
dedykacji z XII wieku. Jak wiadomo kult 
„11 Tysięcy Dziewic” miał swój początek 
w IV wieku, a w wieku X i XI był szcze-
gólnie popularny. Związany był z księż-
niczką brytyjską Urszulą, która nie chcąc 
poślubić pogańskiego księcia Eteriusza 
wyprosiła o trzyletnią zwłokę. Gdy zbliżał 
się termin, burza zagnała statki z płynącą 
do księcia księżniczką i towarzyszącymi 
jej 11-tysięcznym orszakiem w górę Re-
nu, do Kolonii. Tam zginęły wszystkie z 
rąk Hunów oblegających właśnie miasto, 
co ostatecznie sprawiło, że najeźdźcy 
uciekli. Do dziś święta Urszula jest pa-
tronką Kolonii, a jej atrybutem jest trzy-
mana w ręku strzała. Inne legendy mówią 
o męczeńskiej śmierci Urszuli i jej towa-
rzyszek  w czasie prześladowań cesarzy 
Maksymiana i Dioklecjana. W ostatnich 
wiekach wezwanie „11 Tysięcy Dziewic” 
było stopniowo zastępowane wezwaniem 
św. Urszuli. „11 Tysięcy Dziewic” nie 
było wezwaniem nieznanym w Polsce w 
XII wieku i to właśnie w kręgu Awdań-
ców. Takie między innymi wezwanie 
odnajdujemy w kręgu fundacji lubińskiej. 
 Przy pisaniu wykorzystano: Ka-
zimierz Dobrowolski, Dzieje kultu 
św.Floriana w Polsce, „Rozprawy Histo-
ryczne Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego”, t.III, 1923, z.2; Władysław 
Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach 
średnich, „Roczniki Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk”, 1917, 1919, 
1920; Przemysław Szafran, Rozwój śre-
dniowiecznej sieci parafialnej w Lubel-
skiem, Lublin 1958; M.G.Borkowska, 
Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce, 
„Roczniki Humanistyczne” 14, 1966, z.2; 
Lech Leciejewicz, Słowianie zachodni. Z 
dziejów tworzenia się średniowiecznej 
Europy, Wrocław 1989; Marek Derwich, 
Benedyktyński klasztor św. Krzyża na 
Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-
Wrocław 1992. 

 Wojciech Włodarczyk
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Początki parafii wiejskiej na ziemiach polskich 
 
O życiu wczesnośredniowiecznej 

parafii wiejskiej wiemy niewiele, a o 
wilkowskiej zgoła niczego nie wiemy. Na 
podstawie skąpych danych źródłowych 
możemy jednak zrekonstruować hipote-
tyczny stan tutejszego życia religijno-
parafialnego. Na wstępie musimy przyjąć 
za pewnik trzy rzeczy. Po pierwsze, lud 
tutejszy nazywał swój, drewniany zapew-
ne, kościółek „cerkwią”. Po drugie, ksiądz 
sprawujący służbę Bożą przy tej cerkwi 
był najpewniej żonaty. Po trzecie, ważną z 
punktu widzenia mieszkańców wsi para-
fialnej jej zaletą były targi, które odbywa-
ły się… w niedzielę. 

Nazwę cerkwi nosiły w całej Pol-
sce wszystkie kościoły drewniane do 
późnego średniowiecza (do XV w.). Ter-
min „kościół” (od castellum – zamek, 
twierdza) zarezerwowany był dla świątyń 
murowanych. Małżeństwa księży diece-
zjalnych były w Polsce XII wieku regułą i 
nie dziwota, skoro żenili się nawet bisku-
pi. Targ niedzielny przed kościołem to 
kwestia i tradycji, i poniekąd konieczno-
ści. Konieczność związana była z wielką 
rozległością parafii i brakiem lepszych 
okazji, by całe to grono ludzi rozmaitego 
stanu: drobnego rycerstwa, tak zwanych 
„wolnych gości”, czyli nowych osadni-
ków, kmieci osiadłych tu z dziada-
pradziada, wreszcie niewolników osadzo-
nych na roli, mogło się spotkać w innych 
okolicznościach. Słabo rozwinięta gospo-
darka nie stwarzała ich sama przez się. 
Tradycja to przedchrześcijańskie, ple-
mienne obyczaje Słowian, łączące w tym 
samym dniu zbiorowe obrzędy religijne z 
wiecem lub sądem oraz targiem. Nawia-
sem, dotyczyło to nie tylko Słowian i nie 
ograniczyło się do XII w. Koloniści nie-
mieccy w następnym stuleciu wnieśli do 
polskiej terminologii gospodarczej słowo 
„kiermasz”, od Kirchmesse – msza ko-
ścielna (zresztą, słowo Messe – msza, dziś 
jeszcze oznacza w tym języku targi). Ko-
ściół w ramach swojej akcji misyjnej 
traktował targ jako dodatkową atrakcję, 
przyciągającą ludzi do świątyni.  

Z formalnego punktu widzenia 
parafią w XII-wiecznej Polsce była cała 
diecezja a proboszczem - biskup. Tak też 
bywało gdzie indziej od zarania chrześci-
jaństwa, tyle, że na terenach „przedalpej-
skich”, w Italii, nie stwarzało to specjal-
nych problemów: do dziś każde włoskie 
miasteczko jest siedzibą odrębnego bi-
skupstwa. W średniowieczu, gdy do Ko-
ścioła dołączyły wielkie obszary o małej 
gęstości zaludnienia na wschód od Renu i 

na północ od Dunaju, podzielone na ol-
brzymie pod względem terytorialnym 
diecezje, sytuacja stała się dramatyczna. 
Próby jej rozwiązania opracowano w 
ramach wielkiej reformy stosunków w 
Kościele, której przełomowe lata przypa-
dły na schyłek w. XI, w czasach Grzego-
rza VII. Uznano, że podstawą organizacji 
kościelnej powinna być stosunkowo mała 
jednostka terytorialna z kościołem i stale 
rezydującym przy nim kapłanem-
prezbiterem, czyli proboszczem podlega-
jącym biskupowi, ale wyposażonym w 
stosunku do wiernych, w uprawnienia de 
facto biskupie. Tak narodziła się idea 
parafii. 

Próbowano wcielać ją w życie w 
XII w., lecz im dalej na wschód, tym 
oporniej się ten nowy porządek przyjmo-
wał. W połowie XII w. legat papieski 
Gwido prowadził rozmowy na temat re-
formy parafialnej w Czechach – bez rezul-
tatu, choć był to kraj bardziej pod wzglę-
dem chrystianizacji zaawansowany, niż 
Polska. Toteż zjechawszy potem do Polski 
ów Gwido zdaje się o w ogóle parafiach 
nie wspomniał. 

Przełom miał nastąpić za papieża 
Innocentego III w 1215 r. na soborze 
laterańskim IV. Ustalono wówczas, iż 
życie religijne świeckich wiernych ma się 
toczyć w parafiach o ściśle określonych 
granicach, na zasadzie przymusu. Każdy 
wierny zobowiązany został do udziału w 
swojej parafii w coniedzielnej mszy św., 
do spowiedzi i komunii św. co najmniej 
raz do roku, na Wielkanoc oraz do po-
chówku w poświęconej ziemi. Probosz-
czowi przysługiwały za to opłaty od nie-
których czynności (np. za pochówek) oraz 
stały podatek (10-cina) –zaś spoczywał na 
nim obowiązek szafowania sakramentów 
oraz duszpasterstwa wśród parafian, czyli 
to, co określano mianem cura animarum. 
Obowiązkiem biskupa stało się kontrolo-
wanie owych parafii, głównie przez wizy-
tacje, za co przysługiwał mu podatek, 
pobierany od proboszczów. Dzięki precy-
zyjnej konstytucji soborowej i twardej 
postawie papieża Innocentego III reformę 
zaczęto wcielać w życie i tak oto narodzi-
ła się parafia, której organizację miano 
poddać kolejnej reformie dopiero w XVI 
w., na soborze trydenckim.  

Pozostając przy XII-wiecznym 
Wilkowie musimy wobec tego zadać 
pytania: czemu służyły kościoły fundo-
wane wcześniej i jak wyglądało życie 
religijne świeckich wiernych w czasach 
owych fundacji? Począwszy od chrztu 

monarchy i jego otoczenia wznoszono 
kościoły i klasztory. Te ostatnie pozo-
stawmy na razie na boku, choć to nimi 
właśnie stał Kościół wczesnego średnio-
wiecza. W Polsce proces ten trwał od II 
połowy X w.; w I połowie XI w. doszło, 
jak wiadomo, do kryzysu państwa i Ko-
ścioła. Około połowy stulecia fundacje 
kościelne trzeba było tworzyć od nowa, 
choć nie we wszystkich prowincjach. Co 
się wówczas np. działo w Małopolsce – 
tego w ogóle nie wiemy. 

Wiek XII to pora fundacji moż-
nowładczych. Panowie postępowali w 
ślad i za przykładem dworu książęcego. 
Zakładali w swoich świeżo właśnie two-
rzących się dominiach klasztory i budo-
wali kościoły, wówczas nawet niekiedy 
murowane. Czasem miewały one dziwną 
lokalizację – powstawały na pustkowiach, 
częściej jednak w osadach, w sąsiedztwie 
dworów. Pamiątką po tym był najwcze-
śniejszy tytuł proboszcza – capellanus. 
Ten tytuł wiele wyjaśnia. Świadczy, iż 
podobnie, jak to bywało z kościołami 
fundacji monarszych – choć tu zdarzały 
się świątynie w oczywisty sposób pu-
bliczne – mianowicie katedry – większość 
tych kościołów miała służyć samemu 
fundatorowi, jego rodzinie, potem spad-
kobiercom. Na szarym końcu był lud, 
choć polityka kolonizacyjna, która moż-
nowładztwo prowadziło w swoich dob-
rach w XII w. zaczęła powoli wymuszać 
jakąś posługę religijną i dla ludzi najpo-
spolitszych, wśród których mogli się 
przecież znaleźć pożądani cudzoziemcy. 
Istniało jednak przekonanie, że zbawienie 
gwarantuje pospólstwu odpowiednia po-
stawa religijna i dobre notowania u pana 
Boga, jakie ma pan owego ludu. Fundacja 
była właśnie widomą oznaką owych do-
brych notowań. 

Osoba zakładająca kościół czyni-
ła to najczęściej w związku z jakimiś 
własnymi planami: politycznymi, małżeń-
skimi, ze zdarzeniami losowymi. Wszyst-
kie te kościoły – i tak było w Wilkowie - 
były prywatne. Można je było sprzeda-
wać, kupować, nadawać, ba – odbierać 
jednemu i przekazywać innemu użytkow-
nikowi, albo zatrzymywać sobie. 

Jedyne ograniczenia, jakie zna-
my, dotyczyły ich przeznaczenia; w zasa-
dzie nie wolno ich było likwidować. 
Można je za to było odbierać jednemu 
beneficjentowi i przekazywać innemu (jak 
czyniono z kościołami nadanymi klaszto-
rom). Innym ograniczeniem było ustano-
wienie przy nich księdza – prezbitera, 
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który święcenia otrzymywał jednak od 
biskupa. Ale na tym kończyły się biskupie 
uprawnienia wobec tych świątyń.  

Masowe uczęszczanie ludu, 
przynajmniej ze wsi czy osady, w której 
ufundowano kościół, dotyczyło świątyń 
obsługiwanych przez mnichów czy też 
kanoników, w dobrach biskupich i w 
stolicach diecezji. Bywało tak i w kościo-
łach prywatnych, lecz nie we wszystkich. 
Jeszcze w XIII w. (i to akurat na Lubelsz-
czyźnie) trafiali się ludzie dorośli, którzy 
nigdy w życiu nie byli w kościele. 

Co czekało w tych kościołach 
pospolitych wiernych? 

Udział we mszy świętej w przy-
padku ludu polegał na powtarzaniu słowa 
„amen” oraz „kyrie elejson”. Obydwa 
wyrażenia– niezrozumiałe, przez to groź-
ne i tajemnicze, wymawiane były zresztą 
z szacunkiem i przejęciem, jako zaklęcia. 
Zwłaszcza ten drugi zwrot, będący krótką, 
bo krótką, ale jednak modlitwą, wbił się 
ludowi w pamięć. Kiedyś, może jeszcze w 
XII w. zaczęto na jego kanwie odmawiać 
bardziej skomplikowane modlitwy w 
formie pieśni, tak zwanych „kierleszy”. 
Najbardziej znanym z zachowanych „kier-
leszy” jest „Bogurodzica”. W środowisku 
elity świeckiej, fundującej kościoły, zda-
rzali się oczywiście ludzie wykształceni, 
jak książę Bolesław Krzywousty, którzy 
śpiewali nawet psalmy. Ale i tu można 
zaobserwować przejawy ubóstwa rodzi-
mej kultury religijnej.  

Modlitwa prywatna była także 
udziałem elity; jedyny znany modlitewnik 
z tego okresu to Codex Gertrudianus córki 
Mieszka II, która wyszła za księcia kijow-
skiego. 

Z sakramentów można było li-
czyć na chrzest. Do komunii przystępo-
wano rzadko – było to wielkie przeżycie; 
towarzyszyła mu obawa przed przeocze-
niem jakiegoś grzechu, albo przypadko-
wym naruszeniem samej ceremonii, toteż 
przeciętni wierni decydowali się na ten 
akt w sytuacjach ostatecznych, jak np. 
rycerze przed bitwą. Pokuta dotyczyła 
właściwie tylko jawnogrzeszników – 
spowiedzi usznej w XII w. w Polsce nie 
praktykowano. W epoce misyjnej utarła 
się zresztą praktyka wspierania się przez 
Kościół pomocą władzy świeckiej, która 
karała za grzechy jak za przestępstwa. 

Ślubów kościelnych jeszcze nie 
udzielano, choć akurat ta dziedzina budzi-
ła największe zainteresowanie wiernych. 
Na początku XII w. kronikarz Gall Ano-
nim (mnich!) wspomina o fundacjach 
kościołów przez możnowładztwo przy 
okazji zawierania związków małżeńskich 

– i gani tę praktykę jako niestosowne 
łączenie spraw cielesnych z duchowymi. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że parędziesiąt 
lat później sobór wprowadził błogosła-
wieństwo związku małżeńskiego. W każ-
dym razie w XII wieku nie było to stoso-
wane obligatoryjnie. 

Pogrzeby odbywano w sposób 
tradycyjny, z darami pogrzebowymi i 
„strawą” (ucztą pogrzebową). Grzebano 
zmarłych na tradycyjnych, nie poświęco-
nych cmentarzach. Tu znowu elita była w 
lepszej sytuacji, chowając się w ufundo-
wanych przez siebie kościołach i klaszto-
rach, ale nie zawsze. Tym bardziej trudno 
się spodziewać takich praktyk, jak ostat-
nie namaszczenie, czy wiatyk. Nawiasem 
mówiąc, rytuał pogrzebowy należy do 
najbardziej konserwatywnych. Nawet na 
pogrzebach z udziałem biskupów, w po-
święconej ziemi, nie odmawiano sobie 
„żalów” czyli demonstracyjnego opłaki-
wania; mistrz Wincenty Kadłubek ganił to 
w swojej kronice, jako przesadne i z 
chrześcijańskiego punktu widzenia nie-
poważne. 

 

 
Kielich mszalny z końca XII w. 

 
Sakramentu bierzmowania udzie-

lano tylko osobom, przystępującym do 
stanu duchownego. 

Życie religijne prostych, świec-
kich wiernych sprowadzało się zatem do 
przestrzegania pewnej liczby prostych 
zakazów i praktyk. Do najważniejszych 
zaliczano posty. Tu warto zwrócić uwagę, 
że Kościół polski przestrzegał ich, nie 
wiadomo dlaczego, w sposób najbardziej 
rygorystyczny w całym chrześcijaństwie: 
9 tygodni Wielkiego Postu i 5 w Adwen-
cie, za co bywał nawet ganiony przez 
Rzym (bezskutecznie!). Do tego docho-

dziły jeszcze wszystkie piątki i wigilie 
świąt oraz po trzy ”suche dni” w każdym 
kwartale. W poście trzeba było przestrze-
gać nie tylko wstrzemięźliwości w jedze-
niu i odmawiać sobie mięsa, ale także 
powstrzymywać się od współżycia mał-
żeńskiego. 

Wracając do pytania, jak to wy-
glądało w Wilkowie, można przyjąć, iż w 
przypadku, gdy przy kościele utrzymywał 
się ksiądz diecezjalny, realizowano mini-
mum z opisanego wyżej programu. Ale 
nie można wykluczyć, w związku ze zna-
nym faktem przekazywania całej tutejszej 
dziesięciny na Łysą Górę, że kościół był 
obsługiwany początkowo przez mnichów. 
Wówczas porządek byłby większy a treści 
życia religijnego w parafii – znacznie 
bogatsze. 

Sobór laterański w 1215 roku 
uderzył w instytucje kościoła prywatnego, 
przekształcając prywatną własność w tak 
zwane prawo patronatu. Odtąd danemu 
właścicielowi – patronowi przysługiwało 
praktycznie tylko prawo prezenty kandy-
data na proboszcza – teraz już plebana, 
czyli „kapłana ludowego”. Kościół para-
fialny, parafia, stawały się podstawą więzi 
społecznych nowego typu, wobec których 
malało znaczenie związków rodowych, 
czy też ściśle sąsiedzkich. W tym samym 
czasie, kiedy poczęto wprowadzać refor-
mę soborową, do Polski napłynęły gro-
mady nowych ludzi, którzy nie wyobraża-
li sobie życia bez dostępu do kościoła, 
sakramentów, przyzwoitej liturgii, śpiewu 
i modlitwy. Kolonizacja na prawie nie-
mieckim była czynnikiem przyspieszają-
cym przekształcenia, przede wszystkim 
zaś wymusiła budowę większej ilości 
kościołów. Poza tym wprowadziła na wieś 
kancelarie, pieczęcie, nawet heraldykę. Te 
ostatnie źródła są niezwykłe: na pieczę-
ciach gmin wiejskich głównym, a nawet 
czasem i jedynym motywem godła jest 
budynek kościoła. To dobitne potwierdze-
nie tezy o integracyjnym charakterze 
parafii, z którą gmina się identyfikowała. 

 
 Literatura: M.D. Knowles, D. 
Obolensky, Historia Kościoła, t. 2, War-
szawa 1985; Kultura Polski średniowiecz-
nej. X – XIII wiek, p. red. J. Dowiata, 
Warszawa 1985; Władysław Abraham, 
Organizacja Kościoła w Polsce do połowy 
XII w., Poznań 1962 
 
  

Dr Zbigniew Morawski  
(Wyższa Szkoła Humanistyczna 

 im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
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Uroczystości i pieśni ku czci św. Floriana 
 
 Sprowadzenie relikwii św. Flo-
riana do Polski w 1184 roku uznane było 
za wielkie wydarzenie religijne i politycz-
ne, i kult świętego szybko zaczął obrastać 
w odpowiedni ceremoniał. Spośród wielu 
dat wybrano dzień 4 maja jako święto 
nowego patrona Małopolski i krakowskiej 
diecezji. Jest to zresztą najczęściej spoty-
kana data obchodów święta św. Floriana 
we Włoszech. W Krakowie od XII wieku 
było to święto nie tylko kościelne, ale 
także ogółu społeczności, powszechne, 
radosne festum obchodzone na ulicach 
grodu, dzień wolny od pracy. Jednak od 
samego początku wyraźnie rozdzielano 
część dewocyjną od fetowanych w dniu 
następnym zabaw i igrzysk. 
 Od końca XII do drugiej połowy 
XIII wieku, a więc w okresie największe-
go kultu św. Floriana, święto krakowskie 
wzbogacono o oktawę ku czci św. Floria-
na, której towarzyszyła zapewne procesja. 
Rozpoczęły się też powszechne piel-
grzymki wiernych do złożonych w kate-
drze wawelskiej relikwii. Imię św. Floria-
na zaczęło się pojawiać podczas chrztów. 
W XIII wieku stało się imieniem rodo-
wym 3 rycerskich rodów: Awdańców, 
Jelitów i Leszczyców. 
 Od połowy XIII wieku kult św. 
Floriana w Polsce był stopniowo wzboga-
cany o elementy powszechnej na południu 
Niemiec interpretacji jego żywota jako 
legionisty rzymskiego zamęczonego na 
śmierć i utopionego za wiarę w rzece 
Anizie. Żywotność kultu spowodowała, że 
mocą statutów biskupa Zbigniewa Ole-
śnickiego z 1436 roku – św. Florian stał 
się patronem Polski. Z 1467 roku pocho-
dzi najstarsze zachowane polskie przed-
stawienie św. Floriana, z ołtarza św. Trój-
cy w katedrze wawelskiej. Jest tam uka-
zany tak, jak przedstawia go legenda nie-
miecka – jako rycerz w zbroi, w płaszczu 
książęcym, z proporcem w prawej i mie-
czem lub tarczą w lewej ręce. 
 Już w XV wieku polskie wize-
runki św. Floriana zostały wzbogacone o 
wiaderko z wodą. Wiążemy to z XII-
wieczną tradycją klasztoru floriańskiego 

w Niemczech. Zgodnie z okolicznościami 
jego męczeńskiej śmierci przypisywano 
mu władztwo nad piorunami, wichrem i 
żywiołem wody. Pożar Krakowa w 1528 
roku, podczas którego ocalał kościół św. 
Floriana na Kleparzu, utrwalił jego kult 
jako obrońcy przed ogniem. I chociaż w 
polskiej tradycji mamy jeszcze dwóch 
innych świętych opiekunów przed poża-
rem to właśnie św. Florian stał się patro-
nem polskich strażaków. 
 

 
Św. Florian z remizy w Wilkowie 

 
 Spośród wielu przejawów czci 
dla św. Floriana warto wspomnieć o czę-
stym w dawnych wiekach ludowym kulcie 
„stopy św. Floriana”, np. w Izbicy na 
Kujawach. Niewielkie wgłębienie w ka-
miennym głazie narzutowym było inter-
pretowane jako znak stopy świętego, 
symbolicznej obecności bóstwa w tym 
właśnie miejscu i otaczane było szczegól-
nym szacunkiem okolicznych mieszkań-
ców. 
 Z końca średniowiecza pochodzi 

pieśń do wszystkich świętych, ułożona 
pierwotnie w języku łacińskim, w której 
jedną ze zwrotek poświęcono św. Floria-
nowi. Była ona śpiewana podczas uroczy-
stości i procesji w Krakowie. Zwrotka 
poświęcona św. Florianowi, którego imię 
spolszczono na św. Tworzjana, brzmiała 
następująco: 
 Święty Tworzjanie, 
 Nasz miły patronie 
 Usłysz swe śpiewaki, 
 Kapłany i żaki. 
 Pieśń ta miała później liczne 
wersje. Z XVI wieku pochodzi inna re-
dakcja zwrotki poświęconej naszemu 
patronowi: 
 Święty Florjanie, 
 Nasz miły patronie 
 Proś za nami gospodna 
 Paniej Marjej syna. 
 Henryk Łopaciński, który zaj-
mował się ewolucją tej pieśni przytacza w 
Drobiazgach ludoznawczych (w piśmie 
„Wisła” z 1902 roku na stronie 465) jesz-
cze inną wersję śpiewaną, według księdza 
Piotra Ozimińskiego, w XIX wieku wła-
śnie w kościele w Wilkowie na Powiślu 
lubelskim: 
 Święty Florjanie, 
 Nasz wilkowski panie, 
 Módl się za nama 
 Wilkowianama. 
 Łopaciński zauważył interesującą 
składnię tej przechowanej w pamięci 
Powiślan, a pochodzącej z czasów śre-
dniowiecza pieśni. Pisał: „Postaci nama i 
Wilkowianama są [...] nadrzędnikiem 
liczby podwójnej, której lud często używa 
zamiast liczby mnogiej”. 
 Wszystko to potwierdza raz jesz-
cze starożytność kultu św. Floriana w 
naszej powiślańskiej parafii. 
 Przy pisaniu wykorzystano: Ka-
zimierz Dobrowolski, Dzieje kultu 
św.Floriana w Polsce, „Rozprawy Histo-
ryczne Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego”, t.III, 1923, z.2 

Wojciech Włodarczyk 

 
 

Wilkowska świątynia i jej proboszczowie 
 
 Budynek obecnego kościoła w 
Wilkowie powstał blisko 400 lat temu - w 
1625 roku. Ufundował go ówczesny wła-
ściciel Wilkowa Wojciech Głuski. Przed-
tem stała tu drewniana, bliska zawalenia 

świątynia wzmiankowana podczas wizy-
tacji biskupa Bernarda Maciejowskiego w 
1605 roku. Zły stan wskazywałby na jej 
podeszły wiek i średniowieczny rodowód. 
Chylący się ze starości kościół zapewne 

stał jeszcze, gdy obok dziedzic Głuski i 
ówczesny proboszcz ksiądz Jan ze Sta-
szowa budowali nowy – kamienny. 
 W 1723 roku Polanowscy dobu-
dowali do kościoła Kaplicę Różańcową.  
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Wnętrze kościoła w Wilkowie na początku XX wieku 
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 Stara drewniana dzwonnica w Wilkowie. 
Fot. K.Broniewskiego z 1919 r 

 
 W 1876 świątynia została pod-
wyższona i wydłużona o trzy przęsła. 
Otrzymała nową, obecną fasadę. Po prze-
budowie kościół konsekrował w 1888 
roku ksiądz biskup Kazimierz Ruszkow-
ski. W 1905 roku ówczesny proboszcz 
Adolf Grabowski podjął starania o wybu-
dowanie w miejsce drewnianej – muro-
wanej dzwonnicy. Murowana dzwonnica 
stanęła jednak dopiero w 1921 roku – jej 

projektantem był znany architekt Karol 
Siciński. Wchłonęła ona niewielką ka-
pliczkę z XVIII wieku z naznaczonym na 
jej ścianie pomiarem powodzi z sierpnia 
1833 roku. Po wybudowaniu dzwonnicy 
teren wokół kościoła opasano ceglanym 
murem. Prawdopodobnie w 1918 roku 
dobudowano do świątyni zakrystię. I taki 
jest mniej więcej stan dzisiejszego zabyt-
kowego, podlegającego konserwatorskiej 
ochronie, zespołu świątyni w Wilkowie. 
 Dzięki zachowanym księgom 
parafialnym, możemy odtworzyć listę 
sprawujących posługę duchową probosz-
czów naszej parafii ostatnich 200 lat. W 
latach 1777-1820 proboszczem był ksiądz 
Jan Pawłowski; w latach 1820-1826 – 
ksiądz Józef Sużdalski; w latach 1826-
1850 - ksiądz W. Sadkowski; w latach 
1850-1864 - ksiądz Józef Błażowski (jako 
powstaniec styczniowy został aresztowa-
ny i zesłany w głąb Rosji gdzie zmarł w 
1868 roku); w 1864 roku administratorem 
był ksiądz A. Jurkowski; w latach 1864-
1869 proboszczem był ksiądz Władysław 
Bernaski; w latach 1869-70 administrato-
rem był ksiądz Jan Gajewski; w latach 
1870-1882 proboszczem był ksiądz Ro-
man Pankowski; w 1882 roku administra-
torem był ksiądz Adolf Majewski; w la-
tach 1882-1909 proboszczem był ksiądz 
Adolf Grabowski; w latach 1909-1918 
proboszczem był ksiądz Antoni Chotyński 
(pierwszy badacz grodzisk Powiśla); w 

latach 1918-1919 proboszczem był ksiądz 
Feliks Czyżewski; w latach 1919-1930 
proboszczem był ksiądz Jan Skwara (zna-
ny także jako działacz społeczny); w la-
tach 1930-1973 proboszczem był ksiądz 
profesor Józef Mazurek; od 1973 roku 
proboszczem jest ksiądz Jan Mazur, a od 
2004 administratorem ksiądz Krzysztof 
Szcześniak. Ksiądz Szcześniak sprowadził 
do kościoła w Wilkowie cząstkę relikwii 
św. Floriana.  
 
 Archiwalia: Księgi parafialne 
parafii Wilków; Archiwum Diecezjalne w 
Lublinie, Archiwum Wojewódzkie w 
Lublinie. 
 
 Literatura: Katalog Zabytków 
Sztuki w Polsce, t. VIII Województwo 
Lubelskie, red. Ryszard Brykowski i Ewa 
Rowińska, zeszyt 13 Powiat Opolski, 
inwentaryzację przeprowadziły Zofia 
Winiarz i Janina Wiercińska, Warszawa 
1962; Janusz Ogiński, Kościół parafialny 
pod wezwaniem Świętych Floriana i Ur-
szuli w Wilkowie nad Wisłą, Kazimierz 
Dolny nad Wisłą 1997;  Wojciech Wło-
darczyk, Dzieje Wilkowa i okolic, Wilków 
1998.  

  
Wojciech Włodarczyk 
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