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Zwiedzanie Spasa1

           Pierwotnie w Podgórzu świątynia unicka. Po roku 1875 urzędowo przejęta przez wyznawców 
prawosławia. W dniu 5 marca 1921 samowolnie zajęta przez grupę ludności katolickiej z tego terenu na 
swoje duchowe potrzeby po uprzednim zerwaniu z niej stosownych pieczęci. Wyłamano zamki w drzwiach 
wejściowych i usunięto ikonostas. Sprowadzony kapelan z jednostki wojskowej z Chełma tymczasowo 
wyświęcił ją na kościół katolicki i odprawił pierwsze nabożeństwo w obrządku łacińskim. Oficjalnie została 
poświecona na obrządek rzymskokatolicki dopiero 28 sierpnia 1924 roku p.w. Chrystusa Pana Zbawiciela. 
W tym też roku utworzono w Podgórzu parafię.

 w dniu 27 maja 1926 roku. 
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1  Miejscowość Podgórze w narzeczu miejscowym (Taki język w okolicach Rejowca określano jako mowę chachłacką 
)  nazywano Spas od świątyni prawosławnej p.w.  Spasa  (Salwator - Świętego Zbawiciela). 
2 Więcej na ten temat w zbiorze akt Kurii Biskupiej w tym – Akta kościoła w Podgórzu syg.60 IV b  182 b, k 19. ( 
Pismo wojewody lubelskiego do Biskupa Diecezji Lubelskiej z dnia 10 marca 1924 roku.)  

  
              Zachował się do naszych czasów zapis z tej wycieczki zamieszczony w książce Danuty i Zdzisława 
Kalinowskich p.t. „Zarys dziejów oświaty w Rejowcu 1905 – 1951” Tom I.  O treści następującej:  
 
                 (…) „W dniu 27 maja b.r. odbyła się wycieczka naukowo-historyczna dzieci 
starszych stopni do Stołpia pod nadzorem ks. Proboszcza Zakrzewskiego, kierownika szkoły 
p. Szedla i p.p. nauczycieli Wollówny, Gajewskiej, Mękalskiej i Sznekówny. Urząd gminy 
wyznaczył 9 furmanek, którymi dzieci wraz z nauczycielstwem wyruszyły do Stołpia. Tu 
wszyscy zwiedzali ruiny starej wieży, przy której kierownik szkoły opowiadał jej historię. W 
powrotnej drodze zatrzymaliśmy się w Podgórzu, gdzie zwiedzali kościółek. Tamtejszy 
proboszcz ks. Padzikowski Andrzej z chęcią opowiadał dzieciom historię kościółka i pokazał 
wielki obraz malowany na płótnie i przedstawiający niebo, czyściec i piekło. Z wycieczki 
wrócono o godz. 5 p.p.” 
               
Dwie fotografie prezentowane poniżej wykonano w czasie trwania tej wycieczki i zamieszczono je w 
wspomnianej publikacji, są też własnością tych autorów.  
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       Opiekunowie wycieczki: ks. Proboszcz Bronisław Zakrzewski, kierownik szkoły Piotr Szedel, oraz 
nauczycielki - Wollówna, Gajewska i Mękalska, którzy odpoczywają na ganku plebani u ks. proboszcza 
Andrzeja Padzikowskiego (siedzący na ławeczce). Fotografowała –Maria Sznekówna3

                                                             
3 Po mężu Brück – narodowości żydowskiej. Zamordowana w Gettcie Rejowiec. 
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                 Wycieczka przed głównym wejściem do kościoła w Podgórzu  w dniu 27 maja 1926 roku.  
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Po latach kościół w Podgórzu ale już bez obrazu olejnego na frontonie świątyni. 

 
 

        
 


