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WYDARZENIA
Niezwyk³a Wólka
Pochodzenie nazw, a szczególnie nazw miejscowoœci,
od dawna interesowa³o ludzi. Wiele z nich posiada szczegó³owe monografie, nie brakuje jednak takich nieopisanych i trudnych do objaœnienia. Pasjonatów geologii zainteresuje byæ mo¿e nazwa miejscowoœci po³o¿onej na
wschodzie Polski na trasie Warszawa–Terespol, przy drodze krajowej nr 2, 21 km za Siedlcami, jad¹c w kierunku
Terespola. Wólka Kamienna, bo o niej mowa, jest niedu¿¹
wsi¹ liczac¹ obecnie 150 mieszkañców, a z okna samochodu zd¹¿ymy dostrzec sklep, ³adn¹ kapliczkê, poza tym kilkadziesi¹t domów, które razem tworz¹ normalny wiejski
krajobraz. Pospolita wydaje siê jej nazwa – Wólka. W Polsce miejscowoœci, które w swej nazwie maj¹ s³owo Wólka,
jest ponad trzysta. Drugi wyraz w nazwie Wólka Kamienna
jest ju¿ mniej pospolity… „S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego” wskazuje, ¿e konkretnie tê Wólkê nazywano Kamienn¹ ju¿ w XVI w. Sk¹d w³aœnie taka nazwa?
Z bardzo du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿emy stwierdziæ, ¿e jest ona œciœle zwi¹zana z kamiennym g³azem pozostawionym przez lodowiec na tym terenie.

Ryc. 1. Pomnik przyrody nieo¿ywionej w Wólce Kamiennej –
wyj¹tkowy i najwiêkszy w powiecie siedleckim okaz g³azu narzutowego, fragment granitu rapakiwi, roz³upany przez okupanta
w okresie II wojny œwiatowej. Fot. T. Borkowski

G³az, po³o¿ony ok. 400 m na po³udnie od Wólki Kamiennej (52003'46.74"N; 22031'26.25"E) mierzy w obwodzie 16 m i ma ok. 2,8 m wysokoœci, a jego szacunkowa
waga to co najmniej 100 ton (ryc. 1). Jest on du¿ym fragmentem granitu rapakiwi, który ok. 140 tys. lat temu dotar³
w rejon dzisiejszej Wólki Kamiennej przyniesiony przez
l¹dolód zlodowacenia odry (stadia³ warty) z Wysp Alandzkich. Ze wzglêdu na charakterystyczn¹ strukturê granit
rapakiwi z Wysp Alandzkich jest jedn¹ z najbardziej rozpoznawalnych ska³ przewodnich spotykanych wœród g³azów
narzutowych na terenie Polski. Jest to magmowa ska³a
g³êbinowa, wystêpuj¹ca w kilkunastu odmianach ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹ kryszta³ów, dominuj¹c¹ barw¹ skaleni
i nieznacznie sk³adem petrograficznym. Granity rapakiwi
s¹ te¿ jednymi z najstarszych ska³ w Europie. Ich wiek
obejmuje okres od 1,8 mld lat (masyw Korosten na Ukra-

inie) do 0,92 mld lat (Rogaland, Norwegia). Okaz w Wólce
Kamiennej pochodzi najprawdopodobniej z Wysp Alandzkich o wieku ok. 1,6 mld lat.
Do Wólki Kamiennej dotar³, przyniesiony przez
l¹dolód, piêkny okaz tego granitu odmiany czerwono-br¹zowej o wyraŸnej strukturze porfirowatej. Wszystkie
odmiany granitów rapakiwi maj¹ wiele cech wspólnych.
S¹ nimi przede wszystkim wystêpowanie owoidalnych,
wiêkszych, czerwonych lub br¹zowych skaleni potasowych,
w otoczce szarego, miejscami br¹zowego czy zielonkawego plagioklazu (bogatego w Ca), zwykle o sk³adzie oligoklazu, poprzerastanego wrostkami kwarcu, hornblendy
i biotytu. Ze wzglêdu na swoj¹ porfirow¹ strukturê, granity
rapakiwi bywaj¹ te¿ nazywane „granitami z oczami”.
Pomiêdzy dominuj¹cymi skaleniami z obwódkami wystêpuj¹ te¿ lekko zaokr¹glone mniejsze skalenie potasowe,
plagioklaz, kwarc oraz skupiska minera³ów ciemnych –
g³ównie wspomnianego ju¿ biotytu i hornblendy. Wœród
minera³ów akcesorycznych spotyka siê g³ównie apatyt,
cyrkon, fluoryt i epidot.
Niektóre czerwone granity rapakiwi w rejonie ogromnego masywu Wyborga nie posiadaj¹ obwódek oligoklazu, a przestrzenie pomiêdzy skaleniami s¹ zbudowane
z drobniejszych kryszta³ów ciemnoszarego lub br¹zowego kwarcu. Ta odmiana granitu rapakiwi jest nazywana
pyterlitem.
Granity rapakiwi wyj¹tkowo ³atwo ulegaj¹ procesom
wietrzenia, st¹d te¿ ich nazwa – po fiñsku „rapakivi” –
oznacza zgni³y b¹dŸ kruchy kamieñ. Widaæ to tak¿e na
powierzchni g³azu narzutowego w Wólce Kamiennej –
wietrzenie atmosferyczne doprowadzi³o powoli do rozkruszania powierzchni tego kamiennego „przybysza”.
Du¿e g³azy narzutowe bardzo czêsto stawa³y siê bohaterami licznych legend, dlatego te¿ w literaturze istnieje
ca³a masa „diabelskich g³azów”, „zaklêtych karczm”
i „ukrytych skarbów”. G³az z Wólki Kamiennej tak¿e
doczeka³ siê swojej w³asnej, odrobinê bardziej magicznej
historii. Wed³ug legendy kamieñ ten zosta³ przyniesiony
przez polskiego diab³a Borutê. Miejscowa legenda g³osi:
„Bardzo dobrze powodzi³o siê ludnoœci zamieszka³ej
na tych terenach. Lasy pe³ne zwierzyny, drzewa, bujne
zbo¿a, miód i inne p³ody zapewnia³y dostatek. Nie by³o
napadów ani k³ótni. Polski diabe³ Boruta nie móg³ zdobyæ
»punktów« u Belzebuba, bo za ma³o ludzi sprowadzi³ na
z³¹ drogê. Usiad³ wiêc pod wierzb¹ i zamartwia³ siê swoim
losem. Gdy siê tak u¿ala³ nad sob¹, spotka³ wêdrowca,
który poznawszy powód niepokoju, doradzi³ mu, ¿eby odci¹³ sp³aw Wis³¹ drewna, zbo¿a i innych p³odów do Gdañska. Wówczas, ludzie pozbawieni zbytu swoich towarów,
zaczn¹ narzekaæ, k³óciæ siê, napadaæ, kraœæ, a wtedy ³atwiej
bêdzie móg³ ich kusiæ i nastawiaæ przeciwko sobie. W ten
sposób zdobêdzie »dodatnie punkty« u Belzebuba. Pos³ucha³ Boruta i postanowi³ zbudowaæ tamê na Wiœle. Polecia³ w Karpaty i zacz¹³ nosiæ kamienie i zrzucaæ je do
Wis³y. Podczas kolejnego przelotu z kamieniem w pazurach, akurat nad Wólk¹, wybi³a pó³noc. W tym momencie
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Ryc. 2. Szlak wêdrówki g³azu narzutowego z Wólki Kamiennej na tle mapy geologicznej Pó³wyspu Skandynawskiego i Niecki Morza
Ba³tyckiego (wyk. D. Ga³¹zka, 2015). Fragment tablicy informacyjnej umieszczonej w Wólce Kamiennej

zapia³ kogut. A gdy kogut zapieje o pó³nocy, diabe³ traci na
ten czas swoj¹ moc. Tak by³o i tym razem. Boruta straci³
moc i nie utrzyma³ kamienia, który wysun¹³ mu siê z pazurów, upad³ na ziemiê i wbi³ siê g³êboko. Le¿y tu do dziœ.
Od tego kamienia wieœ Wólka zosta³a nazwana Wólk¹
Kamienn¹”.
G³az narzutowy w Wólce Kamiennej jest jednym z niewielu (w tej czêœci kraju) ocala³ych œwiadków dynamicznie przebiegaj¹cych zmian klimatycznych – nastêpuj¹cych
po sobie zlodowaceñ i interglacja³ów, które kszta³tuj¹ nasz
krajobraz od prawie miliona lat.
W bie¿¹cym roku kilkoro mieszkañców Wólki Kamiennej zdecydowa³o siê zawi¹zaæ Grupê Nieformaln¹
i z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie. Jest to program, którego celem jest zwiêkszenie zaanga¿owania obywateli w ¿ycie publiczne, szczególnie w ma³ych spo³ecznoœciach lokalnych, które maj¹ ograniczony dostêp do
zasobów materialnych. Za³o¿eniem przedsiêwziêcia by³a

1436

integracja mieszkañców miejscowoœci wokó³ ich wspólnego dobra, jakim jest w³aœnie wyj¹tkowy i najwiêkszy
w powiecie siedleckim g³az – pomnik przyrody nieo¿ywionej. Przy pomocy pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie g³az uda³o siê opisaæ, mieszkañcy uporz¹dkowali teren wokó³ niego, a w centrum miejscowoœci i przy
kamieniu zainstalowano tablice informacyjne. Uroczyste
ods³oniêcie, z udzia³em przedstawiciela PIG-PIB, mia³o
miejsce 19 lipca 2015 r. w trakcie I Pikniku Rodzinnego
mieszkañców Wólki Kamiennej. Zaaktywizowani mieszkañcy za³o¿yli stowarzyszenie o wdziêcznej nazwie
RAPAKIWI, którego celem ma byæ rozwój miejscowoœci. Kolejnym krokiem bêdzie m.in. stworzenie swoistej
œcie¿ki edukacyjnej – lapidarium z odpowiednio opisanych g³azów i g³azików pochodz¹cych z okolicznych pól…
w koñcu to Wólka Kamienna.
Tomasz Borkowski

